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

• Στρατηγικό Σχέδιο για το Σύστημα Μεταφορών στην Πόλη 

 

• Κινητικότητα = Μεταφορά – Μετακίνηση - Προσβασιμότητα 

 

• Βιώσιμη = Περπάτημα, Ποδήλατο, Δημόσια Συγκοινωνία σε 
ένα Πράσινο και Κοινωνικά Συνεκτικό Πλαίσιο 

 

• Η Βιώσιμη Κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο για μια ανθρώπινη 
και πολιτισμένη πόλη 

 

• 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 ατόμων με 
ξεχωριστές ανάγκες και επιθυμίες  
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Γιατί Σ.Β.Α.Κ. 
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Κλιματική Κρίση 
 Διαταραχή του κλίματος 
 άνοδος της στάθμης της 

θάλασσας 
 Πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλα 

ακραία καιρικά φαινόμενα 

 
Υπεύθυνες οι εκθετικά αυξανόμενες εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου από ανθρώπινες δραστηριότητες 

Eurovelo 



Μεταφορές και Κλιματική Κρίση 
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1. Οι πόλεις: Συγκεντρώνοντας το συντριπτικά μεγαλύτερο 

ποσοστό πληθυσμού και δραστηριοτήτων αποτελούν τις 

βασικές πηγές της κλιματικής κρίσης 

2. Οι αστικές μεταφορές: έχουν άμεση επίπτωση επίσης στη 

ρύπανση του αέρα που αναπνέουμε, στον θόρυβο και στην 

ποιότητα των δημόσιων χώρων  

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

ετήσιας εμπορευματικής κίνησης 

4. Μέχρι το 2050 τα 1,7 δις οχήματα σήμερα θα έχουν σχεδόν 

διπλασιαστεί. Εκτός και αν η ανθρώπινη κοινωνία 

κινητοποιηθεί 

5. Το ½ του παγκόσμιου πληθυσμού ανήκει σήμερα στη μεσαία 

τάξη και έχει ριζικά διαφορετικές προσδοκίες για κινητικότητα, 

κατοίκηση και ποιότητα ζωής 



Δείκτες Κλιματικής Κρίσης  
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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 και 
όχι μόνο 

 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 π.χ. στην Ευρώπη κατά μέσο 

όρο ετησίως 400.000 πρόωρους θανάτους  

 

Η ηχορύπανση, που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία των 

μηχανοκίνητων μέσων, αποτελεί την αιτία κάθε χρόνο για περίπου 

8.900 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη 

 

Το συνολικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης για την 

οικονομία των χωρών της Ε.Ε. εκτιμάται σε περισσότερο από 240 

δισεκατομ. € ετησίως ή περίπου σε 2% του ΑΕΠ τους 

 

Ηθική ευθύνη όσων λαμβάνουν αποφάσεις για το αύριο του 

χωριού, της πόλης και του κόσμου μας, σε συνεργασία με τους 

επιστήμονες να ενημερώσουν, ευαισθητοποιήσουν και 

κινητοποιήσουν τους κατοίκους απέναντι στην επικείμενη καταστροφή 

Δείκτες Κλιματικής Κρίσης  



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 μιας ολόκληρης 
χώρας (όπως η Κροατία). Από μια τέτοια μείωση 
εξοικονομούνται έως 5,6 δις € ετησίως. 

 
 Ως προς την κατανάλωση καυσίμων σήμερα στην Ε.Ε., 

χάρις στο ποδήλατο, η εξοικονόμηση καυσίμου φτάνει τα 
3 δις λίτρα ανά έτος, ποσό που καταναλώνει το 
σύνολο των οδικών μεταφορών μίας ολόκληρης 
χώρας, όπως η Ιρλανδία. Εξοικονομούνται έτσι 4 δις €. 



• η παράνομη στάθμευση επιβαρύνει κατά 30% την 
κυκλοφορία,  

• η στάθμευση οχήματος «για πέντε λεπτά» μπορεί να 
πενταπλασιάσει την κατανάλωση καυσίμου από τα ΙΧ 
που το ακολουθούν, ενώ η αύξηση του μονοξειδίου 
του άνθρακα εκτοξεύεται έως και 79% 

• Το αυτοκίνητο, σταθμεύοντας και κυκλοφορώντας, 
καταλαμβάνει το 80% του Δημόσιου Χώρου, ενώ 
αξιοποιείται ελάχιστα αφού παραμένει σταθμευμένο 
τις 22 από τις 24 ώρες την ημέρα 

 

Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ Κινητικότητα; Κάποια τραγικά δεδομένα ως προς τη στάθμευση  
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μετά  

πριν  



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 εκπόνηση 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 και 
υλοποιεί έργα ΣΒΑΚ  
 
Η πόλη, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που 
προτείνει το ΣΒΑΚ πρέπει να αλλάξει ριζικά, 
εξυπηρετώντας εκτός από τον μηδενισμό των 
αερίων του θερμοκηπίου και πολλούς άλλους 
στόχους για το περιβάλλον, την υγεία, την 
οικονομία και τον πολιτισμό 



Τα χαρακτηριστικά του Σ.Β.Α.Κ. 

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Εργαλείο Σχεδιασμού 

• Μακρόπνοος ορίζοντας εφαρμογής: 5ετία, 10ετία, 15ετία και στο 
βάθος το 2050 

• Προς μια πόλη πιο δυναμική γιατί θα είναι απελευθερωμένη από 
τον κορεσμό χρησιμοποιώντας μέσα που καταναλώνουν 
λιγότερο χώρο.   

• Περισσότερες μετακινήσεις για ΟΛΟΥΣ … και με ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ 

• Το ΣΒΑΚ είναι υπέρ του περπατήματος, του ποδηλάτου, της 
δημόσιας συγκοινωνίας και δεν παρακάμπτει τη σημασία της 
επιστροφής χώρου από το αυτοκίνητο στους παραπάνω 
χρήστες 
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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 και  
Αύξηση του 

Ενδιαφέροντος 
για την Πόλη 

Επιλογή 
ποδηλάτου,  

περπατήματος 
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Συλλογικά μέσα μεταφοράς 

Μη- μηχανοκίνητα μέσα 

Συνδυασμένες μεταφορές  

Οδική ασφάλεια 

Διαχείριση της κινητικότητας  

Ευφυή συστήματα μεταφορών 

Κίνητρα / Αντικίνητρα 

Πρόσβαση λιμένων / αεροδρομίων 

Ηλεκτροκίνηση 

Δημόσιοι Χώροι 

Συμμετοχικός σχεδιασμός 

Τομείς κλειδιά της Βιώσιμης Κινητικότητας (Πηγή: ΣΒΑΚ Δήμου Αθηναίων) 

Βιοκλιματικός σχεδιασμός δημόσιου 
χώρου 

 

 

 

 

Δίκτυο ελεύθερων, κοινόχρηστων 
χώρων 

Δίκτυα πράσινων υποδομών / νερού 
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17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. 
(Sustainable Development Goals – SDGs) 
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• 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.».  

• «Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριάντα χιλιάδων 
(30.000) κατοίκων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη γενική απογραφή πληθυσμού, οι ΟΤΑ α’ βαθμού, 
ανεξαρτήτως πληθυσμού κατοίκων εφόσον εμπίπτουν στις περιοχές αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και το σύνολο 
των ΟΤΑ β’ βαθμού υποχρεούνται στην έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση 
του παρόντος.» 

 

 

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

Θεσμικό Πλαίσιο 
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μετά 

 πριν 



• Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο. 

 

• Η κατάρτιση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι υποχρεωτική για όλους τους ΟΤΑ 
α’ βαθμού της επικράτειας με μόνιμο πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων. 

 

• Σύμφωνα με το ΦΕΚ 40/Α/16-03-2021 για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ συστήνεται Ομάδα Εργασίας 
και δημιουργείται Δίκτυο Φορέων. 

 

 

 

Θεσμικό Πλαίσιο 
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1. Αφέντη Ιωάννα Υπ/ρχο – Λιμεναρχείο Χίου 

2. Βορριά Ευτυχία Τοπ. Μηχ. – Δ.Τ.Υ. Δ. Χίου 

3. Διαμαντής Μιχαήλ – Υ.Ν.Ν.Π 

4. Καρουσάκης Σταμάτης Αρχ. Μηχ. – Υ.ΔΟΜ. Δ. Χίου 

5. Μαρίνη Ευγενία Τοπ. Μηχ. Αρχ. Μηχ. – Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου Χίου 

6. Μενή Κατερίνα ΤΕ Τοπ. Μηχ. – Δ.Τ.Υ. Δ. Χίου 

7. Μπενέτου Άννα Αρχ. Μηχ. – Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου Χίου 

8. Τσιγαρίδα Νικολέτα ΤΕ Μηχ. – Υ.Ν.Ν.Π. 

9. Φραγκούλης Μιχαήλ Ηλ. Μηχ. – Δ.Π.Ο.Π. Δ. Χίου 

 

Ομάδα Εργασίας 
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1. Φίλοι Μονοπατιών 

2. Αστικό ΚΤΕΛ Χίου 

3. Εμπορικό Επιμελητήριο Χίου 

4. Τροχαία Χίου 

5. Περιφερειακή Ενότητα Χίου 

6. Σύλλογος Θιγόμενων Ιδιοκτητών ΓΠΣ Χίου 

7. Τεχνικό Επιμελητήριο Χίου 

Δίκτυο Φορέων 

20 

8. Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

9. Τοπικό Συμβούλιο Βροντάδου 

10.Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Χίου 

11.Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία 

12.Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά – Αγίας 
Ερμιόνης – Μέγα Λιμνιώνα 

13.Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου 



Σύμφωνα με την από 04/06/2021 συναφθείσα σύμβαση τα παραδοτέα της μελέτης είναι: 

Φάση Α’ 

• Στάδιο 0: Φάση προετοιμασίας ΣΒΑΚ (υπ αρ. 760/2021 απόφαση Ο.Ε. παραλαβής σταδίου μελέτης). 

Φάση Β’ 

• Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του ΣΒΑΚ (υπ αρ. 1086/2021 απόφαση Ο.Ε. παραλαβής 
σταδίου μελέτης). 

• Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτισης σεναρίων (υπ αρ. 102/2022 απόφαση Ο.Ε. 
παραλαβής σταδίου μελέτης). 

• Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος προτεραιοτήτων και στόχων (υπ αρ. 334/2022 
απόφαση Ο.Ε. παραλαβής σταδίου μελέτης). 

• Στάδιο 4: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση πακέτου μέτρων. 

• Στάδιο 5: Κατάρτιση και υποβολή Σχεδίου Δράσης. 

 

 

Παραδοτέα Μελέτης 
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Ως περιοχή μελέτης 
ορίζεται η περιοχή που 
περικλείεται από τα 
διοικητικά όρια των Δ.Ε. 
Ομηρούπολης, Χίου και 
Αγίου Μηνά 

Δήμος Χίου 
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Πηγή: https://geodata.gov.gr/ 
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Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά 
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 Ο Δήμος Χίου παρουσιάζει μικρή μείωση 
πληθυσμού κατά -0,74% την δεκαετία 2001-
2011. 

 
 

 Η Δ.Ε. Χίου παρουσιάζει αύξηση πληθυσμού 
κατά + 4,59%  

 Η Δ.Ε. Αγίου Μηνά παρουσιάζει αύξηση 
πληθυσμού κατά +22,14% 

 Η Δ.Ε. Ομηρούπολης παρουσιάζει αύξηση  
πληθυσμού κατά +0,75% 



Υφιστάμενες χρήσεις γης της πόλης της Χίου 

24 

Στη Χίο, συγκεντρώνονται: 

 Εμπορικές χρήσεις: περιμετρικά από τον Δημοτικό Κήπο και στο παραλιακό μέτωπο 

 Διοικητικές Υπηρεσίες: Δημαρχείο, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου  

 Πολιτιστικοί χώροι: Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, Ναυτικό Μουσείο Χίου, κ.ά. 

 Εκπαιδευτικά Συγκροτήματα:  

 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 22 Νηπιαγωγεία, 20 Δημοτικά 

 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 8 Γυμνάσια, 8 Λύκεια 

 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Σχολής Επιστημών της Διοίκησης και το Τμήμα Μηχανικών 
Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνική Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σχολή 
Μηχανικών 

 Κοινόχρηστοι χώροι: Δημοτικός κήπος, κ.ά. 

 Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας: 7 Περιφερειακά Ιατρεία, 3 Πολυδύναμα 
Περιφερειακά Ιατρεία, κ.ά.  

 Οργανωμένοι χώροι άθλησης: Δημοτικό γήπεδο Χίου, Ιωνικό κολυμβητήριο, κ.ά. 



Ιεράρχηση Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου - Περιοχή μελέτης 
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• Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο: 3,83% 

• Πρωτεύον/ Κύριο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο: 14,59% 

• Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο: 5,97% 

• Τοπικό Επαρχιακό Δίκτυο: 75,61% 

 



• Οι βασικές οδικές αρτηρίες στην πόλη 
της Χίου, είναι: η Λεωφόρος Ενώσεως, η 
Λεωφόρος Αιγαίου, η οδός Κανάρη, η 
Λεωφόρος Δημοκρατίας - Πολυτεχνείου, 
η οδός Καραολή και Δημητρίου και η 
οδός Καλουτά - Έλενας Βενιζέλου 
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Ιεράρχηση αστικού οδικού δικτύου στην πόλη της Χίου 



Οδοί με πλάτος ενεργού οδοστρώματος (δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
πεζοδρόμια), στην πόλη της Χίου: 

                               
< 3μ.                9,94% του συνολικού οδικού δικτύου  

3 - 5,5μ.   66,10%   

5,5 - 8μ.    15,52%   

8 - 10,5μ.     6,85% 

10,5 -13μ.     0,84% 

>13μ.                0,75% 
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Χαρακτηριστικά οδικού δικτύου- Πλάτος οδοστρώματος  
στην πόλη της Χίου 
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Χαρακτηριστικά οδικού δικτύου- Πλάτος οδοστρώματος  
στην πόλη της Χίου 



• Το ποσοστό οδών μονής κατεύθυνσης 
ανέρχεται σε 20,28% επί του συνολικού 
οδικού δικτύου, ενώ οι οδοί διπλής 
κατεύθυνσης καταλαμβάνουν το 79,72%. 
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Χαρακτηριστικά οδικού δικτύου - Φορά κυκλοφορίας  
στην πόλη της Χίου 
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Χαρακτηριστικά οδικού δικτύου - Επικίνδυνα σημεία 



Σηματοδοτούμενοι κόμβοι – Διαβάσεις πεζών 
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 Λειτουργούν 8 σηματοδοτούμενοι 
κόμβοι. 

 
 Υπάρχουν 89 διαβάσεις πεζών κατά 

μήκος των σημαντικών οδών (π.χ. 
Αιγαίου, Δημοκρατίας, Πολυτεχνείου, 
Ενώσεως, κλπ.). 

 Μεγάλη πυκνότητα διαβάσεων 
βρέθηκαν στο παραλιακό μέτωπο, 
τόσο της πόλης της Χίου και του 
οικισμού του Βροντάδου. 

 Διαβάσεις πεζών καταγράφονται έξω 
από τις περισσότερες σχολικές 
μονάδες 



Χώροι στάθμευσης στην πόλη της Χίου 
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 Οι δημόσιοι χώροι στάθμευσης εκτός οδού  
είναι συνολικά 10 και υπολογίζεται ότι 
προσφέρουν περίπου 884 θέσεις στάθμευσης. 
 

 Η χωρητικότητα των ιδιωτικών χώρων 
υπολογίζεται περίπου στις 325 θέσεις 
στάθμευσης. 



• 9 χωροθετημένες «πιάτσες» ταξί 

• Ο στόλος οχημάτων ταξί στη Χίο είναι 87 και 104 σε όλο το νησί 

Τιμολόγιο 1 (Ταρίφα 1) = 0,65€/ ανά χιλ. 

Τιμολόγιο 2 (Ταρίφα 2) = 1,14 €/ ανά χιλ. 

• Ενδεικτικά, συχνότερες διαδρομές είναι: 

 Από/ Προς το Νοσοκομείο 

 Από/ Προς το ΕΦΚΑ - ΙΚΑ 

 Από/ Προς το αεροδρόμιο 

 Από/ Προς το λιμάνι (προβλήτα πλοίων) 

 Από/ Προς την περιοχή Βροντάδου (Δασκαλόπετρα, 
Μερσινίδη, Γλάροι) 

 Από/ Προς την περιοχή Καρφά (Κοντάρι, Κάμπος) 

 

Θέσεις ΤΑΞΙ 
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• Εντοπίστηκαν 35 σημεία στάθμευσης για δίκυκλα 
και ποδήλατα, εκ των οποίων τα 33 σημεία είναι 
για θέσεις στάθμευσης δικύκλων. 

 

• Η συντριπτική πλειοψηφία των χώρων στάθμευσης 
δικύκλων βρίσκονται στο κέντρο της πόλης της 
Χίου, πολύ κοντά στο παραλιακό μέτωπο, ενώ στον 
οικισμό του Βροντάδου δεν εντοπίστηκε κανένας 
χώρος στάθμευσης. 

 

Θέσεις στάθμευσης δίκυκλων & ποδηλάτων 
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• 7 σημεία φορτοεκφόρτωσης 
εμπορευμάτων.  

 

• 2 σημεία επί της Λ. Αιγαίου, ένα 
(1) επί της οδού Βενιζέλου, 1 επί 
της οδού Καλοπλύτου, 2 επί της 
οδού Καλαμπόκα και 1 επί της 
οδού Κουντουριώτη. 

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης 
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• Στον Δήμο Χίου δεν υπάρχει 
υλοποιημένος ποδηλατόδρομος. 

• Το δίκτυο πεζοδρόμων καταλαμβάνει 
μόλις το 2,30% του συνολικού οδικού 
δικτύου. Η πλειονότητα των 
πεζοδρόμων βρίσκονται στην πόλη της 
Χίου, ενώ ένα πολύ μικρό μέρος 
βρίσκεται στον οικισμό του Βροντάδου 
(στο πάρκο Πετροκάραβου). 

Δίκτυο ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων 
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Υπεραστικές (ΚΤΕΛ): 19 γραμμές, 05:30 – 16:00 καθημερινά εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής, καλοκαίρι αύξηση συχνοτήτων κατά 30% 

Αστικές (ΚΤΕΛ): 25 γραμμές βόρειου συγκροτήματος, 34 γραμμές 
νότιου συγκροτήματος, 07:00 – 20:00 

Ειδικά δρομολόγια για από/ προς τους δημοτικούς χώρους 
στάθμευσης (07:30-14:10, ανά 20 λεπτά)   

Αεροπορικές: κρατικός αερολιμένας Χίου «Όμηρος»  

Ακτοπλοϊκές: δυο κύρια λιμάνια, της Χίου και των Μεστών 

 

Δίκτυο μεταφορών 
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Στο σύνολο του Δήμου Χίου: 

• Μ.Ο.: 21,9 τροχαία συμβάντα ετησίως, εκ των οποίων το 32,7% είναι σοβαρά (με θάνατο ή βαριά τραυματία) 

• Μ.Ο.: 6,5 τροχαία συμβάντα ετησίως, με εμπλεκόμενο πεζό 

Τροχαία Συμβάντα σε όλον τον Δήμο Χίου 
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11,76%

20,92%

67,32%

Κατανομή Τροχαίων συμβάντων ανά επίπεδο σοβαρότητας 
στον Δήμο Χίου, έτη 2015-2020

Τροχαία συμβάντα με τουλάχιστον 
έναν θάνατο

Τροχαία συμβάντα με τουλάχιστον 
έναν βαριά τραυματία (χωρίς 
θάνατο)

Τροχαία συμβάντα με τουλάχιστον 
έναν ελαφρά τραυματία (χωρίς 
θάνατο ή βαρύ τραυματισμό)



Πλάτος πεζοδρομίων στην πόλη της Χίου 
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 ~ 51% δεν έχει πεζοδρόμιο ή/ και το πλάτος του 
πεζοδρομίου είναι μικρότερο ή ίσο του 1,40μ.  

 Το μέσο πλάτος πεζοδρομίων ανέρχεται σε 1,8μ. 

 Το 48,81% του δικτύου διαθέτει πλάτος πεζοδρομίου που 
είναι ίσο ή υπερβαίνει τα 1,5μ.  

 Το 12,97% του δικτύου είναι ίσο ή ξεπερνά τα 2,1μ.  



• Το ~41% βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση 

• Το ~37% βρίσκεται σε καλή κατάσταση 

• Το ~6% βρίσκεται σε κακή κατάσταση 

• Το 16% δεν διαθέτει πεζοδρόμιο 

 

Αξιολόγηση πεζοδρομίων στην πόλη της Χίου 
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• Εποχικότητα: πληθυσμιακή αύξηση τους θερινούς μήνες 

• Συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στην πόλη της Χίου 

• Λειτουργία επιβατικού και εμπορικού λιμένα στον πυρήνα της Χώρας 

• Ακτινικό οδικό δίκτυο διερχόμενο από το κέντρο της Χώρας 

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

• Ανεπαρκής αξιοποίηση της Περιφερειακής Οδού 

• Πλειονότητα δρόμων με μικρό πλάτος οδοστρώματος και με το μεγαλύτερο 
ποσοστό τους αμφίδρομων 

• Πεζοδρόμια με μηδενικό ή ανεπαρκές πλάτος και σε μέτρια ή κακή κατάσταση 

• Περιορισμένη 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 στο κέντρο 

• Παραμορφώσεις λειτουργίας και αισθητικής σημαντικών δημόσιων χώρων  

• Έλλειψη δικτύου ποδηλατοδρόμων, μικρό ποσοστό δικτύου πεζοδρόμων και 
ελάχιστες οδοί ήπιας κυκλοφορίας. 

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

• Έλλειψη υποδομών εξυπηρέτησης ΑμεΑ (π.χ. ράμπες ΑμεΑ, κ.λπ.) 

• Ελλιπής αστυνόμευση, μη τήρηση Κ.Ο.Κ., κακή συμπεριφορά των οδηγών 

• Περιοχές με προβλήματα ηχορύπανσης, π.χ. Λ. Αιγαίου (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) 



Όραμα για τον Δήμο Χίου 
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«Να καθιερωθούν περιβαλλοντικά φιλικοί τρόποι μετακίνησης 
στην πόλη της Χίου, ώστε να αποτελεί τόπο που προσφέρει 
εξαιρετική ποιότητα ζωής, να είναι ελκυστική για κατοίκους και 
επισκέπτες και να αποτελεί είσοδο-πύλη του νησιού αντάξια της 
ενδοχώρας και της ιστορίας της. Το σύνολο του νησιού να 
μετατραπεί σε εναλλακτικό τουριστικό προορισμό παγκόσμιας 
εμβέλειας που θα προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να 
εμβαθύνουν στην πλούσια τοπική κληρονομιά του. Με τον τρόπο 
αυτό θα προωθηθεί μια οικονομική ανάπτυξη που δεν θα απειλεί 
τους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η ελκυστικότητα του 
νησιού: η φύση και τα μοναδικά της δώρα, το τοπίο και τα 
αγροτικά προϊόντα.» 



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

• Efficiency (Αποδοτικότητα) 

• Leavable Streets (Ζωντανoί δρόμοι)  

• 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 για 
μετακινήσεις – Περιορισμός της παραγωγής 
αερίων του θερμοκηπίου – Βελτίωση της υγείας 
του πληθυσμού 

2. Προστασία οικιστικού περιβάλλοντος/ενίσχυση 
ελκυστικότητας οδικού περιβάλλοντος και 
δημόσιων χώρων 
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Προτεραιότητες  



ΣΤΟΧΟΙ ΣΒΑΚ XIOY ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΗΣ (2021) ΣΤΟΧΟΣ 

5ΕΤΙΑ 10ΕΤΙΑ 15ΕΤΙΑ 

Προτεραιότητα 1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις μετακινήσεις 

1.1   Ενσωμάτωση 
εναλλακτικών μορφών 
καυσίμων στα οχήματα 
δημόσιου/ δημοτικού 
στόλου 

Τα οχήματα του δημοσίου και 
του δημοτικού στόλου και των 
ιδιωτικών μετακινήσεων 
χρησιμοποιούν κατά κύριο 
λόγω ορυκτά καύσιμα 

Απόκτηση από 
τον Δήμο 5 
ηλεκτρικών 
οχημάτων 

Απόκτηση 
από τον 
Δήμο 10 
ηλεκτρικών 
οχημάτων 

το σύνολο 
των 
οχημάτων 
του Δήμου 
να είναι 
ηλεκτρικά 

1.2 Διαμόρφωση 
ευνοϊκών συνθηκών για 
τη χρήση ηλεκτρικών 
οχημάτων 

Δεν υπάρχουν θέσεις 
φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων 

Εγκατάσταση 
52 σταθμών 
φόρτισης (σε 
επίπεδο 
Δήμου) 

Στόχοι 
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• Το Τελικό Σενάριο για το ΣΒΑΚ του Δήμου Χίου θα είναι το Ήπιο Σενάριο, 
με κάποια επιπλέον μέτρα από το Ριζοσπαστικό Σενάριο (όπως είναι τα 
κοινής χρήσης αυτοκίνητα, τα superblocks, οι έξυπνες διαβάσεις, τα cargo 
bikes, κ.ά.) 

Τελικό Σενάριο 
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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, 
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. 

 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• Μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων στις περιοχές κατοικίας.  

 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 

Τροχαία Συμβάντα με νεκρό ή βαριά τραυματία ανά 100.000 κατοίκους 
Πηγή:  Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας https://www.nrso.ntua.gr/nrso-gc11/  

 

49 

https://www.nrso.ntua.gr/nrso-gc11/
https://www.nrso.ntua.gr/nrso-gc11/
https://www.nrso.ntua.gr/nrso-gc11/


Το ποδήλατο μαζί με τα αυτοκίνητα σε σύμπνοια με τον Ελληνικό Κ.Ο.Κ.  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Επέκταση του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης. 
 
Συγκεκριμένα, προτείνεται επέκταση της εφαρμογής ελεγχόμενης 
στάθμευσης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 
Καραολή και Δημητρίου – Αγίου Φωτίου – Στρ. Βορριά – 
Δημοκρατίας – Ερμοφάντους – Αλατίου – Μελέκου – Ιουστινιανή – 
Ψαρών – Παρθενίου Γ΄ - Γλύπτη – Ριζαρίου – Γυμνασίου Μαδία – 
Πατέρα Δ. Ιωάννη – Αγίου Ι. Θεολόγου – Θεολόγου – Τσούρη – 
Δελαγραμμάτικα – Καλαμποκά – Σταματίου Πρώιου – Ναύαρχου 
Κουντουριώτου – Δαμνιανού – Μουσείου – Μιχάλων – Μιχ. 
Λιβανού – Νενητούση Κλεάρχου – Λ. Αιγαίου – Νεωρείων - 
Καραολή και Δημητρίου.  
 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
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• 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. 

 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
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Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
Μονοδρομήσεις (1/12) 

Καλουτά 

Βούρου 

Εκπόνηση συγκοινωνιακής/ κυκλοφοριακής μελέτης 
για τη διερεύνηση μονοδρομήσεων (κατασκευή 
πεζοδρομίων/ ποδηλατοδρόμου – εγκιβωτισμός 
παρόδιας στάθμευσης – ηπιοποίηση με μείωση του 
ορίου ταχύτητας): 

• Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού με 
κατεύθυνση προς Βροντάδο 

• Σαν αντίδρομος θα λειτουργεί ο άξονας Βούρου – 
Επαρχ. Οδός Χίου-Κεραμού – Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου 

• Η οδός Μητροπολίτη Φωστίνη Παντελεήμονος, από 
την οδό Βούρου έως τον Περιφερειακό θα 
λειτουργεί ως αμφίδρομος.  
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Εκπόνηση συγκοινωνιακής/ κυκλοφοριακής μελέτης 
για τη διερεύνηση μονοδρομήσεων (κατασκευή 
πεζοδρομίων/ ποδηλατοδρόμου – εγκιβωτισμός 
παρόδιας στάθμευσης – ηπιοποίηση με μείωση του 
ορίου ταχύτητας): 

• Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού με κατεύθυνση προς 
Δασκαλόπετρα. 

• Σαν αντίδρομος θα λειτουργεί ο άξονας Δημ. Ανδρέου – 
Τσατσαρώνη – Προφήτου Ηλίου – Φαφαλιών – Παναγίας 
Μούτσαινας – Αγίου Ισιδώρου - Επαρχ. Οδός Χίου-
Κεραμού – Περιφερειακή οδός. 

Χατζηφραγκούλη 
Ανδρεάδη 

Τσατσαρώνη 

Επ. Οδός  
Χίου-Κεραμού 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
Μονοδρομήσεις (2/12) 
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Οδός Καλουτά, βορειότερα της Ιχθυόσκαλας Χίου 

Εκπόνηση συγκοινωνιακής/ κυκλοφοριακής μελέτης για τη διερεύνηση 
μονοδρόμησης προς Βορρά – κατασκευή πεζοδρομίων/ ποδηλατόδρομου – 
εγκιβωτισμός παρόδιας στάθμευσης – ηπιοποίηση με μείωση του ορίου 
ταχύτητας. 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
Μονοδρομήσεις (3/12) 
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Εθνική Οδός 75 (Έλενας Βενιζέλου), βόρεια του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» 

Εκπόνηση συγκοινωνιακής/ κυκλοφοριακής μελέτης για τη διερεύνηση 
μονοδρόμησης προς Βορρά – κατασκευή πεζοδρομίων/ μεγαλύτερου πλάτους το 
πεζοδρόμιο/ ποδηλατόδρομος προς τη μεριά της θάλασσας – εγκιβωτισμός 
παρόδιας στάθμευσης – ηπιοποίηση με μείωση του ορίου ταχύτητας. 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
Μονοδρομήσεις (4/12) 
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Βούρου 

Εκπόνηση συγκοινωνιακής/ κυκλοφοριακής μελέτης για τη διερεύνηση 
μονοδρόμησης προς Νότο– κατασκευή πεζοδρομίων/ ποδηλατόδρομος 
(cycle street) – εγκιβωτισμός παρόδιας στάθμευσης – ηπιοποίηση με μείωση 
του ορίου ταχύτητας. 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
Μονοδρομήσεις (5/12) 
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Επαρχιακή Οδός Χίου – Κεραμού 

Εκπόνηση συγκοινωνιακής/ κυκλοφοριακής μελέτης για τη διερεύνηση 
μονοδρόμησης προς Νότο– κατασκευή πεζοδρομίων/ ποδηλατόδρομος 
(cycle street) – εγκιβωτισμός παρόδιας στάθμευσης – ηπιοποίηση με μείωση 
του ορίου ταχύτητας. 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
Μονοδρομήσεις (6/12) 
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Εθνική Οδός 75 (Μητροπολίτη Φωστίνη Παντελεήμονος) 

Εκπόνηση συγκοινωνιακής/ κυκλοφοριακής μελέτης για τη διερεύνηση 
μονοδρόμησης προς Βορρά – κατασκευή πεζοδρομίων/ μεγαλύτερου πλάτους το 
πεζοδρόμιο/ ποδηλατόδρομος προς τη μεριά της θάλασσας – εγκιβωτισμός 
παρόδιας στάθμευσης – ηπιοποίηση με μείωση του ορίου ταχύτητας. 

Γεωργ. Χατζηφραγκούλη - Ανδρεάδη 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
Μονοδρομήσεις (7/12) 
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Εθνική Οδός 75 - Βροντάδο 

Εκπόνηση συγκοινωνιακής/ κυκλοφοριακής μελέτης για τη διερεύνηση 
μονοδρόμησης προς Βορρά – κατασκευή πεζοδρομίων/ μεγαλύτερου πλάτους το 
πεζοδρόμιο/ ποδηλατόδρομος προς τη μεριά της θάλασσας – εγκιβωτισμός 
παρόδιας στάθμευσης – ηπιοποίηση με μείωση του ορίου ταχύτητας. 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
Μονοδρομήσεις (8/12) 
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Τσατσαρώνη 

Εκπόνηση συγκοινωνιακής/ κυκλοφοριακής μελέτης για τη διερεύνηση 
μονοδρόμησης προς Νότο– κατασκευή πεζοδρομίων/ ποδηλατόδρομος 
(cycle street) – εγκιβωτισμός παρόδιας στάθμευσης – ηπιοποίηση με μείωση 
του ορίου ταχύτητας. 

Προφήτου Ηλίου 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
Μονοδρομήσεις (9/12) 
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Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
Μονοδρομήσεις (10/12) 

Εθν. Οδός 
Χίου - Καρφά 

Επ. Οδός Χίου-
Όρμου Καρφά 

Εκπόνηση συγκοινωνιακής/ κυκλοφοριακής 
μελέτης για τη διερεύνηση μονοδρομήσεων 
(κατασκευή πεζοδρομίων/ ποδηλατοδρόμου 
– εγκιβωτισμός παρόδιας στάθμευσης – 
ηπιοποίηση με μείωση του ορίου ταχύτητας): 

• Μονοδρόμηση της Εθνικής Οδού Χίου - 
Καρφά με κατεύθυνση προς το Βορρά. 
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Εκπόνηση συγκοινωνιακής/ κυκλοφοριακής μελέτης για τη διερεύνηση 
μονοδρόμησης προς Βορρά – κατασκευή πεζοδρομίων/ μεγαλύτερου πλάτους το 
πεζοδρόμιο/ ποδηλατόδρομος προς τη μεριά της θάλασσας – εγκιβωτισμός 
παρόδιας στάθμευσης – ηπιοποίηση με μείωση του ορίου ταχύτητας. 

Εθν. Οδός Χίου, μεταξύ Πλάκας και Καρφά (νοτιότερα του Καρφά) 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
Μονοδρομήσεις (11/12) 

63 



Εκπόνηση συγκοινωνιακής/ κυκλοφοριακής μελέτης για τη διερεύνηση 
μονοδρόμησης προς Βορρά – κατασκευή-διαπλάτυνση πεζοδρομίων/ 
ποδηλατόδρομος – εγκιβωτισμός παρόδιας στάθμευσης – ηπιοποίηση με 
μείωση του ορίου ταχύτητας. 

 

Επαρχιακή Οδός Χίου-Όρμου Καρφά, εντός του οικισμού Καρφά 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
Μονοδρομήσεις (12/12) 
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Διάνοιξη νέων οδικών 
τμημάτων στην πόλη της 
Χίου. Ενδεικτικά: 

• Διάνοιξη της οδού Αγ. Ειρήνης:  
• Τμήμα 1: Σύνδεση της οδού 

Ράμνης με τον Περιφερειακό  

• Τμήμα 2: Σύνδεση της οδού 
Καλουτά με την οδό Ράμνης 

• Σύνδεση της οδού Αγ. Ειρήνης 
με τη Λ. Αιγαίου μέσω των 
οδών Αμμοχώστου, Καρπασίας 
και Λάδης 

• Επέκταση της οδού Χρήστου 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 

Αγ. Ειρήνη 

Σύνδεση της οδού 
Αγ. Ειρήνης με τη 

Λ. Αιγαίου 

Επέκταση οδού  
Χρήστου 
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• Το «εμπορικό» κέντρο της πόλης της Χίου προτείνεται να λειτουργεί ως «OPEN MALL», με 
σχετικές διαμορφώσεις όπου χρειάζεται (στις οδούς Βουπάλου, 11ης Νοέμβρη, Αφων Ράλλη, 
Αργέντη, Τσελέπη, Τσελιπίδου, Δημογεραντίας, Αμάντου, Σκυλίτση και Δωρόθεου Πρώιου.) 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 

Πηγή: «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου»/ Γενικό Σχέδιο 
Πρότασης Βουπάλου, 11ης Νοεμβρίου, Αφων Ράλλη, Δημογεροντίας/ 
Γενικό Σχέδιο Πρότασης Αργέντη, Τσελέπη, Τσελεπίδου/ Γενικό Σχέδιο 
Πρότασης Αμάντου, Σκυλίτση, Δ. Πρώιου 



• Μελέτη ορισμού Δακτυλίου για το 
κέντρο της πόλης της Χίου. 

 

• Μελέτη αναπλάσεων των οδών 
περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου 
(Οδός Δημοκρατίας, Χιόνης, 
Πολυτεχνείου, Κανάρη) 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 

Πηγή: «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Χίου – Μετατροπή των οδών 
Πολυτεχνείου και Χιόνης σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας στο Ιστορικό 
Κέντρο του Δήμου, δημιουργία της πλατείας Χίων Διδασκάλων και 
ανάπλαση ανατολικού τμήματος πλατείας Βουνακίου και οδού Κέννεντυ 
της Δημοτικής Ενότητας Χίου»  



• Μεταφορά σταθμού αστικού ΚΤΕΛ στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και 
Μαρτύρων. 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 



Ήπιο Σενάριο (Do Something) 

Εφαρμογή της Απόφασης Αριθμ. 
ΔΜΕΟ/Ο/3050 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών 
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό 
περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε 
περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και 
περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια 
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» (ΦΕΚ 
2302/Β/16.09.2013) σε όλα τα σχολικά 
συγκροτήματα. 
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Διαμόρφωση ισόπεδων  

Ενδεικτικά, κατά προτεραιότητα: 

1) Ιουστινιάνης & Ανθεστηρίων 

2) Καλοπλύτου – Ριζαρίου - Νικηφόρου 
του Χίου – Πασπάτη 

3) Μαρκέλλας - Σκαραμαγκά - 
Κωνσταντίνου Μονομάχου 

4) Μαρτύρων & Δημοκρατίας 

5) Οινοπίωνος & Δημοκρατίας 

6) Κανάρη & Λ. Αιγαίου (Προκυμαία) 

7) Φωστίνη & Βούρου (Τάγμα) 

Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου 

1) Λ. Ι. Χριστού & Μηχαλινού 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
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Ήπιο Σενάριο (Do Something) 

Κατασκευή και λειτουργία οργανωμένων 
χώρων στάθμευσης εκτός οδού σε περιοχές 
εκατέρωθεν του Περιφερειακού.  
 
Οι χώροι στάθμευσης θα λειτουργήσουν 
εξυπηρετώντας συνδυασμένες μορφές 
μετακίνησης, ήτοι ΙΧ – shuttle bus και 
κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα. 



Εύρεση χώρων στάθμευσης στον πυκνό ιστό της πόλης της 
Χίου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του κέντρου. 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 



Ενδεικτική Πράσινη Διαδρομή 
που θα ενώνει τους βασικούς 
πόλους της πόλης της Χίου 
(Λιμάνι – Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
– Δημοτικό Στάδιο – Δημοτικός 
Κήπος – Κάστρο) 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
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Ενδεικτική Πράσινη Διαδρομή στην 
περιοχή του Καρφά 

 

Σταθμός κοινόχρηστων ποδηλάτων 
στο «Μαυροκορδάτικο» 
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Ήπιο Σενάριο (Do Something) 



Υλοποίηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) 

 

• Το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)» είναι στρατηγικό σχέδιο 
απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την 
εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, που εκπονείται από τους 
Δήμους.  

• Το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» εκπονείται υποχρεωτικά από 
τους Δήμους των μητροπολιτικών κέντρων, τους μεγάλους και μεσαίους 
ηπειρωτικούς δήμους, τους Δήμους πρωτευουσών περιφερειακών 
ενοτήτων, καθώς και τους μεγάλους και μεσαίους νησιωτικούς Δήμους. 

 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 
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Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) 

 

Με το επιχειρησιακό σχέδιο καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται 
οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και 
κοινωφελείς χώροι του Δήμου. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς 
χώροι των οποίων δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση 
ιεραρχούνται, ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική Κοινότητα, 
ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησής τους, βάσει της 
πολεοδομικής σημασίας τους για την πόλη. 

Ήπιο Σενάριο (Do Something) 



Καθορισμός ιστορικού και 
εμπορικού κέντρου στην Χίο, 
με κανονισμό λειτουργίας.  

Ριζοσπαστικό Σενάριο (Do Everything) 



• Επέκταση της νησίδας στη συμβολή των 
οδών Δημοκρατίας και Μαρτύρων  

• Εγκιβωτισμός των θέσεων στάθμευσης 
στην οδό Μαρτύρων 

• Η οδός Δημοκρατίας θα λειτουργεί με 
μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 
4,30μ. και νόμιμη αμφίδρομη παρόδια 
στάθμευση 

Ριζοσπαστικό Σενάριο (Do Everything) 
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(Πηγή: Προκαταρκτική μελέτη 
διαμόρφωσης διασταυρώσεων οδών) 

 



Ενδεικτική Διάταξη λειτουργίας «superblocks» 
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SUPERBLOCKS 



Παράδειγμα superblock στη Βαρκελώνη 
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SUPERBLOCKS 



Ριζοσπαστικό Σενάριο (Do Everything) 

Επέκταση του Δικτύου 
Πράσινων Διαδρομών, 
σύνδεση με τους γειτονικούς 
οικισμούς της περιοχής 
παρέμβασης.  
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Ενδεικτική Πράσινη Διαδρομή της 
Δ.Ε. Ομηρούπολης που θα συνδέει 
τα τοπόσημα κατά μήκος του 
παραλιακού μετώπου (ιερό Κυβέλης 
– Λιμενίσκος Δασκαλόπετρας – 
Πετροκάραβο – Αφανής Ναύτης – 
Μύλοι) 
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Ριζοσπαστικό Σενάριο (Do Everything) 



Ενδεικτική Πράσινη Διαδρομή 
της Δ.Ε. Αγίου Μηνά που θα 
συνδέει τους παραλιακούς 
οικισμούς Καρφά – Μέγας 
Λιμνιώνας – Αγία Ερμιόνη.  
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Ριζοσπαστικό Σενάριο (Do Everything) 



Διερεύνηση του εφικτού δημιουργίας νέου λιμένα, στο νότιο 
τμήμα της υφιστάμενης λιμενολεκάνης. 
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Ριζοσπαστικό Σενάριο (Do Everything) 



Πάρκα Τσέπης (Parklets) 
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Αστικές Κερκίδες 
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Πίνακας Μέτρων Τελικού Σεναρίου (1/10) 
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Θεματική Κατηγορία 

Παρεμβάσεων 
Περιγραφή 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

5ετία 10ετία 15+ετία 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Αναδιαμόρφωση/ ανακατασκευή/ 

διαπλάτυνση των πεζοδρομίων 

Πλάτος πεζοδρομίων τουλάχιστον 1,5μ. ή 2,10μ. (εφόσον υπάρχει αστικός εξοπλισμός). 

Προσβασιμότητα σε όλους, μη δυνατότητα παράνομης στάθμευσης πάνω στα πεζοδρόμια (π.χ. φύτευση ή/ 

και κιγκλιδώματα στο άκρο των πεζοδρομίων ή άλλο, για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης στα 

πεζοδρόμια, κλπ.). Προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες, με ιδιαίτερη πρόβλεψη σε ράμπες ΑΜΕΑ στις 

διασταυρώσεις και σε οδεύσεις τυφλών επί των πεζοδρομίων. 

 

  

30% 

 

  

70% 

 

  

100% 

Μείωση των ορίων ταχύτητας 40km/h στο πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο και τα 30km/h στις συλλεκτήριες και τις τοπικές οδούς.  - - 

Απαγόρευση διέλευσης (βαρέων) 

οχημάτων 
 - - 

Μετατροπή των οδών με υφιστάμενα 

πεζοδρόμια πλάτους μικρότερο των 

1,50μ. (και εφόσον δεν υπάρχει 

δυνατότητα διαπλάτυνσης) σε 

δρόμους ήπιας κυκλοφορίας ή 

πεζόδρομους. 

Αρχικά χαρακτηρισμός και σταδιακά μελλοντικά διαμόρφωση με ενιαίο οδόστρωμα και εγκιβωτισμένες 

θέσεις στάθμευσης. 

Αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (π.χ. ενιαίο οδόστρωμα ή οφιοειδής χάραξη, απαγόρευση στάθμευσης ή 

εγκιβωτισμένες θέσεις, κα.) 

 

  

30% 

 

  

70% 

 

  

100% 

Bike sharing 

Car sharing 

Κοινής χρήσης συμβατικά και ηλεκτρικά ποδήλατα. 

Κοινής χρήσης συμβατικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 
   

Δημιουργία «OPEN MALL» 

Το «εμπορικό» κέντρο της πόλης της Χίου προτείνεται να λειτουργεί ως «OPEN MALL», με σχετικές 

διαμορφώσεις στις οδούς Τσελέπη, Τσελεπίδη, Αργέντη, Αφών Ράλλη, Βουπάλου, 11ης Νοέμβρη, 

Δημογεραντίας, Αμάντου, Σκυλίτση και Δωρόθεου Πρώιου 

 - - 



Πίνακας Μέτρων Τελικού Σεναρίου (2/10) 
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Θεματική Κατηγορία 

Παρεμβάσεων 
Περιγραφή 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

5ετία 10ετία 15+ετία 
Μελέτη ορισμού Δακτυλίου για το 

κέντρο της Χίου 
 - - 

Μελέτη αναπλάσεων των οδών 

περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου 
Θα πραγματοποιηθεί ανάπλαση των οδών Δημοκρατίας, Χιόνης, Πολυτεχνείου και Κανάρη  - - 

Εκπόνηση συγκοινωνιακής/ 

κυκλοφοριακής μελέτης για τη 

διερεύνηση μονοδρομήσεων 

i. Τμήμα 1: Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού (Καλουτά – Έλενας Βενιζέλου) με κατεύθυνση προς το 

Βορρά (Βροντάδο). Σαν αντίδρομος να λειτουργεί ο άξονας Βούρου – Επαρχιακή Οδός Χίου-Κεραμού – 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Το τμήμα της οδού Μητροπολίτη Φωστίνη Παντελεήμονος, από την οδό 

Βούρου έως τον Περιφερειακό θα παραμείνει αμφίδρομος. 

ii. Τμήμα 2: Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού (Μητροπολίτη Φωστίνη Παντελεήμονος – Γεωργ. 

Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη – Κωστή Μ. Λω) με κατεύθυνση προς το Βορρά (Δασκαλόπετρα). Σαν 

αντίδρομος να λειτουργεί ο άξονας Δημ. Ανδρέου – Τσατσαρώνη – Προφήτου Ηλίου – Φαφαλιών – 

Παναγίας Μούτσαινας – Αγίου Ισιδώρου – Επαρχιακή Οδός Χίου-Κεραμού – Περιφερειακή Οδός.  

iii. Τμήμα 3: Μονοδρόμηση της Εθνικής Οδού Χίου με κατεύθυνση προς το Βορρά. 

 - - 

Διάνοιξη νέων οδικών τμημάτων στην 

πόλη της Χίου 

Ενδεικτικά: 

i. Διάνοιξη της οδού Αγ. Ειρήνης:  

 Τμήμα 1: Σύνδεση της οδού Ράμνης με τον Περιφερειακό  

 Τμήμα 2: Σύνδεση της οδού Καλουτά με την οδό Ράμνης 

ii. Σύνδεση της οδού Αγ. Ειρήνης με τη Λ. Αιγαίου μέσω των οδών Αμμοχώστου, Καρπασίας και Λάδης 

iii. Επέκταση της οδού Χρήστου 

 - - 

Ανάπλαση της παραλιακής οδού 

στον οικισμό του Μέγα Λιμνιώνα 
Διαπλάτυνση πεζοδρομίων, εγκιβωτισμός θέσεων στάθμευσης, δημιουργία ποδηλατοδρόμου  - - 

Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου 

Βροντάδου 

Διαπλάτυνση πεζοδρομίων,  οργάνωση της παρόδιας στάθμευσης με εγκιβωτισμό των θέσεων  και 

δημιουργία διαβάσεων κατά μήκος του παραλιακού μετώπου 
 - - 
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Θεματική Κατηγορία 

Παρεμβάσεων 
Περιγραφή 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

5ετία 10ετία 15+ετία 
Διερεύνηση του εφικτού 

πεζοδρόμησης της Προκυμαίας τους 

θερινούς μήνες, κατά τις ώρες που 

δεν λειτουργεί το λιμάνι 

-  - 

Καθορισμός ιστορικού και εμπορικού 

κέντρου με κανονισμό λειτουργίας 
-  - 

Δημιουργία superblocks 
Ενοποίηση οικοδομικών τετραγώνων και δημιουργία θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας στο τοπικό οδικό δίκτυο 

(αρμοδιότητας του Δήμου) για την προστασία των γειτονιών. 
-  - 

Μελέτη περιφερειακών διαδρομών 

και εσωτερικών πεζοδρόμων σε 

θύλακες της πόλης της Χίου. 

-  - 

Ανάπλαση κόμβου Βρύση 

Προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις στους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής παρέμβασης: 

• Επέκταση της νησίδας στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Μαρτύρων  
• Εγκιβωτισμός των θέσεων στάθμευσης στην οδό Μαρτύρων 
• Η οδός Δημοκρατίας θα λειτουργεί με μία λωρίδα ανά κίνηση πλάτους 4,30μ. και νόμιμη αμφίδρομη 

παρόδια στάθμευση 

- -  

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Τοποθέτηση 

φαναριών/πεζοφάναρων 

Σε οδικά τμήματα με αυξημένες ταχύτητες κυκλοφορίας και μεγάλες ταχύτητες κίνησης, στο πέρας των 

πεζοδρομημένων οδών, κ.α. 

Ενδεικτικά, προτείνεται η τοποθέτηση φαναριών/πεζοφάναρων σε τμήματα των οδών Λ. Αιγαίου, Βερίτη & 

Αεροπόρου Περρίκου. 

 - - 

Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων σε 

όλα τα φανάρια για τη διέλευση/ 

προσβασιμότητα ευάλωτων ομάδων 

Εφαρμογή ηχητικών συστημάτων για τη διέλευση τυφλών σε όλα τα φανάρια. Εφαρμογή «έξυπνων» 

συστημάτων με πληροφορίες (επιπλέον των απλών ηχητικών συστημάτων) για διέλευση και ενημέρωση 

τυφλών 

 - - 
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Θεματική Κατηγορία 

Παρεμβάσεων 
Περιγραφή 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

5ετία 10ετία 15+ετία 

Τοποθέτηση φαναριών/πεζοφάναρων 
Στο πέρας των πεζοδρομημένων οδών -όπου απαιτείται-έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των 

διαδρομών πεζών και η ασφαλής διέλευση των χρηστών. 
-  - 

Έξυπνες διαβάσεις 3D απεικονίσεις - -  

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ) 

Αναδιαμόρφωση ισόπεδων κόμβων, 

κατά προτεραιότητα σε 

διασταυρώσεις μειωμένης οδικής 

ασφάλειας 

Μέτρα βελτίωσης, ανάλογα με τη γεωμετρία τους, διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, τουλάχιστον στα πρώτα 

5μ., του κάθε οδικού τμήματος με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης εξασφαλίζοντας καταρχάς την 

απαιτούμενη ορατότητα των οδηγών, κλπ. κατασκευή υποδομής για την προσβασιμότητα ευάλωτων ομάδων 

(διαβάσεις πεζών, ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, κλπ) 

 

  

30% 

 

  

70% 

 

  

100% 

Δημιουργία κυκλικών κόμβων 

(roundabout) 

Ενδεικτικά, κατά προτεραιότητα: 

(α) Λ. Ι. Χριστού και Μηχαλινού 
 - - 

Βελτίωση ισόπεδων κόμβων 

Ενδεικτικά, κατά προτεραιότητα: 

1. Ιουστινιάνης & Ανθεστηρίων 

2. Καλοπλύτου – Ριζαρίου - Νικηφόρου του Χίου – Πασπάτη 

3. Μαρκέλλας - Σκαραμαγκά - Κωνσταντίνου Μονομάχου 

4. Μαρτύρων & Δημοκρατίας 

5. Οινοπίωνος & Δημοκρατίας 

6. Κανάρη & Λ. Αιγαίου 

7. Φωστίνη & Βούρου (Τάγμα) 

  

30% 

  

70% 

  

100% 
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Θεματική Κατηγορία 

Παρεμβάσεων 
Περιγραφή 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

5ετία 10ετία 15+ετία 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

Επέκταση Συστήματος Ελεγχόμενης 

Στάθμευσης (ΣΕΣ) 

Προτείνεται η επέκταση του ΣΕΣ στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Καραολή και Δημητρίου – Αγίου 

Φωτίου – Στρ. Βορριά – Δημοκρατίας – Ερμοφάντους – Αλατίου – Μελέκου – Ιουστινιανή – Ψαρών – 

Παρθενίου Γ΄ - Γλύπτη – Ριζαρίου – Γυμνασίου Μαδία – Πατέρα Δ. Ιωάννη – Αγίου Ι. Θεολόγου – Θεολόγου – 

Τσούρη – Δελαγραμμάτικα – Καλαμποκά – Σταματίου Πρώιου – Ναύαρχου Κουντουριώτου – Δαμνιανού – 

Μουσείου – Μιχάλων – Μιχ. Λιβανού – Νενητούση Κλεάρχου – Λ. Αιγαίου – Νεωρείων - Καραολή και 

Δημητρίου. 

 - - 

Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής smart system, ώστε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να 

αξιοποιούνται θέσεις κατοίκων ως θέσεις επισκεπτών. 
-  - 

Εκπόνηση μελέτης για την επέκταση 

της ελεγχόμενης στάθμευσης για την 

πόλη της Χίου 

 - - 

Κατασκευή και λειτουργία 

οργανωμένων χώρων στάθμευσης 

εκτός οδού (parking) 

Κατασκευή και λειτουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης εκτός οδού σε περιοχές εκατέρωθεν 

του Περιφερειακού.  

Οι χώροι στάθμευσης θα λειτουργήσουν εξυπηρετώντας συνδυασμένες μορφές μετακίνησης, ήτοι ΙΧ – shuttle 

bus και κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα. 

 - - 

Εύρεση χώρων στάθμευσης στον 

πυκνό ιστό της πόλης της Χίου 
Για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του κέντρου  - - 

Χωροθέτηση νόμιμης παρόδιας 

στάθμευσης  
Διαμορφώσεις με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης στις οδούς που επιτρέπεται η παρόδια στάθμευση. 

 

  

30% 

 

  

70% 

 

  

100% 

Διακριτή χωροθέτηση θέσεων 

στάθμευσης για ΑΜΕΑ 
Σε όλον τον Δήμο, με έμφαση σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση π.χ. εμπορίου και αναψυχής  - - 

Χωροθέτηση χώρων στάθμευσης 

δίκυκλων 
Παρά την οδό και εκτός οδού, ενσωμάτωση στο ΣΕΣ.  - - 
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Θεματική Κατηγορία 

Παρεμβάσεων 
Περιγραφή 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

5ετία 10ετία 15+ετία 
Χωροθέτηση χώρων στάθμευσης 

ποδηλάτων και εν γένει 

μικροκινητικότητας 

Παρά την οδό και εκτός οδού, ενσωμάτωση στο ΣΕΣ.  - - 

Χωροθέτηση αποκλειστικών χώρων 

προσωρινής στάσης/ στάθμευσης για 

φορτοεκφόρτωση 

Δυνατότητα Παρακολούθησης μέσω Τηλεματικής για κάλυψη ή όχι των χώρων φορτοεκφόρτωσης. 

Παρά την οδό και εκτός οδού, ενσωμάτωση στο ΣΕΣ. 
 - - 

Απαγόρευση στάθμευσης βαρέων 

οχημάτων στους δημόσιους χώρους, 

σε περιοχές μικτών χρήσεων 

 - - 

Συνεχής και εντατική αστυνόμευση 

της παράνομης στάσης και 

στάθμευσης των οχημάτων 

 - - 

Δημιουργία θέσεων φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων στους 

δημοτικούς χώρους στάθμευσης 

 

  

10% 

 

  

30% 

 

  

60% 

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Μεταφορά σταθμού ΚΤΕΛ  Μεταφορά του σταθμού ΚΤΕΛ στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Μαρτύρων  - - 

Βελτίωση αστικών γραμμών ΚΤΕΛ 
Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών όπου απαιτείται, έτσι ώστε να καλύπτεται πυκνά πιο μεγάλη 

έκταση της πόλης. 
 - - 

Βελτίωση υπηρεσιών ΚΤΕΛ Αύξηση συχνότητας/ Πύκνωση δρομολογίων ΜΜΜ, Βελτίωση αξιοπιστίας, Επέκταση ωραρίου    

Στάσεις ΚΤΕΛ Θεσμοθέτηση των στάσεων του ΚΤΕΛ και  προτυποποίηση στάσεων  - - 
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Θεματική Κατηγορία Παρεμβάσεων Περιγραφή 
Ορίζοντας Υλοποίησης 

5ετία 10ετία 15+ετία 
Ανανέωση και αντικατάσταση στόλου 

οχημάτων, με νέας τεχνολογίας - μη 

ρυπογόνα/ μη θορυβώδη 

Εξοπλισμός στόλου λεωφορείων ΚΤΕΛ με εκσυγχρονισμένα οχήματα, περιβαλλοντικά φιλικά, κατά 

προτίμηση ηλεκτρικά. 

  

30% 

  

60% 

  

100% 

Βελτίωση υπεραστικών γραμμών ΚΤΕΛ  
Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών όπου απαιτείται, έτσι ώστε να εξυπηρετούν περισσότερους 

οικισμούς στο σύνολο του Δήμου 
 - - 

Τηλεματική 
Εφαρμογή σε όλες τις στάσεις. Βελτίωση αξιοπιστίας. Αξιοποίηση των δεδομένων της τηλεματικής για 

βελτίωση των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας.  

  

30% 

  

70% 

  

100% 

Δράσεις για τη σύνδεση του ποδηλάτου 
Δράσεις για τη σύνδεση του ποδηλάτου με σημεία επιβίβασης στα λεωφορεία, με δυνατότητα 

διαμόρφωσης χώρου για ποδήλατα εντός των οχημάτων του ΚΤΕΛ. 
 - - 

Βελτίωση της σύνδεσης των τερματικών 

σταθμών (λιμάνια, αεροδρόμιο) με τις 

λεωφορειακές γραμμές του ΚΤΕΛ. 

 - - 

Διερεύνηση εφικτότητας δημιουργία 

νέου λιμένα, είτε στο νότιο τμήμα της 

υφιστάμενης λιμενολεκάνης είτε 

βορειότερα του αεροδρομίου 

 - - 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

Ολοκληρωμένο Δίκτυο Πράσινων 

Διαδρομών 

Δίκτυο προσβάσιμων διαδρομών ήπιων μορφών μετακίνησης. Περιλαμβάνονται πεζόδρομοι, 

ποδηλατόδρομοι, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων. 

Σύνδεση των υφιστάμενων διαδρομών σε ένα ενιαίο δίκτυο, σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 

ποδηλατοδρόμου. Το προτεινόμενο Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών περιλαμβάνει (ενδεικτικά κατά 

προτεραιότητα) δίκτυο ποδηλατοδρόμου, τις οδούς με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις (πεζοδρομήσεις, 

ήπιας κυκλοφορίας), καθώς και σύνδεση με τα σχολικά συγκροτήματα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις.  
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Θεματική Κατηγορία 

Παρεμβάσεων 
Περιγραφή 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

5ετία 10ετία 15+ετία 

Πράσινη διαδρομή 

Η Πράσινη Διαδρομή - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- θα ενώνει τους βασικούς πόλους της πόλης της Χίου 

(Λιμάνι – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Δημοτικό Στάδιο - Δημοτικός Κήπος – Κάστρο)  

  

30% 

  

70% 

  

100% 

Ενδεικτική πράσινη περιοχή στην περιοχή του Καρφά και δημιουργία σταθμού κοινόχρηστων ποδηλάτων στο 

«Μαυροκορδάτιο»  

  

30% 

  

70% 

  

100% 

Ενδεικτική Πράσινη Διαδρομή της Δ.Ε. Ομηρούπολης που θα συνδέει τα τοπόσημα κατά μήκος του 

παραλιακού μετώπου (ιερό Κυβέλης – Λιμενίσκος Δασκαλόπετρας – Πετροκάραβο – Αφανής Ναύτης – Μύλοι) 

  

30% 

  

70% 

  

100% 

Ενδεικτική Πράσινη Διαδρομή της Δ.Ε. Αγίου Μηνά που θα συνδέει τους παραλιακούς οικισμούς Καρφά – 

Μέγας Λιμνιώνας – Αγία Ερμιόνη 

  

30% 

  

70% 

  

100% 

Οδική ασφάλεια & προσβασιμότητα 

πέριξ σχολείων/ σχολικών 

συγκροτημάτων 

Εφαρμογή της Απόφασης Αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων 

στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με 

αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» (ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013) σε όλα τα σχολικά 

συγκροτήματα της πόλης. 

 - - 

Υλοποίηση Σχεδίου Αστικής 

Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) 
Εκπόνηση  - - 

Υλοποίηση Επιχειρησιακού σχεδίου 

για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) 

Εκπόνηση  - - 

Λειτουργία bike sharing σε κεντρικά 

σημεία της περιοχής παρέμβασης 
   

Συντήρηση όλων των ήδη 

υλοποιημένων υποδομών  
(οδόστρωμα πεζοδρόμων, σήμανση, διαγράμμιση, κλπ.)    
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Θεματική Κατηγορία 

Παρεμβάσεων 
Περιγραφή 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

5ετία 10ετία 15+ετία 

ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Δημιουργία πάρκων τσέπης Υλοποίηση 2 πάρκων τσέπης στην 5ετία, 4 στη 10ετία, 10 στη 15+ετία 
  

(2) 

  

(4) 

  

(10) 

Δημιουργία αστικών κερκίδων Υλοποίηση σε 1 σημείο στην 5ετία, σε 2 σημεία στη 10ετία, σε 5 στη 15+ετία 
  

(1) 

  

(2) 

  

(5) 

Αύξηση πρασίνου    

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Αυστηρό ωράριο εμπορικών 

φορτοεκφορτώσεων 

Μεγάλα οχήματα: φορτοεκφόρτωση μόνο κατά τις πολύ πρωινές ώρες 

Μικρά οχήματα: φορτοεκφόρτωση σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις 
 - - 

Διαμόρφωση αστικών κέντρων 

διανομής εμπορευμάτων 
Ένα (1) κέντρο διανομής -  - 

Επιβράβευση (bonus) επιχειρήσεων 

με περιβαλλοντικά φιλικά συστήματα 

μεταφορών 

Αξιοποίηση σύγχρονων Ευφυών 

Συστημάτων Μεταφορών (Intelligent 

Transportation Systems) 

Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος 

χρήσης cargo bikes 

Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος χρήσης cargo bikes (εμπορευματικά ποδήλατα) για εμπορευματικές 

μεταφορές και δημιουργία σταθμών τους σε κατάλληλους χώρους (π.χ. στάσεις bike-sharing, υπηρεσίες, 

κέντρο πόλης, κλπ.) 

- - 
 

 



Πίνακας Μέτρων Τελικού Σεναρίου (10/10) 

Θεματική Κατηγορία 

Παρεμβάσεων 
Περιγραφή 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

5ετία 10ετία 15+ετία 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Εφαρμογή ΣΦΗΟ  - - 

Αντικατάσταση όλων των οχημάτων 

του Δήμου με εκσυγχρονισμένα 

οχήματα, περιβαλλοντικά φιλικά 

Προώθηση πράσινων τεχνολογιών κινητικότητας - Ανάπτυξη τεχνογνωσίας - Προώθηση ηλεκτροκίνησης - 

Eco driving 

  

50% 

  

80% 

  

100% 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 

Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας στα σχολεία 
 - - 

Καμπάνια ενημέρωσης πολιτών 

για τους εναλλακτικούς τρόπους 

μετακίνησης 

 - - 

Εκστρατεία ενημέρωσης/ 

ευαισθητοποίησης για eco - 

driving 

Σε επαγγελματίες οδηγούς (λεωφορεία, ταξί)  - - 

Ενημέρωση και προώθηση της 

βιώσιμης κινητικότητας για την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών 

 - - 

Εκπόνηση μελέτης 

χαρτογράφησης θορύβου 

Βάσει των μετρήσεων θορύβου αλλά και των προτεινόμενων μέτρων, μειώνεται η ένταση του ήχου στις 

γειτονιές και δημιουργούνται νέες «ήσυχες» γειτονιές 
 - - 

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Κινητικότητας 

Σταθερή συμμετοχή και αξιοποίηση της για εκδηλώσεις και περαιτέρω ενημέρωση των πολιτών. 

Ενδεχομένως να αξιοποιηθεί και ως ετήσιο ορόσημο για δείκτες – μετρήσιμους στόχους. 
 - - 



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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