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Τι νομίζετε ότι είναι 
η βιώσιμη κινητικότητα;



Ο σύγχρονος τρόπος σχεδιασμού των μεταφορών, που προκύπτει 

μέσα από αλλαγή των προτεραιοτήτων,  

και οφείλει να είναι:

 φιλικός στο περιβάλλον

 ανθρωποκεντρικός

 δημοκρατικός / συμμετοχικός

Στην βιώσιμη κινητικότητα περιλαμβάνονται 

όλα τα μέσα και οι τρόποι μεταφορών: 

 από το περπάτημα και το ποδήλατο 

 μέχρι τις οδικές, θαλάσσιες & εναέριες μεταφορές

Τι είναι η βιώσιμη κινητικότητα



Ποιοι είμαστε
 Διεπιστημονική ομάδα

 Ειδίκευση στην πολεοδομία και τις 
μεταφορές

 Έμφαση στην καινοτομία

 Συμμετοχική προσέγγιση

 Δίκτυο 120 Δήμων και 5 Περιφερειών

 Υποστήριξη από 4 Υπουργεία                         
και πάνω από 40 φορείς

 Ιδιαίτερη γνώση του νησιωτικού χώρου

 Διεθνής δικτύωση



Σκοπός της εκδήλωσης

ΣΒΑΚ;

ΣΒΑΝ;

ΣΝΑΚ;
ή κάτι που 
μπορεί να κάνει 
την ζωή μας 
καλύτερη!



 Είναι προϋπόθεση για την άντληση 

χρηματοδοτήσεων

 Συνδυάζεται με παρεμβάσεις σε άλλους τομείς

 Είναι περισσότερο υλοποιήσιμη στην παρούσα

συγκυρία

 Κάνει ελκυστικότερη την ταυτότητα του

νησιού

 Δίνει ώθηση στον τουρισμό

 Διασφαλίζει ένα καλύτερο περιβάλλον 
ζωής και εργασίας

Στρατηγική επιλογή για τον Δήμο Σίφνου



 εξασφάλιση προσβασιμότητας των θέσεων 

εργασίας και των υπηρεσιών

 βελτίωση της δημόσια υγείας και της 

ασφάλειας

 μείωση της ρύπανσης, των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου και της κατανάλωσης 

ενέργειας

 αύξηση της αποτελεσματικότητας και της 

οικονομικής αποδοτικότητας των μεταφορών

 ενίσχυση της ελκυστικότητας και της 

ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος

Γενικοί στόχοι του ΣΒΑΚ



Ειδικοί στόχοι του ΣΒΑΚ

 Βιώσιμη, ασφαλής και διακριτική παρουσία του αυτοκινήτου 
κυκλοφορία, στάθμευση, οδική ασφάλεια, βελτίωση υφιστάμενων υποδομών, κατασκευή νέων 
υποδομών, ηλεκτροκίνηση, κοινόχρηστα οχήματα (car sharing), συνοδήγηση (car pooling)

 Ενίσχυση Δημόσιας Συγκοινωνίας
δημοτική, ιδιωτική, συμπράξεις, ευέλικτη ανταπόκριση στη ζήτηση, συνδυασμένες μεταφορές

 Ανάπτυξη περπατήματος και ποδηλάτου
νέες υποδομές, δίκτυα διαδρομών, bike sharing, ηλεκτρικά ποδήλατα, πληροφόρηση

 Ανάπτυξη εμπορευματικών μεταφορών
περιορισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ρύθμιση τροφοδοσίας

 Βελτίωση της πρόσβασης στις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές 
υποδομές, εσωτερική κυκλοφορία και στάθμευση

 Εφαρμογή ειδικών σχεδίων προσβασιμότητας
περιοχές με κλίσεις, αραιοκατοικημένες περιοχές κτλ

 Εφαρμογή ειδικών πολιτικών
σχέδια μετακινήσεων σπίτι-σχολείο, σπίτι-εργασία, σπίτι-βραδινή αναψυχή



 Δημιουργία νέου δημόσιου χώρου
ανακατανομή του οδικού χώρου

 Ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού
διακοπές με λιγότερο ή καθόλου αυτοκίνητο

 Εισαγωγή στοιχείων τεχνολογικής καινοτομίας
σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, εξοικονόμηση πόρων

 Συντονισμός χωρικού σχεδιασμού με σχεδιασμό μεταφορών 
και άλλες τομεακές πολιτικές και σχεδιασμούς

 Κίνητρα και αντικίνητρα 
για πολίτες και επιχειρήσεις σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα

 Τρόποι οικονομικής συμβολής του Ιδιωτικού Τομέα



Πρόδρομες 
εργασίες

Ανάλυση

Πρόταση
Σχέδιο 

Δράσης

Θεσμο-
θέτηση

Υλοποίηση
&

Παρακο-
λούθηση

Ο Κύκλος                του ΣΒΑΚ



Τα βήματα του ΣΒΑΚ της Σίφνου



Δυνατά στοιχεία της Σίφνου

• Πεζοδρομημένοι Οικισμοί: εν μέρει ή πλήρως

• Μονοπάτια: διεθνής πεζοπορικός προορισμός

• Δημόσια Συγκοινωνία: από τις καλύτερες των Κυκλάδων

• Δημόσιος Χώρος - Παραλίες: περιποιημένες και καθαρές

• Ενέργεια: στα 6 νησιά της Ευρώπης για την ενεργειακή μετάβαση

• Αρχιτεκτονική και πολιτισμική κληρονομιά: σημαντική

• Περιβαλλοντικό ενδιαφέρον: μεγάλο

• Τουρισμός: υψηλής ποιότητας

• Τουριστικές ροές: διαχειρίσιμες κατά την αιχμή

• Τουριστική περίοδος: διευρυμένη

• Προγραμματισμός Δημοτικής Αρχής: προώθηση 

ποδηλατικού τουρισμού και τουρισμού ΑμΕΑ



Δυνατά στοιχεία - Η Σίφνος στην Ευρώπη

Ένα από τα 6 νησιά στην Ευρώπη που θα 
ηγηθούν της ενεργειακής μετάβασης

Το πρώτο Σχέδιο Βιώσιμης Νησιωτικής 
Κινητικότητας στην Ευρώπη

Παγκόσμια αναγνωρισμένος πεζοπορικός 
προορισμός



Προβλήματα

• Αυτοκίνηση: κυριαρχεί στον δημόσιο χώρο, 

ρυπαίνει και ενοχλεί

• Στάθμευση: ανεπαρκείς υποδομές και 

πληροφόρηση, παράνομη στάθμευση

• Δημόσια Συγκοινωνία: ελλιπής 

πληροφόρηση των επισκεπτών

• Ταξί: προηγούμενης «τεχνολογίας» σύστημα

• Περπάτημα: ανεπαρκείς υποδομές κατά μήκος 

οδικών αξόνων οικισμών

• Ποδήλατο: έλλειψη υποδομών και σχετικών 

υπηρεσιών 

• ΑμΕΑ: έλλειψη υποδομών και σχετικών υπηρεσιών

• Συνδυασμένες μεταφορές: έλλειψη 

σχετικών προβλέψεων 

• Δόμηση: διάχυτη στη χώρα και πυκνή στην 

ακτογραμμή των οικισμών



Συμμετοχική Δράση

Γράψτε σε post-it

 κάτι το οποίο θα θέλατε να λύσει το ΣΒΑΚ 

 κάτι το οποίο θα θέλατε να αναδείξει το ΣΒΑΚ 



Οδικό δίκτυο  - Δημόσια συγκοινωνία



Δημόσια συγκοινωνία

2/ημ.

2/ημ.3/ημ.

2/ημ.

2/ημ.
1/εβδ.

120’-240’

120’30’-60’

120’

60’120’

3/εβδ.



Καμάρες



Καμάρες



Καμάρες



Απολλωνία - Αρτεμώνας



Απολλωνία - Αρτεμώνας



Κάστρο



Κάστρο



Κάστρο



Πλατύς Γιαλός



Πλατύς Γιαλός



Βαθύ



Βαθύ



Φάρος – Βλυχό – Αποκοφτό



Φάρος – Βλυχό – Αποκοφτό



ευρεία συστράτευση των στελεχών του Δήμου → 

συνεργασία πολιτικών παρατάξεων →

συμμετοχή των πολιτών →

συνέργειες με τοπικούς φορείς →

χορηγίες από επιχειρήσεις  
εκτός του νησιού →

διεθνής προβολή  
και προγράμματα →

Στρατηγική ανάπτυξης του ΣΒΑΚ



Η συμμετοχή σας στο ΣΒΑΚ της Σίφνου



Ποιος θα θελατε να ειναι
ο ρόλος σας στο ΣΒΑΚ, 

ως πολίτης και ως φορέας;



Ο ρόλος του καθενός στο ΣΒΑΚ



Ο ρόλος του καθενός στο ΣΒΑΚ



Τι οφέλη βλέπετε 
από την συμμετοχή σας 

στο ΣΒΑΚ;



Οφέλη του καθενός από το ΣΒΑΚ

Δήμος

• Αποκτά έναν «οδικό χάρτη» για την 

αναβάθμιση της κινητικότητας στο νησί του

• Αποκτά πρόσβαση σε χρηματοδοτικά
προγράμματα και άλλες ευκαιρίες 

• Διαμορφώνει ένα καλύτερο 
περιβάλλον ζωής και εργασίας για 

τους δημότες του

• Δημιουργεί μια ανταγωνιστική τοπική 
οικονομία

• Κατακτά ένα βασικό επίπεδο 

συναίνεσης με το οποίο μπορεί να 

πετύχει και άλλους στόχους

Τοπικοί Φορείς

• Αποκτούν ρόλο στον σχεδιασμό των 

μεταφορών

• Ικανοποιούν αιτήματα και λύνουν 

προβλήματα

• Ενεργοποιούν τα μέλη τους για το κοινό 
καλό

• Συνεργάζονται με άλλους φορείς

• Διαμορφώνουν μια πιο υγιή και 
ευτυχισμένη τοπική κοινωνία



Οφέλη του καθενός από το ΣΒΑΚ

Επιχειρήσεις

• Συνδιαμορφώνουν ένα αναβαθμισμένο 

τουριστικό προϊόν

• Εκσυγχρονίζουν την λειτουργία τους

• Μειώνουν το οικολογικό τους 

αποτύπωμα

• Εξοικονομούν πόρους

• Προσελκύουν ανώτερης αγοραστικής 

δύναμης επισκέπτες

Πολίτες

• Γίνονται πρωταγωνιστές των 

εξελίξεων

• Ακούγονται οι ανάγκες τους

• Λαμβάνονται υπόψη οι επιθυμίες τους

• Αποκτούν ένα πιο υγιές & ευχάριστο 
περιβάλλον ζωής και εργασίας

• Φροντίζουν τους ηλικιωμένους &
ανάπηρους συμπολίτες τους

• Αφήνουν στα παιδιά τους έναν καλύτερο 

κόσμο



Έχετε συμμετάσχει στο 
παρελθόν ενεργά σε κάποιο 

έργο ή πρόγραμμα;



Τρόποι συμμετοχής

Συνεντεύξεις Ερωτηματολόγια

Επισκέψεις, συναντήσεις Δράσεις, 
καμπάνιες, 

διαγωνισμοί



Τρόποι συμμετοχής

Συνεντεύξεις Ερωτηματολόγια

Επισκέψεις, συναντήσεις Δράσεις, 
καμπάνιες, 

διαγωνισμοί

Υψηλής σημασίας 
ο ρόλος των 
τοπικών φορέων !



Facebook page

Facebook group

www.sifnos.simp.gr

Τρόποι συμμετοχής: διαδίκτυο



Facebook page

Facebook group

Συνδεθείτε μαζί μας στα social media!



Υπάρχει κάποιο άλλο μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης που 

προτιμάτε;



Πλατφόρμα Συμμετοχής

www.sifnos.simp.gr



Πλατφόρμα Συμμετοχής

www.sifnos.simp.gr



Επικοινωνία και συμμετοχή στο ΣΒΑΚ

www.sifnos.simp.gr



Επικοινωνία και συμμετοχή στο ΣΒΑΚ

www.sifnos.simp.gr



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

ΜΑΘΑΙΝΩ, 
ΚΑΤΑΝΟΩ



ΜΑΘΑΙΝΩ, ΚΑΤΑΝΟΩ την 
Βιώσιμη Κινητικότητα 
ΓΕΝΙΚΑ

ΜΑΘΑΙΝΩ, 
ΚΑΤΑΝΟΩ



ΣΥΜΒΑΛΛΩ



Σχέδιο Δράσης με επόμενα βήματα, καθήκοντα, χρονοδιάγραμμα

ΑΣ: θα μπει το αμέσως επόμενο βήμα. Εκεί θα γίνει το focus.

Επόμενα βήματα

ΣΥΜΒΑΛΛΩ
ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΝΩ



Εις το επανιδείν!

Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ka@civinet.gr
Αλεξία Σπυριδωνίδου as@civinet.gr


