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Συγκρότηση 
Ομάδας Εργασίας

Ιστοσελίδα

Δίκτυο Φορέων

Πλαίσιο 
Σχεδιασμού

Καθορισμός 
Διαδικασίας

Υφιστάμενη 
Κατάσταση

Σενάρια

Όραμα 
Στόχοι

Πακέτο Μέτρων

Σχέδιο Δράσης

Εξέταση ΣΒΑΚ

Ενσωμάτωση

Παρα-κολούθηση

Επικαιροποίηση
ΣΒΑΚ
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Φάση 

Προετοιμασίας

Φάση 

Ανάπτυξης

Υλοποίηση 

Παρακολούθηση 

και Αξιολόγηση

Εκκίνηση ΣΒΑΚ

Ολοκλήρωση 
ΠροετοιμασίαςΈγκριση ΣΒΑΚ

Αξιολόγηση Μέτρων
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Υφιστάμενη Κατάσταση

 Αραιοκατοικημένος δήμος, βιοποικιλότητα

 Ισχυρά τοπόσημα, ελκυστικό παραλιακό μέτωπο

 Μικρή πληθυσμιακή αύξηση, γήρανση

 Εποχικότητα δραστηριοτήτων

 Μετακινήσεις πεζή, δίκτυο ποδηλάτου
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Χαρακτηριστικά Οράματος

Τα χαρακτηριστικά ενός οράματος:

 Να είναι διαφορετικό

 Να μας πηγαίνει μπροστά

 Να ενώνει

 Να εμπνέει
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Οραματισμός
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Διαβούλευση
 Πεζοδρόμηση Κέντρου - Παραλίας

 Ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος, αρχαιολογικών περιοχών

 Θέσεις στάθμευσης

 Έλλειψη πρασίνου

 Δημιουργία περιφερειακών αξόνων,

 Δημιουργία αστικής συγκοινωνίας

 Χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης

 Δράσεις ευαισθητοποίησης
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Θεσμοθετημένα Οράματα
Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης:

Σητεία:

• Κέντρο Έρευνας Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος

• Αερολιμενική και Λιμενική Πύλη, Λιμένας Κρουαζιέρας

• Προώθηση ήπιας τουριστική ανάπτυξη

• Παραδοσιακή αλιεία ως εμπλουτισμένο τουριστικό προϊόν

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας:

Σητεία: Μια Πόλη «Πύλη-Πόλος-Προορισμός»
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Όραμα ΣΒΑΚ Σητείας
Η αξιοποίηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσικής και πολιτιστικής 
φυσιογνωμίας του δήμου μέσα από μία διαφορετική οργάνωση της 
πόλης που 

α) θα αναδεικνύει τα τοπόσημα

β) θα προωθεί φυσικούς τρόπους μετακίνησης που επιτρέπουν τη 
γνωριμία με το μοναδικό τοπίο της πόλης και 

γ) θα αξιοποιεί την τεχνολογία

με στόχο 

την αύξηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την προσέλκυση 
επιχειρήσεων, την ανάπτυξη ποιοτικών μορφών τουρισμού που θα 
βελτιώσουν τη θέση της πόλης και θα την καταστήσουν διεθνώς 
γνωστή, επιθυμητό τόπο ζωής και προορισμό διακοπών.
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Προτεραιότητες
 Αποδοτικότητα, λειτουργικότητα

 Κοινωνικότητα, ζωντάνια

 Περιβάλλον

 Ισότητα και Ένταξη

 Ασφάλεια

 Οικονομική ανάπτυξη
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Πτυχές  Ο ράματος  - Προτε ραι ό τητε ς
 Αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας

 Εύρυθμη λειτουργία του συστήματος μεταφορών 

 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις

 Διασφάλιση της απρόσκοπτης μετακίνησης όλων των ατόμων

 Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, ανάδειξη παραλίας

 Προσιτός και φιλόξενος δήμος, ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού

 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

 Ενίσχυση της συμμετοχικότητας
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 Περιβαλλοντικές

 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που αφορά 
στις μετακινήσεις

 Προστασία φυσικού και ενίσχυση ελκυστικότητας 
οικιστικού περιβάλλοντος

 Κοινωνικές

 Βελτίωση οδικής ασφάλειας

 Βελτίωση δημόσιας υγείας

 Άρση αποκλεισμών

 Προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης

 Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

 Ενίσχυση συμμετοχικότητας

 Οικονομικές

 Άμβλυνση εποχικότητας, εναλλακτικός τουρισμός

 Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα

 Βελτίωση εμπορευματικών μεταφορών
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Ανάπτυξη έξυπνων στόχων

 Συγκεκριμένοι

 Μετρήσιμοι

 Εφικτοί

 Σχετικοί

 Χρονικά προσδιορισμένοι
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Στόχοι
Στόχοι

Υφιστάμενη 
κατάσταση

Υλοποίηση στην 
5ετία

Υλοποίηση στην 
10ετία

Υλοποίηση στην 
15ετία

Προτεραιότητα 1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις μετακινήσεις 
(Ενέργεια) 

1.1 Ενσωμάτωση 
εναλλακτικών μορφών 
καυσίμων στα 
οχήματα δημόσιου/ 
δημοτικού στόλου

0 (Δεν υπάρχουν 
αυτή τη στιγμή 
ηλεκτρικά οχήματα 
για το Δήμο)

3 ηλεκτρικά 
οχήματα για χρήση 
στο Δήμο

5 ηλεκτρικά 
οχήματα για χρήση 
στο Δήμο

το σύνολο των 
οχημάτων του 
Δήμου να είναι 
ηλεκτρικά

1.2 Διαμόρφωση 
ευνοϊκών συνθηκών 
για την χρήση 
ηλεκτρικών οχημάτων

0 (Δεν υπάρχουν 
αυτή τη στιγμή 
σταθμοί φόρτισης 
οχημάτων εντός της 
Σητείας)

12 σταθμοί 
φόρτισης

25 σταθμοί 
φόρτισης

30 σταθμοί 
φόρτισης

Προτεραιότητα 2. Προστασία οικιστικού περιβάλλοντος/ ενίσχυση 
ελκυστικότητας οδικού περιβάλλοντος και δημόσιου χώρου (Οικιστικό 
Περιβάλλον)

2.1 Μείωση 
διαμπερών ροών

Δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί 
μετρήσεις που 
αφορούν τις 
διαμπερείς ροές

Μείωση κατά 20% 
του ποσοστού 
διαμπερότητας ανά 
περιοχή 

Μείωση κατά 40% 
του ποσοστού 
διαμπερότητας ανά 
περιοχή (από την 
χρονική περίοδο 
βάσης)

Μείωση κατά 60% 
του ποσοστού 
διαμπερότητας ανά 
περιοχή (από την 
χρονική περίοδο 
βάσης)

2.2 Αύξηση 
πεζοδρομημένων οδών

0,50% στο Δήμο 
Σητείας

Αύξηση κατά 5% 
στο Δήμο Σητείας

Αύξηση κατά 10% 
στο Δήμο Σητείας 
(από την χρονική 
περίοδο βάσης)

Αύξηση κατά 15% 
στο Δήμο Σητείας 
(από την χρονική 
περίοδο βάσης)

2.3 Απελευθέρωση 
δημόσιου χώρου από 
τη στάθμευση

35 km οδών που 
ρυθμίζεται η 
στάθμευση στη 
Σητεία

Αύξηση κατά 35% 
των οδών που 
ρυθμίζεται η 
στάθμευση στη 
Σητεία

Αύξηση κατά 70% 
των οδών που 
ρυθμίζεται η 
στάθμευση στη 
Σητεία

Αύξηση κατά 95% 
των οδών που 
ρυθμίζεται η 
στάθμευση στη 
Σητεία

2.4 Αύξηση πράσινων 
διαδρομών που 
συνδέουν σημαντικούς 
κοινόχρηστους χώρους

0 (Δεν υπάρχουν 
αυτή τη στιγμή 
πράσινες 
διαδρομές εντός 
της Σητείας)

1,5km πράσινων 
διαδρομών στο 
Δήμο της Σητείας

3km πράσινων 
διαδρομών στο 
Δήμο της Σητείας

5km πράσινων 
διαδρομών στο 
Δήμο της Σητείας

Στόχοι
Υφιστάμενη 
κατάσταση

Υλοποίηση στην 
5ετία

Υλοποίηση στην 
10ετία

Υλοποίηση στην 
15ετία

Προτεραιότητα 3. Βελτίωση δημόσιας υγείας/ βελτίωση ατμόσφαιρας 
(Δημόσια υγεία)

3.1 Μείωση των 
αέριων ρύπων από τη 
μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία

30.100 tn CO2 από 
τον τομέα των 
μεταφορών

Μείωση κατά 15% Μείωση κατά 30% Μείωση κατά 50%

3.2 Μείωση της 
έντασης του ήχου στο 
κέντρο και στις 
γειτονιές

Δεν υπάρχει τιμή 
βάσης

Ύπαρξη 
τουλάχιστον 2 
νέων "ήσυχων" 
γειτονιών 
(επίπεδο μέσου 
θορύβου γειτονιάς 
<50 dB) και 
μείωση θορύβου 
(db) στο κέντρο 
της Σητείας κατά 
5%

Ύπαρξη 
τουλάχιστον 4 
νέων "ήσυχων" 
γειτονιών 
(επίπεδο μέσου 
θορύβου γειτονιάς 
<50 dB) και 
μείωση θορύβου 
(db) στο κέντρο 
της Σητείας κατά 
10%

Ύπαρξη 
τουλάχιστον 8 
νέων "ήσυχων" 
γειτονιών 
(επίπεδο μέσου 
θορύβου γειτονιάς 
<50 dB) και 
μείωση θορύβου 
(db) στο κέντρο 
της Σητείας κατά 
15%

3.3 Αύξηση ενεργών 
μετακινήσεων

30% (22% 
περπάτημα και 8% 
ποδήλατο) στο 
Δημο Σητείας

35% (27% 
περπάτημα και 8% 
ποδήλατο) στο 
Δημο Σητείας

40% (30% 
περπάτημα και 
10% ποδήλατο) 
στο Δημο Σητείας

44% (32% 
περπάτημα και 
12% ποδήλατο) 
στο Δημο Σητείας

Προτεραιότητα 4. Βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες 
και άρση κοινωνικών αποκλεισμών στη μετακίνηση (Προσβασιμότητα) 

4.1 Βελτίωση της 
περπατησιμότητας/ 
βαδησιμότητας

20% του οδικού 
δικτύου το οποίο 
έχει πεζοδρόμιο 
πλάτους 
μεγαλύτερο από 
1,5μ στο Δημο 
Σητείας

Αύξηση κατά 15% 
του οδικού 
δικτύου το οποίο 
έχει πεζοδρόμιο 
πλάτους 
μεγαλύτερο από 
1,5μ στο Δημο
Σητείας

Αύξηση κατά 30% 
του οδικού 
δικτύου το οποίο 
έχει πεζοδρόμιο 
πλάτους 
μεγαλύτερο από 
1,5μ στο Δημο 
Σητείας

Αύξηση κατά 65% 
του οδικού 
δικτύου το οποίο 
έχει πεζοδρόμιο 
πλάτους 
μεγαλύτερο από 
1,5μ στο Δημο 
Σητείας

4.2 Βελτίωση των 
υποδομών για τα 
εμποδιζόμενα άτομα 
(υποδομές 
εξοπλισμένες με 
ράμπες, διαβάσεις, 
οδεύσεις τυφλών 
κ.α.)

10km οδών με 
ράμπες ΑμεΑ στη 
Σητεία

Αύξηση κατά 15% 
των οδών με 
ράμπες ΑμεΑ στη 
Σητεία

Αύξηση κατά 30% 
των οδών με 
ράμπες ΑμεΑ στη 
Σητεία

Αύξηση κατά 65% 
των οδών με 
ράμπες ΑμεΑ στη 
Σητεία

4.3 Αύξηση του 
επιπέδου 
εξυπηρέτησης της 
Δημόσιας/Δημοτικής 
Συγκοινωνίας 

Συνολική 
επιφάνεια 
κάλυψης: 85% 

Συνολική 
επιφάνεια 
κάλυψης: 90%

Συνολική 
επιφάνεια 
κάλυψης: 95%

Συνολική 
επιφάνεια 
κάλυψης: 99%


