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Προβλήματα αστικών μεταφορών

Έλλειψη συντονισμού των 
φορέων στη λήψη και 
εφαρμογή πολιτικών 

μεταφορών

Έλλειψη κοινής 
προσέγγισης πολιτικής 
μεταφορών με πολιτικές 
περιβάλλοντος, αστικής 

ανάπτυξης, πολεοδομίας, 
κοινωνικής πολιτικής, υγείας
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Επιπτώσεις αστικών μεταφορών

Περιβαλλοντικές

• Ατμοσφαιρική ρύπανση

• Μόλυνση των υδάτων

• Κλιματική αλλαγή

• Ηχορρύπανση

• Καταστροφή βιοτόπων

• Υδρολογικές 
επιπτώσεις

• Σπανιότητα μη 
ανανεώσιμων φυσικών 
πόρων

• Κραδασμοί

Κοινωνικές

• Κοινωνική ισότητα

• Επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία

• Κοινωνική συνοχή

• Ποιότητα ζωής

• Αισθητική

• Αποκοπή/Αποκλεισμός 
περιοχών

Οικονομικές

• Κυκλοφοριακή 
συμφόρηση

• Παρεμπόδιση 
μετακινήσεων

• Ατυχήματα

• Δαπάνες υποδομής

• Καταναλωτικές 
δαπάνες

• Σπανιότητα μη 
ανανεώσιμων φυσικών 
πόρων
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Η ιδέα ενός ΣΒΑΚ

• Κύριος στόχος ενός ΣΒΑΚ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των αστικών 
περιοχών και η παροχή υψηλής ποιότητας και βιώσιμης κινητικότητας και 
μεταφοράς προς, διαμέσου και εντός της αστικής περιοχής. 

Στόχοι και επιδιώξεις

• Ένα ΣΒΑΚ παρουσιάζει, ή συνδέεται με, μια υπάρχουσα, μακροπρόθεσμη 
στρατηγική για τη μελλοντική ανάπτυξη της αστικής περιοχής και, σε αυτό το 
πλαίσιο, για τη μελλοντική ανάπτυξη της υποδομής και των υπηρεσιών 
μεταφορών και κινητικότητας. Περιλαμβάνει, επίσης, ένα σχέδιο βραχυπρόθεσμης 
υλοποίησης της στρατηγικής, προσδιορίζοντας τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, 
κατανέμοντας σαφώς αρμοδιότητες και επισημαίνοντας τους απαιτούμενους 
πόρους και χρηματοοικονομικούς πόρους

Ένα μακροπρόθεσμο όραμα και ένα σαφές σχέδιο 
υλοποίησης

• Το Σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας 
και της μελλοντικής απόδοσης του συστήματος αστικών μεταφορών, εξετάζοντας 
την υφιστάμενη κατάσταση, διαμορφώνοντας ένα επίπεδο αναφοράς έναντι του 
οποίου μπορεί να μετρηθεί η μελλοντική πρόοδος και καθορίζοντας στόχους 
απόδοσης και σχετικούς SMART στόχους για την καθοδήγηση της υλοποίησης 
του σχεδίου

Μια αξιολόγηση της τρέχουσας και της μελλοντικής 
απόδοσης
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Η ιδέα ενός ΣΒΑΚ

• Ένα ΣΒΑΚ ευνοεί την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των σχετικών μορφών μετακίνησης,  
ενθαρρύνοντας τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες μορφές. Το σχέδιο αποτυπώνει μια 
ολοκληρωμένη σειρά τεχνικών μέτρων, μέτρων υποδομής, μέτρων πολιτικής και ήπιων μέτρων 
για τη βελτίωση της απόδοσης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ως προς τον 
δεδηλωμένο στόχο και τις επιμέρους επιδιώξεις. Συνήθως, αφορά στα εξής θέματα:

• (α) Δημόσιες μεταφορές

• β) Βάδισμα και ποδηλασία

• (γ) Διαλειτουργικότητα

• (δ) Ασφάλεια αστικών οδών

• (ε) Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς)

• (στ) Αστική εφοδιαστική

• (ζ) Διαχείριση κινητικότητας

• (η) Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

Η ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μορφών 
μετακίνησης

• Η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με υψηλό 
επίπεδο συνεργασίας, συντονισμού και διαβούλευσης μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 
διακυβέρνησης και των αρμόδιων αρχών. Προκειμένου να διευκολύνεται αυτό, θα πρέπει να 
έχουν θεσπιστεί οι κατάλληλες δομές και διαδικασίες.

Οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση

• Ένα ΣΒΑΚ ακολουθεί διαφανή και συμμετοχική προσέγγιση. Η Τοπική Αρχή θα πρέπει να 
επιδιώκει τη συμμετοχή των σχετικών φορέων - πολιτών, καθώς και εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών και οικονομικών παραγόντων - στην ανάπτυξη και υλοποίηση του 
σχεδίου από την έναρξή του και καθ' όλη τη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο αποδοχής και υποστήριξης.

Συμμετοχική προσέγγιση
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Η ιδέα ενός ΣΒΑΚ

• Η υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ θα πρέπει να παρακολουθείται στενά. Η πορεία προς 
τον στόχο και τις επιμέρους επιδιώξεις του σχεδίου και η εκπλήρωση των στόχων 
του θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά με βάση τους επιλεγμένους δείκτες. Θα 
πρέπει να αναλαμβάνεται η κατάλληλη δράση προκειμένου να διασφαλίζεται η 
έγκαιρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα και τις στατιστικές. Μια αναφορά 
παρακολούθησης θα πρέπει να παρέχει τη βάση της εξέτασης της υλοποίησης.

Παρακολούθηση, αναθεώρηση, σύνταξη αναφορών

• Οι Τοπικές Αρχές θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η 
ποιότητα και να επικυρώνεται η συμμόρφωση του ΣΒΑΚ με τις απαιτήσεις της 
ιδέας του ΣΒΑΚ.

Διασφάλιση ποιότητας
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Τι είναι το ΣΒΑΚ; 

Βασίζεται σε υπάρχουσες πρακτικές και λαμβάνει 
υπόψη του της αρχές του ενιαίου σχεδιασμού, της 
συμμετοχικής προσπάθειας και της αξιολόγησης

Στρατηγικό σχέδιο που αποσκοπεί στην ικανοποίηση 
των αναγκών μετακίνησης των κατοίκων και των 

επαγγελματιών μιας περιοχής και έχει ως απώτερο 
στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής
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Τι δεν είναι το ΣΒΑΚ; 

η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας δεν πρέπει να θεωρείται ως ένα πρόσθετο επίπεδο 
σχεδιασμού μεταφορών, αλλά πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση 

και με βάση τα παρόντα σχέδια και διαδικασίες. Η ιδέα του έχει 
σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα ευρωπαϊκά 

παραδείγματα και πρέπει να γίνει μέρος της καθημερινής 
πρακτικής σχεδιασμού σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και δήμους

Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας δεν αποτελεί 
κυκλοφοριακή μελέτη και δεν έχει τον προϋπολογισμό μιας 

κυκλοφοριακής μελέτης. Αποτελεί ένα πλαίσιο μέτρων, τα οποία 
μέσα από διαβούλευση έχουν γίνει αποδεκτά προς εφαρμογή. 
Ως εκ τούτου, οφείλει να στηρίζεται στις αρχές και οδηγίες που 

προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Γιατί ΣΒΑΚ

Σύνδεση ΣΒΑΚ με χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ για υλοποίηση μέτρων 
και έργων αστική κινητικότητας και μεταφορών στις πόλεις

5. Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Μεταφορών 
και Τουρισμού σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα (Α8-0319/2015).

4. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM (2013)913/τελικό) για τη 
Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

3. Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές – Transport White Paper, 2011

2. Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα – Action Plan on Urban 
Mobility, 2009

1. Πράσινη Βίβλος για την Αστική Κινητικότητα – Green Paper on Urban
Mobility, 2007
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Παραδοσιακή προσέγγιση στον σχεδιασμό των 
μεταφορών VS βιώσιμες μεταφορές και 
αστική ανάπτυξη

Προσπελασιμότητα

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Ο δρόμος ως χώρος

Όλα τα μέσα μεταφοράς με τους πεζούς και 
τα δίκυκλα να έχουν προτεραιότητα έναντι 

των χρηστών του Ι.Χ.

Όραμα για το σύνολο της πόλης

Πολυκριτηριακή ανάλυση για να ληφθούν 
υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

κριτήρια

Η μετακίνηση ως ικανοποίηση της ζήτησης 
αλλά και ως «σημαντική» δραστηριότητα

Ήπια κυκλοφορία

Λογικοί χρόνοι μετακίνησης

Συνύπαρξη ανθρώπων και κυκλοφορίας

Ο δρόμος ως διάδρομος κίνησης

Μηχανοκίνητη κυκλοφορία

Κινητικότητα

Έμφαση στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία

Πρόβλεψη κυκλοφορίας

Οικονομική αποτίμηση

Η μετακίνηση ως ικανοποίηση της ζήτησης

Αύξηση της ταχύτητας

Ελαχιστοποίηση του χρόνου μετακίνησης

Διαχωρισμός ανθρώπων και κυκλοφορίας
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Παραδοσιακή 
προσέγγιση 
στον 
σχεδιασμό 
των 
μεταφορών 
VS βιώσιμες 
μεταφορές 
και 
αστική 
ανάπτυξη
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Ο 
κύκλος 
του 
ΣΒΑΚ
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Στόχοι ΣΒΑΚ

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας του παρέχεται από το δίκτυο μεταφορών σε 
όλους. 

Βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας. 

Μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκπομπών του 
θερμοκηπίου και της κατανάλωσης. 

Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσματικότητας των 
μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων. 

Συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού 
περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού. 
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Βασικά χαρακτηριστικά των 
ΣΒΑΚ

Συμμετοχική διαδικασία

Δέσμευση για βιωσιμότητα

Ενοποιημένη προσέγγιση

Σαφές όραμα, σκοποί και μετρήσιμοι στόχοι

Αξιολόγηση του κόστους και των ωφελειών
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Τι εξετάζει ένα ΣΒΑΚ

Δημόσιες μεταφορές

Μη-μηχανοκίνητα μέσα (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο)

Συνδυασμένες μεταφορές

Οδική ασφάλεια

Διαχείριση κυκλοφορίας

Διαχείριση στάθμευσης

Αστική εφοδιαστική αλυσίδα

Διαχείριση κινητικότητας

Ευφυή συστήματα μεταφορών
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Αποτελέσματα & οφέλη ΣΒΑΚ

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

Προώθηση των Δημοσίων Συγκοινωνιών

Μείωση κόστους μετακίνησης και εξωτερικού κόστους

Συμμετοχή στην βελτίωση της υγείας των κατοίκων και της ποιότητας του 
αστικού περιβάλλοντος

Βελτίωση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας

Βοηθούν στη συμμόρφωση των νομοθετικών  υποχρεώσεων/ 
περιορισμών

Υποστήριξη στην εκπόνηση καλύτερων σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμού

Υποστηρίζουν τις συνέργειες ανάμεσα σε φορείς

Αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων
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Οφέλη συμμετοχικού σχεδιασμού ΣΒΑΚ

Μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ πολιτών και τοπικών 
αρχών

Θετική επίδραση στη διαδικασία σχεδιασμού, καθώς αυξάνει την 
αποδοχή των ΣΒΑΚ

Οι πολίτες συμβάλλουν με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους

Η συμμετοχή μπορεί να αποτρέψει τις αντιδράσεις απέναντι στο 
σχέδιο, όπως και μία πιθανή αποτυχία του σχεδίου

Δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνης μεταξύ των πολιτικών αρχών, των 
πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων
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ΣΒΑΚ στην Ελλάδα

Nόμος 4599/2019 (ΦΕΚ 40Α) άρθρο 22

200 Δήμοι μέλη του Δικτύου Τοπικών Συντονιστών για την 
βιώσιμη κινητικότητα του ΥΠΕΝ

162 χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο για την 
εκπόνηση ΣΒΑΚ

325 Δήμοι
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Ορισμός ΣΒΑΚ στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4599/2019 το ΣΒΑΚ 
είναι το στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται με σκοπό 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές 

και τα περίχωρά τους και την ικανοποίηση των 
αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη 

μεταφορά αγαθών στις περιοχές αυτές. 

Το ΣΒΑΚ σχεδιάζεται και καταρτίζεται με ορίζοντα 
δεκαετίας στο πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης της 

βιωσιμότητας του αστικού χώρου, με κριτήρια 
κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά και καλύπτει 

όλους τους τρόπους και τα μέσα μεταφοράς στην 
περιοχή παρέμβασης, ώστε η κινητικότητα των 

πολιτών και οι αστικές μεταφορές να καθίστανται 
λειτουργικές και βιώσιμες για το σύνολο των χρηστών.
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Ολοκληρωμένο ΣΒΑΚ στην Ελλάδα

Ως «Ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ» χαρακτηρίζονται από την αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα ΣΒΑΚ, για τα οποία κατά
την κατάρτισή τους έχουν ολοκληρωθεί τα εξής (παρ 3 άρθρο 22)

α) συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας

β) ορισμός του δικτύου φορέων,

γ) υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής

δ) δημιουργία ιστοσελίδας

ε) υλοποίηση των σταδίων ανάπτυξης

στ) κατάρτιση του σχεδίου δράσης και της μεθοδολογίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων
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Υπηρεσίες ΣΒΑΚ Γρεβενών

Υποστήριξη των υπηρεσιών του δήμου για

Την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αστικής 
κινητικότητας εντός των ορίων του, 

Τα προβλήματα που προκύπτουν

Την πρόταση ενδεδειγμένων και αποτελεσματικών λύσεων που 
θα συμβάλουν στη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και

ανάπτυξη με αειφόρο και ανθρωποκεντρική προσέγγιση 
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Παραδοτέα ΣΒΑΚ Γρεβενών

Α. Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης ΣΒΑΚ

Β. Κατάρτιση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας

Γ. Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και 
στόχων - Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου 
Μέτρων

Δ. Οριστικό ΣΒΑΚ - Μεθοδολογία παρακολούθησης 
και αξιολόγησης των Μέτρων
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Υπηρεσίες συμβούλου
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Υπηρεσίες συμβούλου
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Υπηρεσίες συμβούλου
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Προκλήσεις ΣΒΑΚ



27

Προκλήσεις ΣΒΑΚ
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Προκλήσεις ΣΒΑΚ
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Προκλήσεις ΣΒΑΚ
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Προκλήσεις ΣΒΑΚ
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Δίκτυο φορέων ΣΒΑΚ Γρεβενών
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4599/2019 το σύμφωνο συμμετοχής καταρτίζεται για τον σκοπό

της συνεργασίας μεταξύ του φορέα εκπόνησης ΣΒΑΚ και του δικτύου φορέων. Στο Δίκτυο

Φορέων προτείνεται να μετέχουν εκπρόσωποι φορέων που επί της ουσίας χαράζουν ή

υλοποιούν πολιτικές μεταφορών και πολεοδομίας καθώς και εκείνοι των οποίων οι

δραστηριότητες εξαρτώνται άμεσα από τα υιοθετούμενα μέτρα ενός τέτοιου σχεδίου.

Κατηγορία φορέα Αναγνώριση εμπλεκομένων ΣΒΑΚ Γρεβενών

Όμοροι ΟΤΑ α’ βαθμού Κοζάνη, Βόιο, Νεστόριο, Μέτσοβο, Ζαγόρι, Κόνιτσα,

Καλαμπάκα, Δεσκάτη

ΟΤΑ β’ βαθμού Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Α.Δ. Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας

Φορείς παροχής συγκοινωνιακού 

έργου

ΚΤΕΛ Γρεβενών,

Σύλλογος / Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί

Επιμελητήρια Επιμελητήριο Γρεβενών

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Δυτικής

Μακεδονίας

Εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις Εμπορικός σύλλογος Γρεβενών

Περιβαλλοντικοί σύλλογοι /

κοινωνία πολιτών

Ένωση ποδηλατιστών Γρεβενών

Σύλλογος ΑΜΕΑ Γρεβενών

Άλλοι φορείς Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών

Σχολεία - σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων
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Ο ρόλος του δικτύου φορέων είναι 

κατεξοχήν συμβουλευτικού χαρακτήρα 

σε όλα τα στάδια κατάρτισης του ΣΒΑΚ 

και η συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων 

είναι εθελοντική. Για τον σκοπό της 

συνεργασίας μεταξύ του φορέα 

εκπόνησης ΣΒΑΚ και του Δικτύου 

Φορέων προβλέπεται η κατάρτιση ενός 

«Συμφώνου Συμμετοχής
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Προκλήσεις ΣΒΑΚ
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Περιοχή παρέμβασης ΣΒΑΚ Γρεβενών
Η περιοχή παρέμβασης είναι ο οικισμός των Γρεβενών και οι κύριες συνδέσεις του προς 

τις λοιπές δημοτικές ενότητες. Τα Γρεβενά, ως έδρα της της δημοτικής ενότητας και του 

δήμου Γρεβενών, εμφανίζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού, εμπορίου και 

υπηρεσιών (διοικητικών, δικαιοσύνης, τριτογενούς τομέα). 
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Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξη Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γρεβενών

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Γρεβενών

Μελέτες συγκοινωνιακού σχεδιασμού 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

• Αναπλάσεις, ανάδειξη-διαμορφώσεις χώρων, αστικές διαδρομές 

Τεχνικές προδιαγραφές και νομοθεσία σε επίπεδο σχεδιασμού και εφαρμογής κυκλοφοριακών 
παρεμβάσεων, όπως 

• «Οδηγίες Σχεδιασμού: Σχεδιάζοντας για όλους» (πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων), 

• «Τεχνικές οδηγίες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιβάλλον 
σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» 
(Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων), 

• σχετικές «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, ΟΜΟΕ» (πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων) κλπ.

Κανονιστικές αποφάσεις και αιτήματα πολιτών και συλλόγων

✓Αποφάσεις καθορισμού θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στον οικισμό των Γρεβενών

✓Αποφάσεις καθορισμού θέσεων σταθμευσης φορτοεκφόρτωσης στον οικισμό των Γρεβενών

✓Αποφάσεις καθορισμού θέσεων στάθμευσης ταξί στον οικισμό των Γρεβενών

✓Κανονισμούς λειτουργίας πεζοδρόμων στον οικισμό των Γρεβενών
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Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

Απογραφή οδικού δικτύου

Απογραφή στάθμευσης

Καταγραφή κυκλοφοριακών παραμέτρων

Καταγραφή χαρακτηριστικών μετακίνησης

Καταγραφή συστήματος ΜΜΜ

Καταγραφή δεδομένων για μετακινήσεις πεζή

Καταγραφή δεδομένων για μετακινήσεις με ποδήλατο

Καταγραφή ατυχημάτων
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Ιεράρχηση οδικού δικτύου

• εθνικό, 

• επαρχιακό, 

• δημοτικό

Χαρακτηρισμός  και αρμοδιότητες στο 
οδικό δίκτυο Δ.Ε. Γρεβενών

✓α. Ελεύθερες λεωφόροι

✓β. Κύριες Αρτηρίες

✓γ. Δευτερεύουσες Αρτηρίες

✓δ. Κύριες Συλλεκτήριες Οδοί

✓ε. Δευτερεύουσες Συλλεκτήριες Οδοί

✓στ. Τοπικές Οδοί

✓ζ. Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 

✓η. Πεζόδρομοι. 

Λειτουργική ιεράρχηση 

0. Ταχεία 
λεωφόρος 

1. Κύρια 
αρτηρία 

3. Πρωτεύουσα 
συλλεκτήρια 

2. 
Δευτερεύουσα 

αρτηρία 

4. 
Δευτερεύουσα 
συλλεκτήρια 

5. Τοπική οδός 6. πεζόδρομος

• Επιτόπια παρατήρηση

• Χαρτογραφική αναγνώριση

• Επικαιροποίηση και αξιολόγηση

διαθέσιμων πηγών και

υποβάθρων (ΓΠΣ, χαρτογραφικό

υπόβαθρο, ΕΛΣΤΑΤ κλπ).
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Απογραφή στάθμευσης

Απογραφή των νόμιμων θέσεων στάθμευσης παρά την οδό και εκτός οδού, συμπεριλαμβανομένου και 
των ειδικών θέσεων στάθμευσης χωρισμένες ανά κατηγορία. 

Εκτίμηση της ζήτησης στάθμευσης παρά την οδό, συμπεριλαμβανομένου και της παράνομης 
στάθμευσης.

Έρευνα πεδίου, τυπική καθημερινή - ώρες 9.30-14.00

εντός του πολεοδομικού κέντρου του οικισμού

κατά μήκος των βασικών αξόνων

κατόπιν αυτοψίας
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Καταγραφή κυκλοφοριακών παραμέτρων

Σε κόμβους κύριων οδικών αξόνων ή διατομές

2 τυπικές καθημερινές

3 χρονικές περιόδους (07:30-09:30, - 13:30-15:30, - 18:00-20:00

ΜΕΑ / ώρα, μέγιστος κυκλοφοριακός φόρτος, ώρα αιχμής

Σύνθεση κυκλοφορίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Δίκυκλα 0,50

Ι.Χ. Αυτοκίνητα 1,00

Ταξί 1,00

Λεωφορεία 3,00

Ελαφρά φορτηγά 1,50

Βαρέα Φορτηγά 2,00
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Καταγραφή χαρακτηριστικών μετακίνησης

Έρευνα ερωτηματολογίου

1. Γενικά στοιχεία ερωτώμενου

2. Στοιχεία μετακινήσεων

3. Μετακίνηση παιδιών προς τις σχολικές μονάδες

4. Απόψεις σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης

5. Προβλήματα κινητικότητας

Ιστοσελίδα του Δήμου με σύνδεσμο για On-line συμπλήρωση

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου με σύνδεσμο για On-line 
συμπλήρωση

Δελτίο Τύπου με σύνδεσμο για On-line συμπλήρωση

Διανομή έντυπων ερωτηματολογίων στις σχολικές μονάδες του 
οικισμού
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Καταγραφή συστήματος ΜΜΜ

ΚΤΕΛ

- δρομολόγια εξυπηρέτησης οικισμών του Δήμου Γρεβενών (ημέρες/ ώρες)

- επιβατική κίνηση ανά δρομολόγιο για τα έτη 2016-2017-2018

- μαθητικά δρομολόγια

- Χωροθέτηση σταθμού-στάσεων

- Διαδρομή ΚΤΕΛ εντός οικισμού
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Καταγραφή δεδομένων για 

μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις

Πεζοδρόμια

✓Ο διαχωρισμός από μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία

✓Το μεικτό πλάτος πεζοδρομίου (από οικοδ. 
γραμμή έως κράσπεδο)

✓Το ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών 
(αφαίρεση εμποδίων καθ' ύψος πχ. τέντες, 
σκέπαστρα, πινακίδες)

✓Ο οδηγός όδευσης τυφλών

✓Το δάπεδο πεζοδρομίου (αντιολισθηρότητα, 
ομοιογένεια, σταθερότητα, αντοχή στις 
καιρικές συνθήκες, συχνή συντήρηση)

✓Οι φυτεύσεις (εντός πεζοδρομίου)

✓Ο φόρτος πεζών

✓Το αίσθημα ασφάλειας (πχ. επάρκεια 
φωτισμού, πολυσύχναστος δρόμος)

Πεζόδρομοι

✓Η στάση/ στάθμευση οχημάτων

✓Η κατά μήκος διέλευση οχημάτων

✓Οι κάθετες διελεύσεις οδών / οχημάτων 
(ασυνέχειες στο βάδισμα πεζών)

✓Το μικτό πλάτος πεζόδρομου

✓Το ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών 
(αφαίρεση εμποδίων καθ' ύψος π.χ. τέντες, 
σκέπαστρα, πινακίδες)

✓Ο οδηγός όδευσης τυφλών

✓Το δάπεδο πεζόδρομου 
(αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια, 
σταθερότητα, αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες, συχνή συντήρηση)

✓Οι ράμπες

✓Οι φυτεύσεις

✓Τα άλλα εμπόδια (τραπεζοκαθίσματα, 
πινακίδες κτλ)

✓Το αίσθημα ασφάλειας (π.χ. επάρκεια 
φωτισμού, πολυσύχναστος δρόμος)

✓Οι ελιγμοί για αποφυγή εμποδίων

✓Οι ελιγμοί για αποφυγή κάθετων κινήσεων 
προς εισόδους
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Καταγραφή δεδομένων για 

μη μηχανοκίνητες μετακινήσεις

Ποδηλατόδρομοι

✓Ο διαχωρισμός από μηχανοκίνητη κυκλοφορία

✓Το πλάτος

✓Οι κατευθύνσεις

✓Η σήμανση

✓Οι διασταυρώσεις - στροφές

✓Ολοκληρωμένες διαδρομές

✓Σύνδεση με σημεία ενδιαφέροντος

✓Το δάπεδο (αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια, 
σταθερότητα, αντοχή στις καιρικές συνθήκες, 
συχνή συντήρηση)

✓Ο φόρτος ποδηλατών

✓Το αίσθημα ασφάλειας (πχ. επάρκεια φωτισμού, 
πολυσύχναστος δρόμος)

✓Υποδομές στάθμευσης ποδηλάτων
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Καταγραφή ατυχημάτων

Είδος ατυχήματος (π.χ. εκτροπή, σύγκρουση, παράσυρση, κ.α.),

Τύπος εμπλεκόμενων οχημάτων (ΙΧ, δίκυκλο, ποδήλατο, πεζός)

Χαρακτηριστικά εμπλεκομένων οδηγών (φύλο, ηλικία)

Χαρακτηριστικά παθόντων (φύλο, ηλικία)

Αιτιολόγηση πρόκλησης ατυχήματος

Χρονική στιγμή όπου συνέβη το ατύχημα, 

Σημείο (οδός και αριθμός, χλμ θέση) όπου διαπιστώθηκε το ατύχημα

Σοβαρότητα ατυχήματος (ελαφρύ, θανατηφόρο, κ.α.)

Πλήθος εμπλεκομένων με σωματικές βλάβες (νεκροί, βαριά ή ελαφρά 
τραυματισμένοι), εφόσον υπάρχουν

Α. Πλήθος τροχαίων ατυχημάτων

Σημεία όπου διαπιστώθηκαν οι παραπάνω παραβάσεις (οδός και αριθμός)

Χρονική στιγμή βεβαίωσης παραβάσεων 

Β. Πλήθος παραβάσεων επί του πεζοδρομίου εξαιτίας 
κατάληψης δημόσιου χώρου ή παρεμπόδιση κίνησης 
ατόμων

Σημεία όπου διαπιστώθηκαν οι παραπάνω παραβάσεις (οδός και αριθμός)

Χρονική στιγμή βεβαίωσης παραβάσεων 

Γ. Πλήθος κλήσεων παράνομης στάθμευσης σε 
πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, θέσεις ΑΜΕΑ, διπλή σειρά 
κ.λπ. 
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Στόλος οχημάτων Δήμου

Παλαιότητα

Κατανάλωση καυσίμου / ενέργειας

Κόστος καυσίμου
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Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης

Δείκτες 
βιώσιμης 
αστικής 

κινητικότητας

Ανάλυση 
SWOT
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Δείκτες ΣΒΑΚ
Οι δείκτες συμβάλλουν στην ανάδειξη και την επισήμανση διαφόρων προβλημάτων, στην 

ιεράρχηση των  προτεραιοτήτων, στη διαμόρφωση «SMART» στόχων και πολιτικών, 

καθώς και στην αποτίμηση και αξιολόγηση των προσπαθειών και της προόδου που 

σημειώνονται για την επίτευξη διαφόρων στόχων

Άξονας Βιωσιμότητας Δείκτης

Κοινωνία Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά

τροχαία ατυχήματα ανά 1.000 κατοίκους

Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά

τροχαία ατυχήματα με εμπλεκόμενους ευάλωτους

χρήστες ανά 1.000 κατοίκους

Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά

τροχαία ατυχήματα πέριξ σχολικών συγκροτημάτων

ανά 1.000 κατοίκους

Ποσοστό πεζοδρομίων που είναι προσβάσιμα από

χρήστες αμαξιδίων

Ποσοστό πεζοδρομίων όπου υφίσταται οδηγός

όδευσης τυφλών

Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί εντός ακτίνας

800 m από βασικές υπηρεσίες

Πληθυσμιακή πυκνότητα
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Δείκτες ΣΒΑΚ

Άξονας 

Βιωσιμότητας

Δείκτης

Οικονομία Αριθμός ΙΧ οχημάτων ανά 1.000 κατοίκους

Μέση πλήρωση ΙΧ οχημάτων

Μέση πλήρωση λεωφορειακών που εξυπηρετούν τον Δήμο

Λόγος της ζήτησης προς την προσφορά στάθμευσης

Αριθμός θέσεων στάθμευσης σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης ανά 1000

κατοίκους

Περιβάλλον Έκταση χώρων πρασίνου ανά κάτοικο

Ποσοστό μήκους του βασικού οδικού δικτύου με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο

ταχύτητας τα 30 km/h

Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου που αντιστοιχεί σε οδούς ήπιας

κυκλοφορίας

Ετήσια κατανάλωση καυσίμων από τον δημοτικό στόλο οχημάτων

Κατανομή λαμπτήρων οδικού φωτισμού κατά τύπο

Ποσοστό έκτασης της πόλης που καταλαμβάνεται από υποδομές μεταφορών

Κατανομή δημοτικού στόλου οχημάτων κατά πρότυπο εκπομπών αερίων

ρύπων

Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου που αντιστοιχεί σε πεζόδρομους

Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου όπου υφίσταται δίκτυο ποδηλατοδρόμων

Αριθμός κοινόχρηστων ποδηλάτων

Ποσοστό πεζοδρομίων που είναι σε ικανοποιητική/καλή κατάσταση

Ποσοστό πεζοδρομίων με μεικτό πλάτος που πληροί τις προδιαγραφές
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Ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού με το οποίο οργανώνονται τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης και των δεικτών βιώσιμης κινητικότητας σε δυνατά (Strengths) και 

αδύναμα (Weaknesses) σημεία, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) 

που προκύπτουν από την ανάλυση πλαισίου, την διαβούλευση και τις έρευνες 

απόψεων/στάσεων σε φορείς και κατοίκους

Βοηθούν στην επίτευξη 

των στόχων

Δημιουργούν προβλήματα 

στην επίτευξη των στόχων

Εσωτερικοί παράγοντες

ηγεσία

αξίες

ανθρώπινο δυναμικό

χρηματοδότηση

….

Δυνατά Σημεία

_________

_________

_________

Αδυναμίες

_________

_________

_________

Εξωτερικοί παράγοντες

παγκοσμιοποιημένη 

οικονομία 

τεχνολογικές εξελίξεις

δημογραφικές 

μεταβολές

…..

Ευκαιρίες

_________

_________

_________

Απειλές

_________

_________

_________
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Ανάπτυξη κοινού οράματος

«Θέλουμε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον προσπελάσιμο από 

όλους τους πολίτες με συνθήκες ασφάλειας και συνέχειας, να 

ενοποιηθεί ο δημόσιος χώρος, να αναβαθμιστεί το αστικό 

περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των πολιτών με σκοπό να 

αμβλυνθεί ο κοινωνικός διαχωρισμός και να τονωθεί η ζωτικότητα 

της κεντρικής περιοχής»

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Σε τι είδους πόλη 
θέλουμε να ζούμε; 

Πως θα θέλαμε να 
εξελιχθούν τα 

Μ.Μ.Μ., η κίνηση 
των πεζών και των 

ποδηλάτων, οι 
τεχνολογίες 

πληροφόρησης, ο 
πολεοδομικός και 

χωροταξικός 
σχεδιασμός

Πώς θα θέλαμε η 
δική μας πόλη να 
γίνει πιο φιλική 

προς τους 
κατοίκους της και 

να διαφοροποιείται 
από τις υπόλοιπες; 
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Ανάπτυξη προτεραιοτήτων και στόχων

Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέτω 
για να εξυπηρετήσω το όραμα

Τι ακριβώς πρέπει να μειώσω, να 
αυξήσω ή να συντηρήσω

Ποιες είναι οι τιμές στόχοι που πρέπει 
να πετύχω?

Είναι οι στόχοι μου συγκεκριμένοι, 
μετρήσιμοι, κατορθωτοί, ρεαλιστικοί και 
με συγκεκριμένα χρονικά όρια 
(SMART)

ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ

ΟΡΑΜΑ

Η ισότιμη 
πρόσβαση για 

όλους τους 
κατοίκους του 
Δήμου σε …..

Βελτίωση υποδομών 
για πεζή μετακίνηση

Δίκτυα ροών πεζών, 
ποδηλάτου και 

υποδομών ΑμεΑ

Αποθάρρυνση 
μηχανοκίνητων 

οχημάτων από το 
κέντρο του οικισμού

Διαχείριση οδικής 
κυκλοφορίας -
στάθμευσης

Αναβάθμιση 
δημόσιων χώρων 

Αναβάθμιση 
αστικού 

περιβάλλοντος

Χρήση έξυπνων 
λύσεων ΤΠΕ

Δημόσιες αστικές 
συγκοινωνίες

Νέες Τεχνολογίες
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Παραδείγματα ΣΒΑΚ - Ηγουμενίτσα
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Στόχοι και δείκτες

Στόχοι α/α Δείκτης

Τιμή 

βάσης 

(2019)

Υπολογισμός

Τιμή 

στόχος 

2029

Πηγή 

δεδομένων

1.1. Αύξηση του 

μεριδίου 

χρήσης 

ποδηλάτου

1 Ποσοστό των ημερήσιων και 

συχνών μετακινήσεων (2-4 

φορές/εβδομάδα)  που 

πραγματοποιούνται πεζή ή με 

ποδήλατο

39%

Μέσος όρος μετακίνησης με 

ποδήλατο ή πεζή ανά σκοπό 

μετακίνησης σταθμισμένος ως 

προς την συχνότητα 

μετακίνησης (καθημερινά και 2-

4 φορές την εβδομάδα)

55%

Έρευνα 

ερωτηματολο

γίου
1.2. Αύξηση του 

μεριδίου 

χρήσης πεζής 

μετακίνησης

2

1.3. Αύξηση 

των υποδομών 

που 

απαιτούνται για 

τη χρήση 

ήπιων 

μεταφορικών 

μέσων

3

Μήκος του οδικού δικτύου 

που αντιστοιχεί σε οδούς 

ήπιας κυκλοφορίας (μ)

0

Μήκος οδών με διαμόρφωση 

και σήμανση ήπιας 

κυκλοφορίας προς συνολικό 

μήκος οδών εντός ορίων 

οικισμού Τυρνάβου

460 

Δήμος, 

επιτόπια 

έρευνα

4

Ποσοστό μήκους του οδικού 

δικτύου όπου υφίσταται 

δίκτυο ποδηλατοδρόμων

0

Μήκος οδών με διαμόρφωση 

και σήμανση ποδηλατόδρομου 

προς συνολικό μήκος οδών 

εντός ορίων οικισμού 

Τυρνάβου

15%

Δήμος, 

επιτόπια 

έρευνα

1.4. Ισότιμη 

κατανομή του 

κυκλοφοριακού 

δικτύου σε 

πεζούς και 

οδηγούς.

5

Ποσοστό μήκους του οδικού 

δικτύου που αντιστοιχεί σε 

πεζόδρομους 

3,6%

Μήκος οδών με διαμόρφωση 

και σήμανση πεζοδρόμων 

προς συνολικό μήκος οδών 

εντός ορίων οικισμού 

Τυρνάβου

3,9%

ΓΠΣ, 

Κανονιστική 

απόφαση 

Δήμου

1.5. Βελτίωση 

της 

προσβασιμότητ

ας ΑμεΑ

6

Ποσοστό πεζοδρομίων όπου 

υφίσταται οδηγός όδευσης 

τυφλών

0%

Τμήματα πεζοδρομίων με 

οδηγό όδευσης προς σύνολο 

τμημάτων πεζοδρομίων

100%
Έρευνα 

πεδίου
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Παραδείγματα 
ΣΒΑΚ -
Ηγουμενίτσα
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Καθορισμός μέτρων

Με ποια μέτρα θα επιτύχω τους στόχους

Τι έχουν να προτείνουν οι καλές πρακτικές

Ποια μέτρα έχον την καλύτερη σχέση κόστους- αποτελέσματος

Αξιολόγηση εναλλακτικών πακέτων μέτρων

Χωρικό-πολεοδομικό σχεδιασμό

Αναπτυξιακό σχεδιασμό

Προγραμματιζόμενα έργα

Οικονομία δημόσιων χρηματικών πόρων

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Δημόσια Υγεία

Αποτελέσματα διαβούλευσης φορέων

Έρευνα απόψεων-προτιμήσεων κατοίκων

Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης

Ενδοδημοτικές μετακινήσεις
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Σχέδιο δράσης

Με τι σειρά αναπτύσσω τα μέτρα

Ποιος θα αναλάβει την ανάπτυξη κάθε μέτρου

Που μπορώ να βρω χρηματοδότηση για τα μέτρα

Σε τι χρονικό ορίζοντα μπορώ να υλοποιήσω το σχέδιο

Με ποια μεθοδολογία θα επιβλέπω το Σχέδιο και θα αξιολογώ την πορεία του
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Παραδείγματα ΣΒΑΚ - Ηγουμενίτσα
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Παραδείγματα ΣΒΑΚ - Ηγουμενίτσα
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Παραδείγματα ΣΒΑΚ - Ηγουμενίτσα
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Παρακολούθηση υλοποίησης ΣΒΑΚ

βραχυπρόθεσμη 
παρακολούθηση 

εκθέσεις προόδου
επικαιροποίηση
σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία

μακροπρόθεσμη 
παρακολούθηση 

έκθεση 
αξιολόγησης 

αναθεωρείται κάθε 
πέντε (5) έτη και 

πάντως όχι 
αργότερα από την 
πάροδο δεκαετία
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Έγκριση και υιοθέτηση ΣΒΑΚ

Κοινοποίηση 
ΣΒΑΚ

• στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
για τον χαρακτηρισμό του ή μη ως ολοκληρωμένου

• στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και Υποδομών και Μεταφορών, για διατύπωση γνώμης 

• στις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σε όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα που επηρεάζονται από την υλοποίηση των μέτρων του 
ΣΒΑΚ ή και θα κληθούν μεταγενέστερα να εγκρίνουν κατά την κείμενη νομοθεσία τα 
μέτρα, έργα ή ρυθμίσεις που προτείνονται από το ΣΒΑΚ, για διατύπωση γνώμης. 

εγκρίνεται από 
το Δημοτικό 

Συμβούλιο του 
Δήμου 

επικοινωνία 
του προς τους 

πολίτες

• διάφορες προωθητικές δράσεις εκδηλώσεις, ημερίδες, φόρουμ κ.α.)

• ΜΜΕ

• αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου
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Αυτο-
αξιολόγηση 
ΣΒΑΚ
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Αυτο-
αξιολόγηση 
ΣΒΑΚ
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Αυτο-
αξιολόγηση 
ΣΒΑΚ
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Αυτο-
αξιολόγηση 
ΣΒΑΚ
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Αυτο-
αξιολόγηση 
ΣΒΑΚ
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Αυτο-
αξιολόγηση 
ΣΒΑΚ
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Αυτο-
αξιολόγηση 
ΣΒΑΚ
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Αυτο-
αξιολόγηση 
ΣΒΑΚ
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Αυτο-
αξιολόγηση 
ΣΒΑΚ
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Αυτο-
αξιολόγηση 
ΣΒΑΚ
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Αυτο-
αξιολόγηση 
ΣΒΑΚ
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Αυτο-
αξιολόγηση 
ΣΒΑΚ
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Αυτο-
αξιολόγηση 
ΣΒΑΚ
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Αυτο-
αξιολόγηση 
ΣΒΑΚ
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Συνοπτικά Βήματα
Ανάλυση και 

Αξιολόγηση του 
αντίκτυπου των 
περιφερειακών / 

εθνικών σχεδίων και 
στρατηγικών

Αξιολόγηση τοπικών 
σχεδίων και 
στρατηγικών

Διεξαγωγή 1ης 

διαβούλευσης

Συλλογή δεδομένων 
αποτύπωσης της 

υφιστάμενης 
κατάστασης 

Ανάλυση 
προβλημάτων και 

ευκαιριών

Ανάπτυξη ενός 
κοινού οράματος για 

την κινητικότητα

Προσδιορισμός 
προτεραιοτήτων για 

την κινητικότητα

Ανάπτυξη 
«ΕΞΥΠΝΩΝ» στόχων

Προσδιορισμός 
μέτρων αστικής 
κινητικότητας

Επισκόπηση καλών 
πρακτικών

Διεξαγωγή 2ης 

διαβούλευσης
Εξειδίκευση Σχεδίου 

Δράσης

Διεξαγωγή 3ης 

διαβούλευσης

Πλαίσιο 
παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του 
ΣΒΑΚ

Καθοδήγηση στο 
στάδιο έγκρισης και 

υιοθέτησης του 
ΣΒΑΚ



Ευχαριστούμε! 


