
 

«Η ανάπτυξη του ΣΒΑΚ στο Δήμο Αθηναίων. Πως το ΣΒΑΚ 

επηρεάζει και επηρεάζεται από τις οικονομικές λειτουργίες και 

τους σχετικούς φορείς» 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας 

 

 

 



Μεταφορές και οικονομία 

• Γέννηση Πόλεων: Ποτάμια, Θάλασσες: Φυσική Υποδομή Μαζικών Μεταφορών 

• Σουμεριανό ιδεόγραμμα για την αγορά: «Υ»  

 



Μεταφορές και 
Οικονομία Ιστορικά 

Άμστερνταμ 

 

 
Βενετία 

 

 

Κων/νούπολη 

 

 



Γεωγραφία πόλεων τη βιομηχανική εποχή 



Γεωγραφία πόλεων την εποχή του 
αυτοκινήτου 



  

Χωροθέτηση επιχειρήσεων 



Αλληλεπίδραση Χρήσεων Γης Μεταφορών 

 



Επίδραση ΣΒΑΚ στην επιχειρηματικότητα 

•Χρόνος μετακίνησης πελατών, εργαζομένων, 
προϊόντων 

•Ποιότητα μετακίνησης πελατών, εργαζομένων 

•Αισθητική, ελκυστικότητα πόλης 

•Αριθμός πελατών 

•Εμβέλεια επιχείρησης 

•Παραγωγικότητα επιχείρισης 



Επίδραση επιχειρήσεων στο ΣΒΑΚ 

•Έλξη μετακινήσεων (μεγάλες επιχειρήσεις, 
συγκεντρωμένοι πόλοι μετακινήσεων, υψηλές 
ανάγκες εφοδιασμού) 

•Υπηρεσίες μεταφορών προσώπων και αγαθών 

•Μελετητικές, κατασκευαστικές επιχειρήσεις 



Πως θα προσδιορίσουμε 
την επιτυχία;  

Τι είδους πόλης θα 
θέλαμε; 

Ποιες είναι οι επιλογές 
μας για το μέλλον;  

Ποια είναι τα κύρια 
προβλήματα & οι ευκαιρίες; 

Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι και 
το πλαίσιο σχεδιασμού; 
 

Απόφαση να γίνει ΣΒΑΚ 
 

Τι συγκεκριμένα θα 
εφαρμόσουμε; 

Με ποιον ακριβώς τρόπο θα 
εφαρμόσουμε και ποιος; 

Είμαστε έτοιμοι; 

Πως θα 
κάνουμε καλή 
διαχείριση; 
 

Πως προχωράει η 
υλοποίηση; 

Τι μάθαμε από την όλη διαδικασία; 

Ανάλυση προβλημάτων 
και ευκαιριών 

Όραμα και στόχοι 
συμφωνημένοι 

Ολοκλήρωση 
εφαρμογής & 
αξιολόγησης 

Τελικό  
Εγκεκριμένο ΣΒΑΚ 

Μεθοδολογία εκπόνησης 



Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης 

1η Διαβούλευση 
31/10- 1/11/2019 

Προβλήματα και ευκαιρίες στις αστικές 
μετακινήσεις  

Ολοκλήρωση 4ης Φάσης 
16/5/2020 

 Τελικό πακέτο μέτρων  

Σχέδιο Δράσης 
Χρηματοδοτικά εργαλεία 

Εορτασμός ΣΒΑΚ 

Έναρξη σύμβασης 
16/5/2019 

 
1ο Παραδοτέο 

16/7/2019 
Μεθοδολογία και εργαλεία 

εκπόνησης ΣΒΑΚ 

2ο Παραδοτέο 
16/11/2019 

Οργάνωση διαδικασιών ΣΒΑΚ - Ανάλυση 
υφιστάμενης κατάστασης 

2η Διαβούλευση 
 Ιανουάριος 2020 

Επικύρωση οράματος, διαμόρφωση και 
ψήφιση σεναρίου κινητικότητας και 

προτεραιοτήτων 

 

3ο Παραδοτέο 
16/03/2020 

Όραμα, προτεραιότητες, στόχοι 
– προσχέδιο πακέτων μέτρων 

3η Διαβούλευση με φορείς 
Μάρτιος 2020 

Διαμόρφωση και ψήφιση του τελικού 
πακέτου μέτρων 



Συμμετοχή φορέων και πολιτών 

Ενεργοποίηση 
πολιτών 

Αναγνώριση 
βασικών 
προβλημάτων 

Συζήτηση επί των 
πιθανών σεναρίων 

Συνδιαμόρφωση 
οράματος  

Συνδιαμόρφωση προτεραιοτήτων 
 

Επίκυρωση των πακέτων 
μέτρων 

Υποστήριξη 

Εορτασμός 
 

Ενημέρωση και 
δέσμευση κατά 
την υλοποίηση 
 

Συμπεράσματα 



Εμπλεκόμενα μέρη  

ΣΒΑΚ 

Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

Φορείς 

Πολίτες 



Ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων 

Συνεργασία στο 
σχεδιασμό 

Παροχή δεδομένων, 
πληροφοριών και 

προώθηση των 
ερευνών σε πολίτες 

Επικοινωνία των 
αποτελεσμάτων του 

ΣΒΑΚ στα μέλη τους – 
διάχυση της 

πληροφορίας 

Συνεργασία στην 
υλοποίηση 



θα λειτουργεί και να αποφασίζει με γνώμονα την συνεργασία αντί για τον 
ανταγωνισμό 

θα δεσμευθεί για την υποστήριξη ενός σχεδιασμού δράσεων σύμφωνα τις 
αρχές της Βιώσιμης Κινητικότητας 

θα παρέχει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που του ζητούνται, όταν αυτές 
είναι διαθέσιμες 

θα συμμετέχει στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
ορίζει η Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

Θα ορίσει εκπρόσωπο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την 
επικοινωνία με την ομάδα έργου  

Ενέργειες εμπλεκόμενων φορέων 



Χρονοδιάγραμμα συμμετοχικών 

διαδικασιών 

1η Διαβούλευση 
31/10- 1/11/2019 

Προβλήματα και ευκαιρίες στις αστικές 
μετακινήσεις  

Ολοκλήρωση 4ης Φάσης 
16/5/2020 

 Τελικό πακέτο μέτρων  

Σχέδιο Δράσης 
Χρηματοδοτικά εργαλεία 

Εορτασμός ΣΒΑΚ 

Έναρξη σύμβασης 
16/5/2019 

 
1ο Παραδοτέο 

16/7/2019 
Μεθοδολογία και εργαλεία 

εκπόνησης ΣΒΑΚ 

2ο Παραδοτέο 
16/11/2019 

Οργάνωση διαδικασιών ΣΒΑΚ - Ανάλυση 
υφιστάμενης κατάστασης 

2η Διαβούλευση 
 Ιανουάριος 2020 

Επικύρωση οράματος, διαμόρφωση και 
ψήφιση σεναρίου κινητικότητας και 

προτεραιοτήτων 

 

3ο Παραδοτέο 
16/03/2020 

Όραμα, προτεραιότητες, στόχοι 
– προσχέδιο πακέτων μέτρων 

3η Διαβούλευση με φορείς 
Μάρτιος 2020 

Διαμόρφωση και ψήφιση του τελικού 
πακέτου μέτρων 



Μέθοδοι συμμετοχής 



Έντυπο τοποθέτησης φορέων 



https://svak-athina.com/ 

Ιστοσελίδα ΣΒΑΚ  

https://svak-athina.com/
https://svak-athina.com/
https://svak-athina.com/


Ποιοτική αξιολόγηση συστήματος κινητικότητας 

Το ερωτηματολόγιο Advance 

8  Τομείς Αστικής Κινητικότητας  

42  Πεδία Αξιολόγησης 



Α1-Διαχείριση Στάθμευσης 

Α1.1 Στάθμευση στο δρόμο 
Εφαρμόζεται διαφοροποίηση τιμών στη στάθμευση 
στον δρόμο; 



Α1.1 Στάθμευση στο δρόμο 
Εφαρμόζεται ειδική μεταχείριση για συγκεκριμένες 
ομάδες (μόνιμοι κάτοικοι, ΑΜΕΑ κ.α.) ; 

Α1-Διαχείριση Στάθμευσης 



Α1.1 Στάθμευση στο δρόμο 
Εφαρμόζονται μέτρα αντικατάστασης θέσεων 
στάθμευσης στον δρόμο, με θέσεις εκτός της οδού; 

Α1-Διαχείριση Στάθμευσης 



Α1.1 Στάθμευση στο δρόμο 
Υπάρχουν εγκαταστάσεις Park + Ride ; 

Α1-Διαχείριση Στάθμευσης 



Α1.1 Στάθμευση στο δρόμο 
Εφαρμόζεται σύστημα για καθοδήγηση των οχημάτων 
για στάθμευση εκτός του κέντρου; 

Α1-Διαχείριση Στάθμευσης 



Α2.1 Σχεδιασμός δρόμων 
Έχουν γίνει ενέργειες για την εκχώρηση περισσότερου 
χώρου στους πεζούς (πλατείες, πεζόδρομοι, χώροι 
πρασίνου, κ.ά.); 

Α2-Σχεδιασμός & διαμόρφωση τοπίου, δρόμων και μέτρα 
ήπιας κυκλοφορίας 



Α2.1 Σχεδιασμός δρόμων 
Υπάρχει ειδικός εξοπλισμός οδών για συγκεκριμένες 
ομάδες στόχου (όδευση τυφλών, ράμπες ΑΜΕΑ, 
παγκάκια, ηχητική προειδοποίηση σε σηματοδότη) ; 

Α2-Σχεδιασμός & διαμόρφωση τοπίου, δρόμων και μέτρα 
ήπιας κυκλοφορίας 



Α2.1 Σχεδιασμός δρόμων 
Εφαρμόζονται μέτρα για μείωση της ταχύτητας οχημάτων 
σε συγκεκριμένες περιοχές; 

Α2-Σχεδιασμός & διαμόρφωση τοπίου, δρόμων και μέτρα 
ήπιας κυκλοφορίας 



Α3.1 Υποδομή πεζής μετακίνησης  
Εφαρμόζονται μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας, της 
συνέχειας και της προσβασιμότητας του δικτύου 
υποδομής πεζών (πεζοδρόμια, πεζόδρομοι) για άτομα με 
κινητικές δυσκολίες; 

Α3-Πεζή μετακίνηση 



Α3.1 Υποδομή πεζής μετακίνησης  

Εφαρμόζονται διατάξεις για ασφαλέστερες 
διασταυρώσεις;  

Α3-Πεζή μετακίνηση 



Α3.1 Υποδομή πεζής μετακίνησης  

Σε ποιόν βαθμό ανακατανέμεται ο δημόσιος χώρος προς 
διαμόρφωση πεζοδρόμων; 

Α3-Πεζή μετακίνηση 



Α3.1 Υποδομή πεζής μετακίνησης  

Υπάρχει πληροφόρηση με αναγραφή χρόνων πεζής 
μετακίνησης προς τα Σημεία ενδιαφέροντος; 

Α3-Πεζή μετακίνηση 



Α3.1 Υποδομή πεζής μετακίνησης  

Υπάρχουν ασφαλείς διαδρομές προς τα σχολεία; 

Α3-Πεζή μετακίνηση 



Α4.1 Υποδομή για ποδήλατο 
Εφαρμόζονται μέτρα για την βελτίωση της πυκνότητας, της έκτασης 
και της συνέχειας του δικτύου ποδηλάτου; 

Α4-Ποδήλατο 

Υπάρχουν ασφαλείς διασταυρώσεις για ποδηλάτες; 



Α4.1 Υποδομή για ποδήλατο 
Σε ποιόν βαθμό ανακατανέμεται ο δημόσιος χώρος  προς 
την δημιουργία ποδηλατοδρόμων; 

Α4-Ποδήλατο 



Α4.2 Στάθμευση ποδηλάτων  
Υπάρχει σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων (σημεία & 
κάλυψη); 

Α4-Ποδήλατο 

Υπάρχουν σημεία 
στάθμευσης ποδηλάτων; 

Α4.3Υπάρχει δυνατότητα 
μεταφοράς ποδηλάτων με 
τα ΜΜΜ; 



Α5.1 Ποιότητα MMM 

• Υφιστάμενη κάλυψη – πυκνότητα του Δικτύου Αστικής 
Συγκοινωνίας 

• Υφιστάμενη συχνότητα του Δικτύου Αστικής Συγκοινωνίας 
• Υφιστάμενη άνεση (Στάσεις & οχήματα) του Δικτύου Αστικής 

Συγκοινωνίας 
• Υφιστάμενη ασφάλεια (εντός & εκτός οχήματος) του Δικτύου 

Αστικής Συγκοινωνίας 
• Σύστημα πληροφόρησης επιβατών 
• Δυνατότητες συστήματος έκδοσης εισιτηρίων 
• Λειτουργία ITS - Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών 
• Επίπεδο εξυπηρέτησης υφιστάμενων υπεραστικών συνδέσεων 
• Οχήματα με «πράσινες» / «καθαρές» τεχνολογίες κινητήρων 

Α5-ΜΜΜ/Δημόσιες Συγκοινωνίες 



Α5.2 Κυκλοφοριακή προτεραιότητα  

Α5-ΜΜΜ/Δημόσιες Συγκοινωνίες 

Ενέργειες για μείωση χρόνου μετακίνησης και για βελτίωση της 
συχνότητας δρομολογίων (δικαίωμα διέλευσης από πεζοδρόμους, 
λεωφορειολωρίδες) 



A6 – Μέτρα σχετικά με τη χρήση οχημάτων 

Ύπαρξη ζωνών περιορισμένης ταχύτητας 10, 20 ή 30 km/h 
Α6.2 Ζώνες περιορισμένης ταχύτητας και περιορισμένης πρόσβασης 



Α6.2 Ζώνες περιορισμένης ταχύτητας και περιορισμένης πρόσβασης 

A6 – Μέτρα σχετικά με τη χρήση οχημάτων 

Περιορισμοί πρόσβασης σε ολόκληρη ή σε ορισμένα σημεία της 
πόλης 



Α6.2 Ζώνες περιορισμένης ταχύτητας και περιορισμένης πρόσβασης 

A6 – Μέτρα σχετικά με τη χρήση οχημάτων 

Ύπαρξη σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 



Α6.2 Διαχείριση ζήτησης 

A6 – Μέτρα σχετικά με τη χρήση οχημάτων 

Διαχείριση μέσω πληροφόρησης της κυκλοφορίας σε πραγματικό 
χρόνο (Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων) 



Α7.1 Πληροφορίες σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα 

Α7-Διαχείριση κινητικότητας 

Παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με επιλογές 
μετακίνησης στους επιβάτες με τη χρήση διαφόρων μέσων 
ενημέρωσης; 



Α7.1 Πληροφορίες σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα 

Α7-Διαχείριση κινητικότητας 

Ύπαρξη πληροφοριακού κέντρου ή σημείων κινητικότητας;  



Α7.2 Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας 

Α7-Διαχείριση κινητικότητας 

Οργάνωση ενημερωτικών δραστηριοτήτων για : 

• Μόνιμους κατοίκους 
• Επισκέπτες 
• Τακτικούς επιβάτες-εργαζόμενους 
• Μαθητές/φοιτητές 



Α8.1 Αναδιοργάνωση 

Α8-Διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών 

Εφαρμόζονται υπηρεσίες διανομών και παραδόσεων το βράδυ; 



Α8.1 Αναδιοργάνωση 

Α8-Διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών 

Ρύθμιση εμπορευματικών μεταφορών: ώρες παράδοσης, 

περιορισμοί εμπορευμάτων, κλπ. 



Α8.1 Αναδιοργάνωση 

Α8-Διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών 

Ύπαρξη "σημείων κοντινών παραδόσεων" 



Α8.2 Αλλαγή μέσων 

Α8-Διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών 

Μεταφορά εμπορευμάτων με εναλλακτικά μέσα  
(πεζή, ποδήλατο-καρότσια, μικρότερα οχήματα) 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας  

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 


