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Εκπαιδευτική Ημερίδα για τα ΣΒΑΚ 



Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

• Ο φορέας των επιστημόνων και επαγγελματιών που 
ασχολούνται με το σχεδιασμό, τη λειτουργία, τη 
διαχείριση και την αξιολόγηση συγκοινωνιακών 
συστημάτων και υποδομών στην Ελλάδα. 
 

• Διανύει το 43ο έτος επιστημονικής και κοινωνικής 
προσφοράς στον τόπο. 
 

• Αποτελείται από 800 μέλη τα οποία 
δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, 
καθώς και στον ακαδημαϊκό χώρο. 
 

• Αποτελεί βασικό φορέα διαλόγου με την Πολιτεία σε 
θέματα μεταφορών και κινητικότητας. 

http://www.ses.gr 

info@ses.gr 
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Πρόεδρος ΣΕΣ 
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Κινητικότητα και Ελληνική Πραγματικότητα 

• Προβληματικές Συνθήκες Κινητικότητας στις Ελληνικές Πόλεις! 

 

Οι κάτοικοι θεωρούν ότι το «κυκλοφοριακό» είναι το βασικότερο πρόβλημά στις 
Ελληνικές πόλεις. 
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Κινητικότητα και Ελληνική Πραγματικότητα 

• Αποσπασματική αντιμετώπιση μέχρι σήμερα. 

• Απουσία Ολιστικού Σχεδιασμού Μεταφορών – Πολεοδομίας 

• Έμφαση… 
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Στην οδική κυκλοφορία! Στον «καλλωπισμό» Ενίοτε και στο ποδήλατο 



Κινητικότητα και Ελληνική Πραγματικότητα 

Η πικρή αλήθεια:  
 

«Αυτά ήθελε (και ακόμη θέλει) μεγάλο μέρος των κατοίκων στις 
Ελληνικές πόλεις 
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Τι απαιτείται; 

• Αναγνώριση της πολυπλοκότητας της κινητικότητας. 

• Ολοκληρωμένη, στρατηγική προσέγγιση στην κινητικότητα. 

• Προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων. 

• Συμμετοχή του πολίτη. 

• Εργαλεία υποστήριξης χρηματοδότησης δράσεων. 
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Ο παραδοσιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός 
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Κυκλοφοριακές Μελέτες 

• Συνήθης – ατυχής παρανόηση… 
• Δεν αφορούν σε στρατηγικό σχεδιασμό! 
• Υποστηρικτικά εργαλεία των ΣΒΑΚ 

Πολεοδομικές Μελέτες 

Μελέτες Γενικών Σχεδίων 
Μεταφορών 

Ανύπαρκτος στις 
περισσότερες Ελληνικές 

πόλεις 

Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 



Τι είναι ένα τελικά ένα ΣΒΑΚ; 

• Εξελιγμένη Μορφή Γενικών Σχεδίων Μεταφορών 
 

 Θέτει στόχους      …όπως και ένα Σχέδιο Μεταφορών 

 Βασίζεται σε όραμα     …όπως και ένα Σχέδιο Μεταφορών 

 Έχει πλάνο εφαρμογής    …όπως και ένα Σχέδιο Μεταφορών 

 Προτείνει και κοστολογεί μέτρα  …όπως και ένα Σχέδιο Μεταφορών   

 Αξιολογείται και αναθεωρείται  …όπως και ένα Σχέδιο Μεταφορών 

 Προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη μέσων …όπως και ένα Σχέδιο Μεταφορών 

 

Η άποψη ότι τα Σχέδια Μεταφορών ως εργαλεία εστιάζουν στην οδική κυκλοφορία 
είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ανυπόστατη. 

Η ορθή υλοποίηση ενός Σχεδίου Μεταφορών πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα μέσα! 

 
22-04-2019 

Δρ. Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου 
Επ. Καθηγητής ΕΜΠ - Πρόεδρος ΣΕΣ 

8 



Σε τι διαφοροποιείται ένα ΣΒΑΚ… 

• Σε εννοιολογικό επίπεδο… 
 Θέτει με σαφήνεια στόχους βιώσιμης κινητικότητας. 

 Υιοθετεί «μη παραδοσιακά» μέτρα διαχείρισης της 
 κινητικότητας. 

 

• Σε μεθοδολογικό επίπεδο… 
 Προτάσσει τον συμμετοχικό σχεδιασμό. 

 Προωθεί τη διεπιστημoνικότητα. 

 Απαιτεί συνεργασία διαφορετικών επιπέδων λήψης 
 αποφάσεων. 

 Επιβάλλει την συστηματική παρακολούθηση. 

 Εισάγει μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας. 
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Ποιος εκπονεί / μελετά ένα ΣΒΑΚ;  

• Τα ΣΒΑΚ αναμφίβολα αποτελούν προϊόν επιστημονικών μελετών. 
 

Το ΣΒΑΚ δεν είναι «Έκθεση Ιδεών» και «Εντυπωσιακά Σχέδια» 
 

• Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των ΣΒΑΚ είναι δεδομένος αλλά… 
 

Ο ρόλος του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού είναι ο βασικότερος. 
 

• Οι συγκοινωνιολόγοι δεν είναι μόνο «κυκλοφοριολόγοι»! 

• Επιβάλλεται όμως η συμμετοχή ειδικοτήτων όπως Πολεοδόμοι, Επικοινωνιολόγοι, 
Οικονομολόγοι κ.ά.! 

 

Η διεπιστημονικότητα εγγυάται την επιτυχή εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ 
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ΣΒΑΚ: Μελέτη, Υπηρεσία ή κάτι άλλο; 

Μερικοί χρήσιμοι ορισμοί… 

 Έργο: Το πρωτότυπο και μοναδικό προϊόν (σωματικής ή πνευματικής) 
εργασίας. 

 Μελέτη: Η πνευματική εργασία για την εκπόνηση ενός έργου. 

 Υπηρεσία: Η ανάθεση πραγματοποίησης κάποιας εργασίας. 
 

• Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι εξ ορισμού ένα 
μοναδικό και πρωτότυπο προϊόν, άρα είναι «έργο». 

• Ως εκ τούτου, η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ αποτελεί «προϊόν» μελέτης. 

• Η  μελέτη αυτή ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία εκπόνησης (κύκλος 
ΣΒΑΚ). 
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ΣΒΑΚ: Μελέτη, Υπηρεσία ή κάτι άλλο; 

Γιατί όμως η εκπόνηση ΣΒΑΚ προκηρύσσεται συχνά ως «Υπηρεσία»; 

• Ο Φορέας υποστηρίζει ότι θα εκπονήσει («μελετήσει») το ΣΒΑΚ. 

• Ζητεί «υπηρεσίες» για συγκεκριμένες («πνευματικές») εργασίες 
υποστήριξής του. 

 

Τίθενται όμως τα εξής ερωτήματα; 

• Έχει ο Φορέας κατάλληλο προσωπικό εκπόνησης ΣΒΑΚ; 

• Οι συγκεκριμένες «υπηρεσίες» δεν αποτελούν και αυτές «μελέτες», 
αφού καταλήγουν σε κάποιο παραδοτέο - πρωτότυπο προϊόν (έργο) 
– τμήμα του ΣΒΑΚ; 
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Μήπως το ΣΒΑΚ είναι ερευνητικό πρόγραμμα; 

…ενίοτε η μελετητική κοινότητα (δυστυχώς) δεν είναι εξοικειωμένη με μεθοδολογικά 
εργαλεία! 

…ενδεχομένως να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ενός ακαδημαϊκού ή ερευνητή. 

…δεν απαγορεύεται στους ακαδημαϊκούς να αναλαμβάνουν «μελέτες», αρκεί να 
συμμετέχουν «ισότιμα» στο «παιχνίδι». 

22-04-2019 
Δρ. Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου 

Επ. Καθηγητής ΕΜΠ - Πρόεδρος ΣΕΣ 
13 

Αλλά… 



Υπάρχει νομικό πλαίσιο / οδηγίες / προδιαγραφές για τα ΣΒΑΚ; 

• Ο Νόμος 4599/2019 θέτει τον ορισμό και τα χαρ/κά των ΣΒΑΚ. 
   

 Το ΣΒΑΚ χαρακτηρίζεται ως «στρατηγικό σχέδιο»  

 Το ΣΒΑΚ είναι «έργο» οπότε και προϊόν μελέτης; 
 

 Το ΣΒΑΚ εκπονείται από το Φορέα 

 Ο Φορέας «μελετάει»? 
 

 Προτάσσεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η κινητικότητα περιγράφεται 
 ως «κυκλοφοριακός σχεδιασμός»  

 Παγκόσμια πρωτοτυπία? Πού χάθηκε ο ισόρροπος σχεδιασμός; 
 

 Εισάγονται πολυδαίδαλες διαδικασίες έγκρισης και αναθεώρησης. 

 Ακυρώνεται ο συμμετοχικός σχεδιασμός! 
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Απαιτούνται «μοντέλα» για την εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ; 

• Το ΣΒΑΚ δεν είναι «Έκθεση Ιδεών». 

• Η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ απαιτεί… 

 …ποσοτικούς δείκτες για την τεκμηρίωση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των προτάσεών του. 

 …προβλέψεις μεγεθών κινητικότητας 

 …αδρομερή διαστασιολόγηση και κοστολόγηση μέτρων και έργων. 

• Η εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων («μοντέλων») επιβάλλεται. 

• Η πολυπλοκότητα των «μοντέλων» εξαρτάται από: 
Το μέγεθος της περιοχής μελέτης. 

τα διαθέσιμα δεδομένα.  

Τις απαιτήσεις που θέτει ο συμμετοχικός σχεδιασμός. 

• Η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου απαιτεί γνώσεις και εμπειρία «Συγκοινωνιολόγου». 

• Η ανάπτυξη μοντέλου δεν είναι αναγκαία «δαπανηρή» λύση. 
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Υπάρχουν προβλήματα στην εκπόνησης των ΣΒΑΚ; 

• Έλλειψη κατάλληλης υποδομής σε στοιχεία 
 Ανεπαρκή, ανύπαρκτα ή μη εφαρμοσμένα ΓΠΣ. 

Χωρίς προηγούμενη σαφή και ορθολογική χωρική οργάνωση, είναι αδύνατη η απόφαση υλοποίησης 
μέτρων ΣΒΑΚ 

 

 Έλλειψη συγκοινωνιακών και δημογραφικών δεδομένων. 
Η ποσοτική αξιολόγηση και εκτίμηση δεικτών απόδοσης είναι ΑΔΥΝΑΤΗ χωρίς επαρκή και 

επικαιροποιημένα δεδομένα 
 

• Απουσία κατευθυντήριων γραμμών - οδηγιών. 
 Οι οδηγίες του ELTIS ερμηνεύονται κατά το δοκούν (φορέων, μελετητών). 

Δεν υπήρξε καν η πρόβλεψη πιλοτικών ΣΒΑΚ 

 

Δως μοι πα στω και ταν γαν κινάσω. (Αρχιμήδης) 
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Υπάρχουν προβλήματα στην εκπόνηση των ΣΒΑΚ; 

• Ανεπαρκής Χρηματοδότηση. 
 Η χρηματοδότηση δεν επαρκεί ούτε για τη συλλογή δεδομένων. 

Στην Κύπρο, ένα ΣΒΑΚ μιας πόλης 100Κ κατοίκων κοστολογείται 500Κ € 
 

• Απουσία κουλτούρας Συμμετοχικού Σχεδιασμού 
  Οι πολίτες δεν φαίνεται να επιδιώκουν τη συμμετοχή αλλά «γκρινιάζουν» εκ των 

 υστέρων. 

Απουσία από τα κοινά: Σημείο των καιρών 
 

• «Άσχετοι» παίκτες στο «κυνήγι» των ΣΒΑΚ. 
   Ανάληψη ΣΒΑΚ από «μη ειδικούς». 

 Μεγάλες εκπτώσεις. 

 Αμφίβολα αποτελέσματα. 
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Τι προτείνουμε; 

• Εκπόνηση ΣΒΑΚ ως μελέτες από τους καθ’ ύλη αρμόδιους επιστήμονες. 

Οι μεσοβέζικες λύσεις προς όφελος κάποιων πρέπει να σταματήσουν! 
 

• Προσοχή και σύνεση στην ειδική, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

Κατοχή μη σχετικών ISO, εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα κλπ. 
 

• Αύξηση των πόρων για την εκπόνηση των ΣΒΑΚ. 
 

• Σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση ΣΒΑΚ 

Οι οδηγίες του ELTIS πρέπει να προσαρμόζονται στις ειδικές συνθήκες κάθε κράτους. 
 

• Επαρκές και κατάλληλα κατηρτισμένο προσωπικό στους Δήμους. 
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Ερωτήσεις 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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