
ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ 

ΤΑ ΣΒΑΚ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Δρ. Μαρία Μορφουλάκη 
Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α’ 

Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και 
Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) 



Τι είναι τα ΣΒΑΚ??? 

 
Τα ΣΒΑΚ αποτελούν στρατηγικά πλάνα, 

σχεδιασμένα να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων 

και των επιχειρήσεων, στις πόλεις και 

στα προάστια αυτών έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται ταυτόχρονα και η 

ποιότητα ζωής.   

 

Τα ΣΒΑΚ «κτίζουν» επάνω στις 

υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού 

λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 

ολοκλήρωσης, της συμμετοχής και της 

αξιολόγησης.  



Η Ευρωπαϊκή πρακτική για τη δημιουργία ΣΒΑΚ 

συνοψίζεται στον γνωστό πλέον «κύκλο του ΣΒΑΚ» 



Βασικές οδηγίες για την προετοιμασία 

και την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ… 

 

4.  

Εφαρμογή και 
παρακολούθηση 

1.  

Προετοιμασία 
και ανάλυση 

3.  

Σχεδιασμός 
μέτρων 

2.  

Καθορισμός 
στρατηγικής 

 

Η μεθοδολογία βασίζεται στην 
ανάπτυξη 4 φάσεων και 12 
βημάτων σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του ELTIS, ξεκινώντας 
από την προετοιμασία του Σχεδίου  

έως τη μεθοδολογία εφαρμογής 
των προτεινόμενων μέτρων και 

συνεχούς παρακολούθησης αυτών.  



ΦΑΣΗ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Δημιουργία 

του πλαισίου 

εργασίας 

Καθορισμός ομάδας 

ΣΒΑΚ 

Καθορισμός 

εμπλεκόμενων φορέων 

Διασφάλιση της 

πολιτικής κυριότητας 

του Σχεδίου 

Ποιοι είναι οι βασικοί εκπρόσωποι του Δήμου που 

θα συνεργαστούν για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ.  

 

Ποιοι είναι οι βασικοί φορείς (Δίκτυο Φορέων) και 

πως μπορούν να καθίσουν γύρω από το ίδιο 

τραπέζι  με ένα σχέδιο εργασίας και έναν 

συντονιστή? 

 

Ποιο είναι το πολιτικό όργανο που θα έχει στην 

κυριότητα του το ΣΒΑΚ 

 

 
 



ΦΑΣΗ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Αξιολόγηση 

του πλαισίου 

σχεδιασμού 

Αξιολόγηση του 

κανονιστικού πλαισίου 

Αξιολόγηση των 

διαδικασιών σχεδιασμού, 

των εξειδικευμένων 

προσόντων και του 

προσωπικού  

Ποιο είναι το βασικό πλαίσιο ανάπτυξης του ΣΒΑΚ? 

 

Ποιες βασικές διαδικασίες πρέπει να 

ακολουθηθούν και τι εξειδικευμένα προσόντα 

χρειάζονται για την παρακολούθηση και 

υλοποίησης τους? 
 



ΦΑΣΗ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η εμπειρία δείχνει ότι………….  

 
Ποιοι είναι οι βασικοί εκπρόσωποι του Δήμου (Ομάδα Υλοποίησης ΣΒΑΚ) και πως 
μπορούν να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι με ένα σχέδιο εργασίας και έναν 
συντονιστή? 
Το ΣΒΑΚ θα πρέπει να έχει έναν βασικό τεχνικό συντονιστή και έναν αναπληρωτή από το 
τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και κυρίως από το τμήμα που ασχολείται με τη βιώσιμη 
κινητικότητα (ή γενικά την κυκλοφορία και τον αστικό σχεδιασμό).  Μαζί με τους δύο 
αυτούς τεχνικούς επιστήμονες του Δήμου θα πρέπει με απόφαση Δημάρχου να οριστεί 
μια κλειστή ομάδα υλοποίησης ΣΒΑΚ που θα αποτελείται από άλλους τεχνικούς του Δήμου 
όπως: 
• Υπεύθυνους του κυκλοφοριακού σχεδιασμού 
• Υπεύθυνους του χωρικού σχεδιασμού 
• Υπεύθυνους του περιβάλλοντος 
• Υπεύθυνους των προγραμμάτων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) 
• Γνώστες του ΓΠΣ και των σχεδίων πόλης. 
• Υπεύθυνους της εξωστρέφειας του Δήμου (τμήμα μαρκετινγκ ή αντίστοιχο) 
 
Προτείνεται η ομάδα αυτή να μην ξεπερνά τα 5-8 άτομα ώστε να είναι εύκολη η συχνή 
μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία. 

 
 

 



Ποιοι φορείς θα συμμετέχουν στην επιτροπή διαβούλευσης του ΣΒΑΚ? Πως τους 
ορίζω και τους προσεγγίζω? 
Βασικοί Φορείς για τη διαβούλευση είναι η Περιφέρεια, οι πάροχοι δημοσίων 
συγκοινωνιών,  τεχνικά και εμπορικά επιμελητήρια, σωματεία ταξί, εμπορικό 
σύλλογος, σύλλογοι ΑΜΕΑ, ποδηλατιστών, πεζών, εμπορευματικών μεταφορέων, 
σχολεία ή διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, πανεπιστήμια, 
ερευνητικοί φορείς κ.α.  Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να ενημερωθούν από το 
ξεκίνημα του έργου μέσω επιστολών και να υπάρξει μια ιστοσελίδα όπου να 
γίνεται συνεχής ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Οι διαβουλεύσεις με τους 
φορείς αυτούς θα είναι σε συγκεκριμένα στάδια του ΣΒΑΚ ενώ διμερής κλειστές 
συναντήσεις θα απαιτηθούν για συγκεκριμένα θέματα. 

 
Πως θα εμπλέξω τους πολίτες στη διαδικασία αυτή εξασφαλίζοντας τη 
συμμετοχή τους? 
Οι πολίτες θα εκπροσωπηθούν μέσω των διαφόρων φορέων και συλλόγων που 

προαναφέρθηκαν και θα κληθούν να δώσουν τις απόψεις τους μέσα από την 

ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Ειδικές δράσεις για ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών θα πρέπει να γίνονται συχνά κατά τη διάρκεια του ΣΒΑΚ 

και όχι μόνο…. 

ΦΑΣΗ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η εμπειρία δείχνει ότι…………. 

Ο νόμος ορίζει την 
υπογραφή ενός Συμφώνου 
Συνεργασίας μεταξύ των 
φορέων που θα καθορίζει 
το σκοπό, την οργάνωση 

και τη λειτουργία του 
δικτύου Φορέων 



ΦΑΣΗ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ανάλυση της 

υφιστάμενης 

κατάστασης 

Ανάλυση προβλημάτων 

και ευκαιριών 

Καθορισμός των 

διαθέσιμων δεδομένων 

και άλλων σχετικών 

μελετών 

Έχω αρκετά δεδομένα για την αποτύπωση 

της υφιστάμενης κατάστασης? 

  

Τι είδους μετρήσεις και καταγραφές 

χρειάζονται για να καταλάβω τα 

προβλήματα και τις προοπτικές της 

κινητικότητας στην περιοχή μου?   

 

Ποια προβλήματα και ευκαιρίες 

προκύπτουν από την ανάλυση των 

στοιχείων μου? 

 

 

Ο νόμος ορίζει τη 
δημοσίευση των δεδομένων 

στην ιστοσελίδα και τον 
καθορισμό 

χρονοδιαγράμματος και 
σχεδίου συμμετοχής 

πολιτών. παρουσίαση της 
ανάλυσης αυτής στην 
πρώτη Διαβούλευση 



ΦΑΣΗ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Η εμπειρία δείχνει ότι…………. 

Έχω αρκετά δεδομένα για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης? 
Για να ξέρω τι χρειάζομαι πρέπει να συλλέξω, να καταχωρήσω και να αναλύσω το τι ήδη έχω. Μελέτες 
πολεοδομικές και κυκλοφοριακές, αναπτυξιακά σχέδια, περιφερειακά και τοπικά σχέδια, ΓΠΣ και ότι 
άλλο θα μπορεί να αποτελέσει πηγή δεδομένων. Στη συνέχεια αποφασίζω για το τι μου λείπει έτσι 
ώστε να μπορώ να αποτυπώσω το που βρίσκομαι και να αξιολογήσω τα μέτρα που θα με φτάσουν 
στο στόχο μου.  Η εργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την προετοιμασία των τευχών για 
εξωτερικό συνεργάτη ώστε να περιγραφεί με ακρίβεια η απαίτηση του Δήμου για συλλογή δεδομένων 
και να κοστολογηθεί αντίστοιχα. 

 
Τι μετρήσεις και καταγραφές χρειάζονται για να καταλάβω τα προβλήματα και της 
προοπτικές της κινητικότητας στην περιοχή μου? 
Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάσταση στις περισσότερες περιπτώσεις θέλει κατ’ ελάχιστον μια 
καλή ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου της περιοχής μελέτης με πληροφορίες για τις υποδομές του, 
στοιχεία Π-Π των μετακινήσεων, κυκλοφοριακούς φόρτους και ταχύτητες δικτύου, χρήσεις γης και 
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, στοιχεία που αφορούν στα υπάρχοντα δίκτυα Δ.Σ. και τη λειτουργία 
τους και συλλογή απόψεων των χρηστών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή 
μέσου. 

 
 



ΦΑΣΗ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Δημιουργία 

μελλοντικών 

σεναρίων 

Ανάπτυξη πιθανών 

μελλοντικών σεναρίων 

Ενεργοποίηση πολιτών 

και Φορέων 

Ποια πιθανά σενάρια εξέλιξης της πόλης μου 

υπάρχουν (πληθυσμιακά, χρήσεις γης, εργασία, 

περιοχές ανάπτυξης, νέοι οικονομικοί παράγοντες 

κ.α.)? 

 

Επιλογή του σεναρίου με το οποίο θα αξιολογήσω 

τα προτεινόμενα μέτρα μου? 

 

 

 

Ο νόμος ορίζει την 
παρουσίαση της 

ανάλυσης αυτής στην 
πρώτη Διαβούλευση 



ΦΑΣΗ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Καθορισμός κοινού 

οράματος 

Καθορισμός κοινού 

οράματος και στόχων 

Συμφωνία για τους 

στόχους 

Σε τι είδους πόλη θέλουμε να ζούμε; 
 

Πως θα συνθέσω το όραμα για την πόλη μου? 
 

Μοιράζονται οι πολίτες τα ίδια «θέλω» με τη Δημοτική 
Αρχή? 

 
Πως μπορώ να επικοινωνήσω  το όραμα στους πολίτες? 

 
Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτω για να εξυπηρετήσω το 

όραμα μου? 
 
 

 

 



ΦΑΣΗ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Η εμπειρία δείχνει ότι…………. 

Είναι το όραμα για την πόλη μου κάτι που φτιάχνεται ειδικά και μόνο για το ΣΒΑΚ? 
Όχι φυσικά…Το ΣΒΑΚ έρχεται να εξυπηρετήσει το ήδη υπάρχον όραμα της πόλης όπως αυτό 
προκύπτει από τα αναπτυξιακά της σχέδια. Το ΣΒΑΚ θα έρθει να σχεδιάσει μέτρα και έργα τα οποία θα 
προωθήσουν τη βιώσιμη κινητικότητα και συγχρόνως θα βοηθήσουν να κατακτηθούν πιο εύκολα οι 
αναπτυξιακοί στόχοι της περιοχής μελέτης. 
 

Πως θα συνθέσω το όραμα για την πόλη μου? 
Το όραμα αποτελεί μία σημαντική ποιοτική περιγραφή του επιθυμητού μέλλοντος: 
• Καθορίζεται από συγκεκριμένες προσδοκίες, οι οποίες δείχνουν το είδος της επιθυμητής αλλαγής 
• Οι αλλαγές πρέπει να είναι μετρήσιμες  
• Επιλογή ενός καλά σχεδιασμένου συνόλου  προσδοκιών που εστιάζουν σε επιλεγμένες περιοχές 
• Απαιτείται ο καθορισμός κοινωνικών, περιβαλλοντικών ή οικονομικών βελτιώσεων 
• Στοιχεία που θα πρέπει να μειωθούν, αυξηθούν ή διατηρηθούν.  

“Φαντάσου την πόλη σου μετά από 20 χρόνια:  Πως θα ήθελες να είναι; Ένα 

μέρος που τα παιδιά θα έπαιζαν παντού με ασφάλεια;  Ένα μέρος με καθαρό 

αέρα;  Όπου θα περπατούσες άνετα για να κάνεις τα ψώνια σου μαζί με την 

υπερήλικη μητέρα σου;  Με πολλά πάρκα και περιοχές πρασίνου; Ένα μέρος 

όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ευημερήσουν;” 
European Union, 2013: Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan 



Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτω 
για να εξυπηρετήσω το όραμα 

μου? 
 

Ποιες είναι οι τιμές στόχοι που 
πρέπει να πετύχω? 

 
Με ποια στρατηγική θα 

επιτύχω τους στόχους μου 
 

ΦΑΣΗ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Καθορισμός μετρήσιμων 

στόχων 

Καθορισμός 

μετρήσιμων στόχων 

και δεικτών 

Καθορισμός δεικτών για 

κάθε στόχο 



ΦΑΣΗ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Η εμπειρία δείχνει ότι…………. 

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτω για να εξυπηρετήσω το όραμα μου? 
Τα ήδη υπάρχοντα αναπτυξιακά σχέδια και η πολιτική που ακολουθείται σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο δίνει σαφής κατευθύνσεις για τις προτεραιότητες της αστικής 
ανάπτυξης ενώ το όραμα της για το μέλλον που έχει τεθεί θα καθορίσει και τους στόχους 
που θέλει να πετύχει. Το στοίχημα εδώ, είναι να συνδεθεί η βιώσιμη κινητικότητα και τα 
όσα προτείνει με τους ευρύτερους στόχους της περιοχή μελέτης. 
 

Ποιες είναι οι τιμές στόχοι που πρέπει να πετύχω? 
Οι στόχοι ανά προτεραιότητα αρχικά επιλέγονται από μια μεγάλη λίστα σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες και το όραμα που έχουν τεθεί.  Οι στόχοι πρέπει να είναι έξυπνοι και 
μετρήσιμοι με συγκεκριμένοι μεθοδολογία.   
 
Μετά τον καθορισμό των μέτρων και των παρεμβάσεων στους διάφορους χρονικούς 
ορίζοντες και βάσει των δεδομένων που φαίνεται να μπορεί η περιοχή μελέτης να συλλέγει 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα επιλεγούν οι στόχοι αυτοί που φαίνεται να επηρεάζονται 
και μπορούν να  υπολογίζονται και να αξιολογούνται συγκριτικά σε κάθε χρονική περίοδο.   



ΦΑΣΗ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Η εμπειρία δείχνει ότι…………. 

Πως επιλέγω τις εναλλακτικές Στρατηγικές που θα εξετάσω?  
Η επιλογή της στρατηγικής αφορά ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο θέλω να πετύχω τους στόχους 
και το όραμα που έχω θέσει….Η Στρατηγική κάθε Δήμου, Περιφέρειας κτλ. επιλέγεται συνήθως βάσει 
των ήδη υφιστάμενων τάσεων που ακολουθούνται για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας π.χ. 
αποκλεισμός ή ισότιμη μεταχείριση του Ι.Χ. ως μεταφορικό μέσο, έμφαση ή απλώς ενίσχυση του 
συστήματος Δ.Σ. και της πολυμεσικής μεταφοράς,  χρήση της τεχνολογίας ως εργαλείο ή ως πυλώνα 
της αλλαγής του προφίλ των μετακινούμενων. 

 
Τι έχουν να προτείνουν οι καλές πρακτικές? 
Σχέδιο Αστικής Κινητικότητας στο Μιλάνο 
4 στρατηγικές κινητικότητας:  

• Κινητικότητα βασισμένη στην κοινή χρήση (shared mobility) με χρήση συντονισμένων στρατηγικών 

και εργαλείων (ισορροπημένη προσέγγιση) 

• Αστική προσβασιμότητα με χρήση Δημοσίων Συγκοινωνιών 

• Ο αστικός χώρος ως κοινός στόχος. 

• Διαχείριση της ζήτησης για κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων 

 



ΦΑΣΗ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Η εμπειρία δείχνει ότι…………. 

 

Σχέδιο Αστικής Κινητικότητας στο Plzen  
3 στρατηγικές κινητικότητας:  
• Ρυθμιστικό Σενάριο (Διαχείριση του δικτύου κυκλοφορίας, ελεγχόμενη στάθμευση, Έμφαση στις Δ.Σ, Ανάπτυξη δικτύων 

πεζών και ποδηλάτων, Ποιότητα του δημόσιου χώρου, Χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών) 

• Φιλελεύθερο Σενάριο (Δίκτυο ανάλογα με τις ανάγκες της κυκλοφορίας αυτοκινήτων, Βελτίωση της χωρητικότητας 

δικτύου, Πρόσθετες θέσεις στάθμευσης, Ανάπτυξη υποδομής δημόσιων συγκοινωνιών, - όχι όμως εις βάρος της 

κυκλοφορίας αυτοκινήτων, Βελτίωση των συνθηκών για τους πεζούς / ποδηλάτες, Τεχνολογία πληροφοριών για τη 

διευκόλυνση της κυκλοφορίας) 

• Συντηρητικό Σενάριο (Επίτευξη της πολύ καλής κατάστασης της υπάρχουσας υποδομής μεταφορών, Κανονισμός 

στάθμευσης και φθηνή κατασκευή χώρων στάθμευσης, Μερική έμφαση στα δίκτυα δημόσιων συγκοινωνιών, Επισκευές 

υποδομής σε υφιστάμενες διαδρομές, Επίλυση μεταφορικών αναγκών με επισκευές και ανακατασκευές). 

Οι αρχές συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά τη συμφωνία τους στη 
στρατηγική.  Η πρόκληση είναι να συμφωνηθούν ποια κριτήρια είναι πιο 
σημαντικά (MCA). 
 
Τα ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική πρόκληση μπορούν να προκαλέσουν 
καθυστερήσεις και παραλλαγές των σχεδίων.  Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι τα 
τελικά η στρατηγική και τα μέτρα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες 
και τις απαιτήσεις του οράματος Φορέων και Πολιτών και όχι απαραίτητα να 
προωθούν προκαθορισμένα έργα (αν αυτά δεν σχετίζονται με το Όραμα / Στόχους) 

 



ΦΑΣΗ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Δημιουργία μεγάλης 

λίστας προτεινόμενων 

μέτρων 

Δημιουργία πακέτων 

μέτρων 

Αξιολόγηση και επιλογή 

αποτελεσματικών 

μέτρων και πακέτου 

μέτρων 

Πως επιλέγω τα μέτρα που ταιριάζουν στην 

πόλη μου?  

 

Τι έχουν να προτείνουν οι καλές πρακτικές? 

 

Ποια μέτρα έχον την καλύτερη σχέση 

κόστους- αποτελέσματος 

 

 

 Ο νόμος ορίζει τη 
Δεύτερη διαβούλευση 

μετά το στάδιο αυτό με 
παρουσίαση των μέτρων 
που τελικά επελέγησαν 

για κάθε χρονικό 
ορίζοντα 



Όραμα & Στόχοι 

Πιθανά μέτρα + υποδομές 

 

Σύνολο αποτελεσματικών 

μέτρων 

Προσδιορισμένα μέτρα: 

 Προτάσεις από το κοινό 

 Υπάρχοντα έργα  

Δομημένα πακέτα μέτρων 

Τελική λίστα πακέτων & μέτρων  

Έλεγχος & αναθεώρηση των 

σεναρίων:  

 Έχουν επιτευχθεί οι 

στόχοι; 

 Κόστη & Επιπτώσεις  

 Πρώιμη ανάλυση 

κόστους/οφέλους; 

 Δημόσια υποστήριξη; 

Ομαδοποίηση μέτρων 

σε πακέτα – Απάντηση 

σε προβλήματα  

Συζήτηση & Συμφωνία με 

το κοινό και τους φορείς 

Σύγκριση & 

Αξιολόγηση 

Ανάλυση 

κόστους/οφέλους 

Ανάλυση Πολλαπλών 

Κριτήριων (MCA) 

Περαιτέρω συζήτηση για 

την τελική επιλογή και 

ανάπτυξη των δράσεων & 

του προϋπολογισμού 

Προσδιορισμός Τελικών Μέτρων – Η διαδικασία 

Επιλογή Στρατηγικής για την 

επίτευξη των στόχων 



ΦΑΣΗ 2: ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ 

Η εμπειρία δείχνει ότι…………. 

Πως επιλέγω τα μέτρα που ταιριάζουν στην πόλη μου?  
Η επιλογή των μέτρων έρχεται από την εμπειρία και τις καλές πρακτικές που έχουν να επιδείξουν οι 
αντίστοιχες πόλεις της Ευρώπης και της Ελλάδας. Τα διάφορα μέτρα θα πρέπει να εξετάζονται ως 
προς την αποτελεσματικότητας τους στην κάλυψη των στόχων της περιοχής μελέτης αλλά και ως προς 
την σχέση κόστους – απόδοσης.  Για μια πρώτη αξιολόγηση των μέτρων που ταιριάζουν στα 
προβλήματα και τους στόχους κάθε περιοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα επιλογής και 
αξιολόγησης μέτρων βιώσιμης κινητικότητας Konsult. 

 
Τι έχουν να προτείνουν οι καλές πρακτικές? 
Υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές από μέτρα επιτυχημένα που εφαρμόστηκαν σε διάφορες πόλεις και 
έδειξαν άμεσα τα αποτελέσματα τους 

 
Ποιοι φορείς πρέπει να συνεργαστούν για να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα? 
Ο σχεδιασμός των μέτρων θα πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται 
στην υλοποίηση τους τόσο κατά τη φάση σχεδιασμού όσο και κατά τη φάση λειτουργίας τους. Αυτό θα 
βοηθήσει στην ρεαλιστική εκτίμηση της απόδοσης τους δηλαδή στην εκτίμηση του κόστους-οφέλους, 
στις εναλλακτικές για την εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης, στα πιθανά προβλημάτων συντήρησης, 
στην αποδοχή που αναμένεται να έχουν από το κοινό και στις δράσεις που θα διευκολύνουν την 
υιοθέτηση τους. 

 



ΦΑΣΗ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ 

Καθορισμός 

χρονοδιαγράμματος, 

κατανομή 

αρμοδιοτήτων και 

αρχικού 

προϋπολογισμού.  

Καθορισμός πιθανών πηγών 

χρηματοδότησης 

Συμφωνία στις 

αρμοδιότητες και το 

χρονοδιάγραμμα 

Με τι σειρά αναπτύσσω τα μέτρα μου? 

 

Ποιος θα αναλάβει την ανάπτυξη κάθε 

μέτρου? 

 

Που μπορώ να βρω χρηματοδότηση για τα 

μέτρα μου? 

 

Σε τι χρονικό ορίζοντα μπορώ να 

υλοποιήσω το σχέδιο μου? 

 

 

 
Διασφάλιση της 

υποστήριξης των πολιτικών 



Ανάθεση Αρμοδιοτήτων & Πόρων  

• Μετά την επιλογή των τελικών μέτρων του ΣΒΑΚ, καθορίζονται οι πόροι και οι αρμοδιότητες για την 

υλοποίηση αυτών 

• Τα μέτρα είναι σαφώς προτεραιοποιημένα και  με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

• Σημαντική η διασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής κατανομής των πόρων (ανθρώπινων, 

γνωστικών, χρηματικών) 

• Στενή συνεργασία μεταξύ των φορέων για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των μέτρων/πακέτων του 

ΣΒΑΚ: 
 Συνεργασία των ενδιαφερόμενων φορέων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό/υλοποίηση του Σχεδίου 

 Συμφωνία για τις αρμοδιότητες και τους πόρους 

 Προσδιορισμός επιλογών για το ποιος θα ηγηθεί στην υλοποίηση ενός μέτρου και από ποια πηγή μπορεί να 

έρθει η χρηματοδότηση 

 
Καλός συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης. Επιλογές 
χρηματοδότησης:  

• Επιδοτήσεις ΕΕ 

• Κρατικές επιδοτήσεις (Στρατηγικά Προγράμματα, Περιφερειακά Προγράμματα, κ.α.) 

• Δημοτικοί προϋπολογισμοί  

• Δημοτικοί Φόροι (π.χ. ειδικός δημοτικός φόρος για τις δημόσιες συγκοινωνίες που πληρώνεται από 

δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρίες) 

• Χρηματοδότηση από έσοδα (π.χ. τέλη στάθμευσης, αστική τιμολόγηση, χρέωση κυκλοφοριακής 

συμφόρησης, διαφήμιση) 

• Φορείς του ιδιωτικού τομέα (π.χ. εταιρείες ανάπτυξης λογισμικών) 
 

ΦΑΣΗ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ 

Η εμπειρία δείχνει ότι…………. 



ΦΑΣΗ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ 

Προετοιμασία 

Υλοποίησης και 

Παρακολούθησης 

Δημιουργία σχεδίου 

υλοποίησης 

 

Αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης του Σχεδίου. 

 

Αναλυτικό πλάνο εφαρμογής των μέτρων. 

 

Με ποια μεθοδολογία θα επιβλέπω το 

Σχέδιο μου και θα αξιολογώ/πιστοποιώ την 

πορεία του? 

 

Ποιους δείκτες θα χρησιμοποιήσω για την 

αξιολόγηση? 

 

 
Δημιουργία αναλυτικού 

πλάνου υλοποίησης των 

μέτρων 

Δημιουργία αναλυτικού 

πλάνου παρακολούθησης 

και αξιολόγησης. 

Ο νόμος ορίζει στο σημείο 
αυτό την υποβολή προς 
έγκριση του Σχεδίου στο 

Υπουργείο και στη συνέχεια 
στο φορέα εκπόνησης. Με το 

πέρας αυτού του 
σταδίου και με απόφαση του 

φορέα εκπόνησης, 
υιοθετείται το σχέδιο δράσης 

του ΣΒΑΚ 



Παρακολούθηση και αξιολόγηση 

• Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΣΒΑΚ αποτελεί 

βασικό στοιχείο του κύκλου του 

• Χρήση βασικών εργαλείων διαχείρισης για την καταγραφή 

της προόδου κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης 

• Προσδιορισμός εμποδίων και ευκαιριών για τον σχεδιασμό 

των μέτρων και των υποδομών του ΣΒΑΚ 
 Από την εμπειρία του σχεδιασμού – τι δουλεύει καλά και τι όχι 

 Δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των πακέτων μέτρων για την 

αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων  

 Απόδειξη της αποτελεσματικότητας του ΣΒΑΚ και των μέτρων του 

ΦΑΣΗ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ 

• Είναι σημαντικό να εστιάσετε στα αποτελέσματα του ΣΒΑΚ και όχι στις εκροές 
 Εκροή (ενέργεια): νέα υποδομή x χλμ λωρίδων ποδηλάτων ή νέες μεταφορές x νέες υπηρεσίες 

λεωφορείων σε λειτουργία 

 Αποτέλεσμα (επίπτωση της ενέργειας): Πραγματικές και μετρήσιμες βελτιώσεις στην ποιότητα 

ζωής/υπηρεσίες μεταφορών, π.χ. συμφόρηση ή αριθμός των νέων μετακινήσεων με ποδήλατα 

• Υπάρχει ένα σχέδιο εργασίας για τις ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης; 

Περιέχει τακτικές διαδικασίες συλλογής δεδομένων και αξιολόγησης; 

• Οι δείκτες στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης (έλεγχος της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος ή της στρατηγικής) βοηθάνε στην επιλογή 

μεταξύ εναλλακτικών; 

 

Η εμπειρία δείχνει ότι…………. 



ΦΑΣΗ 4:  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Ανάθεση της 

υλοποίησης του 

Σχεδίου 

Ανάθεση της υλοποίησης 

του Σχεδίου 

Επίβλεψη της υλοποίησης 

των μέτρων 

Ανάθεση και επίβλεψη της υλοποίησης του 

Σχεδίου 

 



ΦΑΣΗ 4:  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Επικοινωνία του 

ΣΒΑΚ στους 

πολίτες και 

παρακολούθηση 

της προόδου 

του 

Ενημέρωση κι 

διασφάλιση ενεργούς 

εμπλοκής πολιτών 

Ποιο είναι το διαχειριστικό πλάνο του 

Σχεδίου μου?  Ποιους περιλαμβάνει και με 

τι ρόλους? 

 

Ποιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσω 

και με ποιους τρόπους θα τους ξεπεράσω? 

 

Ποιο είναι το τελικό πλάνο υλοποίησης και 

με την εκθέσεις αναφέρω την πρόοδο του? 

 

 

Έλεγχος επίτευξης των 

στόχων  



ΦΑΣΗ 4:  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Παρακολούθηση 

και 

Συμπεράσματα 

Αξιολόγηση των επιτευγμάτων 

Πως παρακολουθώ την εξέλιξη του 

Σχεδίου? 

 

Μπορώ να αλλάξω μέτρα όταν δω ότι δεν 

επιτυγχάνω τους στόχους μου και με ποια 

διαδικασία. 

 

Είναι το όραμα στατικό και κάθε πότε 

μπορώ να το επαναπροσδιορίσω? 

 

Πως επικοινωνώ τις επιτυχίες και 

αποτυχίες του Σχεδίου μου με τους άλλους 

Δήμους? 

 

Επαναπροσδιορισμός νέων 

προκλήσεων που θα αφορούν 

στην εξέλιξη του υπάρχοντος 

ΣΒΑΚ 

Ο νόμος ορίζει στο σημείο 
αυτό ότι  

η ομάδα εργασίας καταρτίζει 
ανά διετία τις εκθέσεις 

προόδου και δύναται να 
επικαιροποιεί το 

σχέδιο δράσης κάθε πέντε 
έτη. 



Όλοι οι προβληματισμοί καταλήγουν σε ένα 

συμπέρασμα… 
   

Το ΣΒΑΚ δεν είναι το αποτέλεσμα μιας μελέτης, που εκτελείται  από κάποιους 

μελετητές και εξυπηρετεί τους στόχους μιας Δημοτικής Αρχής…  

 

Είναι μια συμμετοχική διαδικασία που ενώνει του Διαχειριστές της Πόλης με 

του Φορείς, τους εξειδικευμένους επιστήμονες, τους πολίτες, τους 

επιχειρηματίες…. 

 

Και αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην 

οποία καλούνται να απαντήσουν οι Δήμοι και  

οι εμπλεκόμενοι Φορείς στην Ελλάδα…. 
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