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Αύξηση πληθυσμού 

πόλεων 

Ανάπτυξη 

Τεχνολογική και Οικονομική 

Αύξηση ζήτησης για μετακινήσεις 

ανθρώπων & αγαθών 

Περιορισμένα 
ενεργειακά 
αποθέματα 

Κλιματική αλλαγή 
διαρκής απειλή 

Άμεσες 

Έμμεσες 

Σύγχρονες προκλήσεις στις μεταφορές 



• Έμφαση στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

• Βασικός στόχος: Κυκλοφοριακή 

ικανότητα και ταχύτητα 

• Έμφαση στα μέσα μεταφοράς 

• Βραχυ-μεσο-πρόθεσμος σχεδιασμός 

• Έμφαση στις υποδομές 

• Περιορισμένη εκτίμηση επιπτώσεων 

• Περιορισμός στα διοικητικά όρια 

• Κυρίως Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί  

• Εντολές από Αιρετούς και σχεδιασμός 

από Ειδικούς 

Παραδοσιακός 
Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός 

• Έμφαση στον Άνθρωπο 

• Βασικός στόχος: Προσβασιμότητα και 
ποιότητα ζωής 

• Ενιαίος σχεδιασμός (οικονομική 
ανάπτυξη, κοινωνικές ανάγκες, 
περιβαλλοντική ποιότητα και υγεία) 

• Μακροχρόνιο όραμα 

• Πρόταση μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τη 
σχέση κόστους/ οφέλους 

• Εκτενής εκτίμηση επιπτώσεων και 
μεθοδολογία ελέγχου 

• Λειτουργικά όρια  

• Διεπιστημονικός σχεδιασμός 

• Εμπλεκόμενοι φορείς και πολίτες 
σχεδιάζουν από κοινού 

Βιώσιμος Συγκοινωνιακός 
Σχεδιασμός 

Ανάγκη για νέα προσέγγιση 



Κσκλοθοριακή 
Σσμθόρηζη 

Περιζζόηερες 
σποδομές για ηο Ι.Χ. 

(Δρόμοι, parking κ.ά.) 

Δσναηόηηηα καηοικίας 
ζε απομακρσζμένα 

προάζηια. 
«Απλωμένες» πόλεις 

Ερημοποίηζη και 
σποβάθμιζη ηων 

άλλων μέζων 
(ποδήλαηο, ΜΜΜ, κ.ά.) 

Όλο και περιζζόηεροι 
τρηζιμοποιούν ηο Ι.Χ. 

Περιζζόηερα οτήμαηα  

Ο πνιενδνκηθόο θαη ζπγθνηλσληαθόο 

ζρεδηαζκόο ησλ πόιεσλ θαηά ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (από ην 1960) 

ζηεξίδεηαη & ελδπλακώλεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ κέζσλ 

κεραλνθίλεηεο θπθινθνξίαο.  

 

Τν 2006, ν Litman δηαηππώλεη γηα 

πξώηε θνξά ηνλ «Φαύιν θύθιν ηεο 

εμάξηεζεο από ην απηνθίλεην» ν 

νπνίνο αλαδεηθλύεη ην πξόβιεκα 

ησλ παξαδνζηαθώλ πξνζεγγίζεσλ  

θπθινθνξηαθνύ ζρεδηαζκνύ. 

 

Η αλάγθε ζηξνθήο ζε πην βηώζηκνπο 

ηξόπνπο ζρεδηαζκνύ γίλεηαη 

αληηθείκελν εθηελνύο έξεπλαο. 

Ποιο είναι το ζήτημα; 



“Ο πολίτης στο επίκεντρο του σχεδιασμού” 

Τι είναι ο βιώσιμος σχεδιασμός; 



Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που 

αναπτύχθηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των 

ανθρώπων και των αγαθών στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής. Λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της 

ενοποίησης, τη συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης 

• Εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλους  

• Βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας 

• Μείωση της ρύπανσης του αέρα, της ηχορύπανσης και 
της κατανάλωσης ενέργειας  

• 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  

Το Σ.Β.Α.Κ. επιδιώκει την: 

Τι είναι ένα ΣΒΑΚ; 



Με πξόζθιεζε ηνπ ην Πξάζηλν Τακείν ρξεκαηνδνηεί 162 Γήκνπο γηα 

ηελ εθπόλεζε ΣΒΑΚ 

Τα έξγα πνπ πεξηγξάθνληαη ζε έλα ΣΒΑΚ έρνπλ πξνηεξαηόηεηα ζε 

πηζαλή Δπξσπατθή ρξεκαηνδόηεζε 

Θέζπηζε ΣΒΑΚ σο ππνρξεσηηθά ζηα θξάηε κέιε γηα πόιεηο κεζαίνπ ή 

κεγάινπ κεγέζνπο (913/17.12.2013) 

Η Λεπθή Βίβινο ησλ Μεηαθνξώλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

αλαθέξεη όηη «νη πόιεηο πάλσ από έλα ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκηαθό 

όξην ζα πξέπεη λα ελζαξξύλνληαη λα αλαπηύζζνπλ ΣΒΑΚ» 

Τν Σπκβνύιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ξεηά ππνζηήξημε ηελ 

αλάπηπμε ΣΒΑΚ 

Μεζνδνινγία ΣΒΑΚ 

πνπ βαζίδεηαη ζε 

Επξσπατθή Εξεπλά 

θαη νδεγίεο  

Πξαθηηθή εθαξκνγή 

γηα ηηο αλάγθεο θάζε 

πόιεο. Εκπεηξία από 

Επξώπε θαη Ειιάδα 

Πως προέκυψαν τα ΣΒΑΚ; 



• Αλαπηύρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνύ Έξγνπ ELTIS Plus (2010-2013)  

• Βαζίδνληαη πάλσ ζε κειέηεο πεξηπηώζεσλ (case studies) ησλ πόιεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ “CIVITAS”  

• CIVITAS: πιαηθόξκα γηα ηελ αληαιιαγή ηδεώλ θαη εκπεηξηώλ αλάκεζα ζε πνιηηηθνύο, ηερληθό 

πξνζσπηθό θαη εηδηθώλ 

• 200 πόιεηο  

• 31 ρώξεο 

 

Σηε ρώξα καο ην ζεζκηθό πιαίζην εθπόλεζεο ησλ Σ.Β.Α.Κ. θαζνξίζηεθε αξρηθά από ην Ν.4599/2019 

θαη επηθαηξνπνηήζεθε από ην Ν.4784/2021 

Οδηγίες εκπόνησης ΣΒΑΚ 



Οδηγίες εκπόνησης ΣΒΑΚ 



Οδηγίες εκπόνησης ΣΒΑΚ 



Οδηγίες εκπόνησης ΣΒΑΚ 



Οδηγίες εκπόνησης ΣΒΑΚ 



Οδηγίες εκπόνησης ΣΒΑΚ 



Σε ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών… 

 

Τα κέζα είλαη «δηαζέζηκα» (availability) ρσξηθά θαη ρξνληθά ζηνπο 
(ππνςήθηνπο) ρξήζηεο 

Οη κεηαθηλήζεηο είλαη «πξνζβάζηκεο» (accessible) γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο 

Οη κεηαθηλήζεηο λα είλαη «ρσξηθά πξνζπειάζηκεο» (accessibility) από ηνπο 
βαζηθνύο πόινπο γέλεζεο κεηαθηλήζεσλ 

Οη κεηαθηλήζεηο είλαη «νηθνλνκηθά πξνζηηέο» (affordability) κε βάζε 

ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ησλ (ππνςεθίσλ) ρξεζηώλ. 



Προκλήσεις ενός ΣΒΑΚ 



• Ο σχεδιασμός των μεταφορών επηρεάζει συχνά μεγάλο αριθμό ατόμων με διαφορετικά οικονομικά και 

κοινωνικά συμφέροντα, το οποίο συχνά οδηγεί σε περίπλοκες σχέσεις μεταξύ των τοπικών αρχών και των 

εμπλεκόμενων φορέων 

• Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία ενός ΣΒΑΚ. 

Αποτελεί καθήκον των τοπικών αρχών για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και απαίτηση 

των ευρωπαϊκών οδηγιών και των διεθνών συμβάσεων. Οι πολίτες θα πρέπει να συμμετάσχουν από την 

αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού 

• Η συμμετοχή των πολιτών έχει 4 βασικούς στόχους: ανταλλαγή πληροφοριών, εκπαίδευση, υποστήριξη 

της διαδικασίας, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

 

Συμμετοχή φορέων και πολιτών 



Προσδιορισμός αποτελεσματικών μέτρων 



Παρακολούθηση & αξιολόγηση της προόδου 



Ευχαριςτοφμε για την προςοχή ςασ! 


