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Abstract 

Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) have been for some years now an important tool for municipalities and 
regions in the European Union (EU) Member States for achieving their goals towards in their jurisdictions and 
improving the daily life of their citizens. The EU has adopted the SUMP approach and support all related efforts 
through various actions and initiatives. Along these lines, the transnational project ENDURANCE attempts to 
promote the concept of SUMPs by creating national networks of cities and other entities that would agree, by joining 
them, to start developing such plans in their area. There are several different examples of such networks in the EU at 
European or national level. For Greece, the effort is in progress and so far meets the positive response of several 
Municipal Authorities. The issues that need to be addressed are not few and definitely not minor, with most 
important ones the lack of appropriate staff in municipal and regional services, the lack of relevant experience and 
culture and the lack of funding. Moreover, the absence of an appropriate policy about Sustainable mobility at the 
national level, which would set a framework for the lower levels of government, creates additional difficulties in 
achieving the sought objectives. To cope with these problems, specific proposals are made based on relevant 
recommendations by experts and also from round table discussions at recent events about this subject. 
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Περίληψη 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν εδώ και μερικά έτη ένα σημαντικό όπλο των 
δήμων και περιφερειών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την επίτευξη των κατά περίπτωση 
στόχων στις περιοχές ευθύνης τους και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών τους. Η ΕΕ έχει υιοθετήσει 
την προσέγγιση αυτή και ενισχύει μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών τις σχετικές προσπάθειες. Σε αυτή τη λογική, 
το διακρατικό έργο ENDURANCE επιχειρεί να προωθήσει τον θεσμό των ΣΒΑΚ με τη δημιουργία εθνικών 
δικτύων πόλεων και άλλων φορέων που θα συμφωνήσουν εντασσόμενοι σε αυτά να ξεκινήσουν την εκπόνηση 
τέτοιων σχεδίων στη περιοχή τους. Υπάρχουν αρκετά διαφορετικά παραδείγματα τέτοιων δικτύων στην ΕΕ σε 
ευρωπαϊκό ή σε εθνικό επίπεδο. Για την Ελλάδα, η προσπάθεια αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής 
συναντά την θετική ανταπόκριση από της Δημοτικές Αρχές αρκετών πόλεων. Τα προβλήματα που πρέπει να 
αντιμετωπισθούν είναι αρκετά και όχι ασήμαντα με βασικότερα την έλλειψη κατάλληλης στελέχωσης στις 
δημοτικές αλλά και στις περιφερειακές υπηρεσίες, την έλλειψη σχετικής εμπειρίας και κουλτούρας, αλλά και την 
έλλειψη χρηματοδότησης. Ακόμη, η απουσία κατάλληλης πολιτικής στο θέμα της Βιώσιμης κινητικότητας σε 
εθνικό επίπεδο που θα οριοθετεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινούνται τα χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης 
δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην επίτευξη των επιζητούμενων στόχων. Για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων αυτών γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις που βασίζονται σε σχετικές εισηγήσεις ειδικών αλλά και σε 
συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας σε πρόσφατε εκδηλώσεις για το θέμα αυτό. 
 
Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση Κινητικότητας, ΣΒΑΚ, Βιώσιμη Κινητικότητα, Εθνικό Δίκτυα, Διάχυση Γνώσης, Καλές 
Πρακτικές, Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών 



 
 

1. Εισαγωγή – Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν στρατηγικά σχέδια που 
αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών μετακίνησης προσώπων και εμπορευμάτων μιας 
περιοχής και έχουν ως απώτερο στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής σε αυτήν. Η εκπόνησή 
τους βασίζεται σε υπάρχουσες πρακτικές και λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του ενιαίου 
σχεδιασμού (integrated planning), της συμμετοχικής προσπάθειας και της αξιολόγησης 
(evaluation). Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις διαφορές των ΣΒΑΚ, από τον παραδοσιακό 
Συγκοινωνιακό Σχεδιασμό (ELTIS, 2013). 

Πίνακας 1:Διαφορές ΣΒΑΚ από Παραδοσιακό Συγκοινωνιακό Σχεδιασμό  

Παραδοσιακός Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας 
Έμφαση στην Μηχανοκίνητη Κυκλοφορία Έμφαση στον Άνθρωπο 

Βασικός Στόχος: 
Θεωρίες Κυκλοφοριακής Ροής 
(Χωρητικότητα και ταχύτητα) 

Βασικός Στόχος: 
Προσβασιμότητα και Ποιότητα Ζωής 

Δίνει έμφαση στα μέσα μεταφοράς 

Ενιαίος σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη 
χρήσεις γης, οικονομική ανάπτυξη, 

κοινωνικές ανάγκες, περιβαλλοντική 
ποιότητα και υγεία 

Βραχυ-  μεσο- πρόθεσμος σχεδιασμός Μακροχρόνιο όραμα 

Διοικητικά Όρια 
Λειτουργικά Όρια κυρίως με βάση περιοχές 

από/προς εργασία 
Κυρίως Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί Διεπιστημονικός σχεδιασμός 

Έμφαση στις υποδομές 

Συνδυασμός υποδομών, αγορών, 
υπηρεσιών, πληροφοριών  και προώθηση 

προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτικότερη 
λύση 

Περιορισμένη ανάλυση επιπτώσεων 
Εκτεταμένη αξιολόγηση επιπτώσεων και 

διαμόρφωση μιας διαδικασίας μάθησης και 
βελτίωσης 

Εντολές από  Αιρετούς και  Σχεδιασμός από  
Ειδικούς 

Εμπλεκόμενοι Φορείς και πολίτες 
σχεδιάζουν από κοινού 

Τα ΣΒΑΚ είναιμιαστοχευμένη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη του 
στόχου της Βιώσιμης Κινητικότητας και Ανάπτυξης εν γένει (EU Action Plan, 2009; Whiter 
Paper, 2011; Rupprecht Conslut, 2012) . Η Ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ των ΣΒΑΚ απορρέει από 
τα εξής τρία γεγονότα (κατά χρονολογική σειρά):  

1. 2009: Το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αστική κινητικότητα, 
πρότεινε την επιτάχυνση των ενεργειών ανάπτυξης ΣΒΑΚ 

2. 2010: Το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ένωσης, ρητά υποστήριξε την ανάπτυξη ΣΒΑΚ 
3. 2011: Η Λευκή Βίβλος των Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι «οι 

πόλεις πάνω από ένα συγκεκριμένο πληθυσμιακό όριο θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναπτύσσουν ΣΒΑΚ»  



 
 

Ειδικά η Λευκή Βίβλος του 2011, προτείνει την εξέταση της δυνατότητας θέσπισης των ΣΒΑΚ 
ως υποχρεωτική προσέγγιση για πόλεις ενός ορισμένου μεγέθους, σύμφωνα με τα εθνικά 
πρότυπα και με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ. Οι χώρες της Ε.Ε. που πρωτοπορούν 
στην υιοθέτηση των αρχών των ΣΒΑΚ είναι το Ηνωμένο Βασίλειο (με τα Local Transport Plans-
LTP) και η Γαλλία (με τα Plande Déplacements Urbains-PDU)(Τσουκαλά, 2014). 

Όπως αναφέρουν οι "Προδιαγραφές Δημιουργίας και Υλοποίησης ενός Σχεδίου ΣΒΑΚ" (ELTIS, 
2013), οι αντικειμενικοί στόχοι των ΣΒΑΚ είναι: 1) η εξασφάλιση προσβασιμότητας των θέσεων 
εργασίας και των υπηρεσιών σε όλους, 2) η βελτίωση της προστασίας και της ασφάλειας, 3) η 
μείωση της ρύπανσης, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας, 4) η 
αύξηση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας των μεταφορών 
ανθρώπων και εμπορευμάτων και 5) η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του 
αστικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι ωφέλειες από την 
εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 1) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
2) στη μείωση του κόστους μετακίνησης και του εξωτερικού κόστους 3) στη συμμετοχή στην 
βελτίωση της υγείας των κατοίκων και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος 4) στη βελτίωση 
της κινητικότητας και της προσβασιμότητας, 5) στην αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων 
πόρων, 6) στην προώθηση των Δημοσίων Συγκοινωνιών, 7) στην υποστήριξη στην εκπόνηση 
καλύτερων σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμούκ.τ.λ. 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ΣΒΑΚ, η διαδικασία ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ, αποτελείται 
από 4 Φάσεις (Phases), 11 Βήματα (Steps) και 32 Δραστηριότητες. Όλες αυτές οι διαδικασίες 
περιγράφονται σχηματικά από τον γνωστό ως "Κύκλο των ΣΒΑΚ". Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ, ο αναγνώστης καλείται να 
ανατρέξει στον σχετικό οδηγό.  

2. Μορφές Δικτύων – Παραδείγματα από τον Ευρωπαϊκό χώρο 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει εδώ και χρόνια την αξία της ανταλλαγής γνώσεων και 
εμπειριών για θέματα ποικίλης φύσεως, ένα από τα οποία είναι και η βιώσιμη κινητικότητα, 
μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων. Για το λόγο αυτό προωθεί την δημιουργία δικτύων πόλεων με 
σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, την παροχή πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ των 
πόλεων που συμμετέχουν σε αυτά τα δίκτυα (EPOMM, 2013)  

Τα δίκτυα θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν με δύο τρόπους, αφενός με βάση γεωγραφικά 
κριτήρια και αφετέρου με βάση οργανωτικά κριτήρια. Από γεωγραφική άποψη τα δίκτυα 
ταξινομούνται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή και σε εθνικά. Από οργανωτική άποψη τα δίκτυα 
ταξινομούνται σε φυσικά δίκτυα και σε εικονικά (virtual). Τα φυσικά δίκτυα είναι αυτά τα οποία 
έχουν φυσική και νομική υπόσταση και έχουν συσταθεί βάσει κάποιας θεσμοθετημένης 
διαδικασίας. Τα εικονικά αντίθετα δεν είναι θεσμοθετημένα δίκτυα με αυτή την έννοια, αλλά 
αποτελούν μια πλατφόρμα όπου οι εντασσόμενοι συμφωνούν με κάποιο τρόπο στα των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών  τους με αντικειμενικό σκοπό να επιτύχουν συγκεκριμένους 
στόχους. Στα δίκτυα τα δεύτερης κατηγορίας είναι πιο εύκολη η συμμετοχή φορέων 
διαφορετικής φύσεως και μορφής και επίσης φορέων του ιδιωτικού τομέα όπως συμβουλευτικές 



 
 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σχετικό αντικείμενο και μπορούν να προσφέρουν 
τεχνογνωσία αλλά και υπηρεσίες.  

Ευρωπαϊκά/Διεθνή δίκτυα 

Τα δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στηνΕυρώπη και επιλαμβάνονται 
(μεταξύ και άλλων) θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας παρουσιάζονται συνοπτικά στα επόμενα.  

Το δίκτυο EUROCITIES ιδρύθηκε το 1986 και είναι ένα δίκτυο μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. 
Μέλη του δικτύου αποτελούν οι εκλεγμένες τοπικές και δημοτικές κυβερνήσεις των πόλεων 
αυτών. Σήμερα στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν οι κυβερνήσεις πάνω από 130 ευρωπαϊκών 
πόλεων. Το δίκτυο προορίζεται να αποτελέσει μία πολιτική πλατφόρμα που θα λειτουργεί ως 
δίαυλος επικοινωνίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προκειμένου οι τοπικές κυβερνήσεις να 
μπορούν να αντιμετωπίσουν θέματα στρατηγικών προκλήσεων σε τοπικό επίπεδο. 

To ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) ιδρύθηκε το 1990 και 
αποτελεί μία διεθνή ένωση των τοπικών κυβερνήσεων και των εθνικών περιφερειακών 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν δεσμευτεί με τις επιταγές της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Παρέχει τεχνικές συμβουλές, εκπαίδευση και πληροφόρηση και υποστηρίζει τους 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. 
Βασική αρχή του ICLEI είναι ότι οι τοπικά σχεδιασμένες πρωτοβουλίες μπορούν να παρέχουν 
ένα αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο για την επίτευξη των τοπικών, εθνικών 
και παγκόσμιων στόχων της βιωσιμότητας. 

Το Polis είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών που εργάζονται μαζί 
προκειμένου να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογίες και πολιτικές για τις τοπικές μεταφορές. 
Από το 1989, οι ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν εργαστεί από κοινού στο 
πλαίσιο του Polis για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της ανάπτυξης 
καινοτόμων λύσεων μεταφοράς. Το Polis υποστηρίζει την ανταλλαγή εμπειριών, τη μεταφορά 
γνώσεων και διευκολύνει το διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων πόλεων και άλλων φορέων του 
κλάδου των μεταφορών, όπως η βιομηχανία, τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια. 

Τα παραπάνω δίκτυα αν και προώθησαν σε μεγάλο βαθμό την συνεργασία μεταξύ των πόλεων 
διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζουν ένα σημαντικό μειονέκτημα. Για τις πόλεις που συμμετέχουν 
στα δίκτυα αυτά υπάρχουν συχνά εμπόδια στη συμμετοχή, όπως η γλώσσα και η ανάγκη 
πραγματοποίησης ταξιδιών προκειμένου να συναντηθούν με τους εταίρους άλλων χωρών. Για το 
λόγο αυτό μεταγενέστερα δίκτυα πόλεων, όπως το EPOMM που περιγράφεται παρακάτω, 
προσπάθησαν να αποκτήσουν έναν Εθνικό Φορέα σε κάθε πόλη που συμμετέχει στο δίκτυο.  

Το EPOMM είναι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Διαχείριση της Κινητικότητας, ένα δίκτυο 
στο οποίο συμμετέχουν οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών που ασχολούνται με θέματα 
κινητικότητας. Οι συμμετέχουσες κυβερνήσεις εκπροσωπούνται από τα υπουργεία που είναι 
υπεύθυνα για τη διαχείριση της κινητικότητας στις χώρες τους. Το EPOMM αποτελεί ένα διεθνή 
μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα στις Βρυξέλλες.  

Από την αρχή το EPOMM αναγνώρισε τη σημασία των περιφερειακών και εθνικών πλαισίων 
πολιτικής σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης της κινητικότητας και ως εκ τούτου διαθέτει 
Εθνικούς Φορείς σε κάθε χώρα μέλος. Στο πλαίσιο του έργου EPOMM-PLUS, το EPOMM 
ξεκίνησε τη κατασκευή 21 Εθνικών Φορέων στις 21 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 



 
 

Τα δίκτυα αυτά φέρνουν σε επαφή τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και τους 
επαγγελματίες των μεταφορών. Το EPOMM-PLUS κατόρθωσε να δημιουργήσει εθνικές 
πλατφόρμες και δίκτυα σχετικά με την διαχείριση της κινητικότητας σε όλες σχεδόν τις χώρες 
στις οποίες είχε εταίρους. Πολλοί Εθνικοί Φορείς του προγράμματος ENDURANCE 
χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες δομές δικτύου του EPOMM-PLUS. 

Το πρόγραμμα CiViTAS (Cleaner and Better Transport in Cities) έχει σχεδιαστεί με τέτοιο 
τρόπο που να επιτρέπει στις πόλεις να μάθουν η μία από την άλλη και να διευκολύνεται η 
ανταλλαγή των ιδεών. Τα Εθνικά Δίκτυα, που αποτελούν κομμάτι του CiViTAS, ονομάζονται 
CIVINET και είναι ομάδες δικτύων πόλεων που προωθούν την προσέγγιση CiViTAS σε τοπικό 
επίπεδο, ξεπερνώντας το εμπόδιο της γλώσσας. Τα μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες στην δική 
τους γλώσσα και συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές κυβερνήσεις πάνω σε 
θέματα πολιτικής των μεταφορών, νομοθεσίας, κανονισμών και χρηματοδότησης. 

Από τα παραπάνω δίκτυα, όλα πλην του EPOMM, θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν φυσικά 
δίκτυα, αφού έχουν νομική υπόσταση, οργανωτική δομή και προσωπικό που απασχολείται. Το 
EPOMM είναι ένα ιδιαίτερο δίκτυο αφού εκτός από ελάχιστο προσωπικό ουσιαστικά λειτουργεί 
με τους εθνικούς φορείς που εκπροσωπούν τα συγκεκριμένα κράτη μέλη και υπό αυτή την 
έννοια θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και ως virtual network 

Εθνικά Δίκτυα 

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων και πρωτοβουλιών, όπως το EPOMM-PLUS, το 
ENDURANCE,κ.α., έχουν δημιουργηθεί σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ νέα δίκτυα – είτε 
φυσικά, είτε virtual–τα οποία αποσκοπούν στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και του 
θεσμού των ΣΒΑΚ στη χώρα τους. Μερικά από αυτά είναι το δίκτυο ACT Travel Wiseστο 
Ηνωμένο Βασίλειο που προέκυψε το 2008 ως συνένωση των δικτύων Association for Commuter 
Transport και του Travel Wise association που λειτουργούσαν από τα μέσα του 1990, το δίκτυο 
Alpine Pearlsπου αφορά κοινότητες των Άλπεων από την Γερμανία, την Γαλλία, την Αυστρία, 
την Σλοβενία και την Ελβετία, το δίκτυο LIVE που συντονίζει περίπου 500 επαγγελματίες οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της Διαχείρισης Κινητικότητας στην Φιλανδία, οι 
πλατφόρμες διαχείρισης κινητικότητας του Βελγίου (BEPOMM) και της Σουηδίας 
(SWEPOMM).  

3. Το έργο ENDURANCE 

Το έργο ENDURANCE είναι ένα διακρατικό Ευρωπαϊκό έργο βασικός στόχος του οποίου είναι 
η δημιουργία εθνικών δικτύων πόλεων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. που ενδιαφέρονται για την 
εκπόνηση και υλοποίηση ΣΒΑΚ. Το έργο που είναι διάρκειας 3 ετών (2013-2016) και 
χρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς πόρους, υλοποιείται σε 25 χώρες της Ευρώπης από 
28 εταίρους μέλη Κοινοπραξίας, επιδιώκει τον στόχο του μέσω της δικτύωσης, της εκπαίδευσης 
αλλά και της ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των χωρών. Για την Ελλάδα 
έχει ορισθεί ως Εθνικός Φορέας το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ENDURANCE, 2012). 

Στο πλαίσιο του έργου ENDURANCE, έχει σχεδιαστεί η ενεργοποίηση συνολικά 250 πόλεων 
εντός της Ε.Ε.με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει 



 
 

δημιουργηθεί ένα εθνικό δίκτυο πόλεων – ένα για κάθε μια από τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που συμμετέχουν στο έργο - και οι οποίες πόλεις θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα 
ΣΒΑΚ. Στο τέλος του συγκεκριμένου προγράμματος, οι αρχές των πόλεων κάθε δικτύου θα 
κληθούν να συνυπογράψουν μια διακήρυξη (παρόμοια με το σύμφωνο των δημάρχων για το 
περιβάλλον) με την οποία θα δεσμεύονται να ακολουθήσουν -όποτε βεβαίως οι ανάγκες τους και 
οι διαθέσιμοι πόροι το καθορίζουν- τις αρχές και τις προδιαγραφές ενός ΣΒΑΚ. 

 

 
Σχήμα 1: Σχηματική Αναπαράσταση της Διαδικασίας Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών στο έργο 

ENDURANCE 
 

Ακόμη, το πρόγραμμα υποστηρίζει τις τοπικές αρχές στην εκπόνηση Σχεδίων ΒιώσιμηςΑστικής 
Κινητικότητας, τα οποία καλύπτουν τις εμπορευματικές και τις επιβατικές μεταφορές σε αστικές 
και περιαστικές περιοχές. Επιπλέον παρέχει καθοδηγητικό υλικό, προωθεί την ανταλλαγή 
βέλτιστης πρακτικής (Σχήμα 1), και υποστηρίξει επιμορφωτικές δραστηριότητες. Επιδιώκεται 
επίσης η στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ιδέα 
των ΣΒΑΚ προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις και στις υφιστάμενες πρακτικές 
σχεδιασμού σε κάθε κράτος μέλος και ότι προωθείται ενεργά σε εθνικό επίπεδο. 

4. Εμπλεκόμενοι Φορείς και Αρμοδιότητες  

Η εκπόνηση ΣΒΑΚ αποτελεί κατά κύριο λόγο ευθύνη των τοπικών αρχών που απορρέει από το 
γεγονός ότι τα σχέδια αυτά έχουν ως πεδίο εφαρμογής τις αστικές περιοχές. Βεβαίως αυτό δεν 



 
 

σημαίνει ότι άλλες αρχές, που δεν είναι τοπικές, απαγορεύεται να εκπονήσουν ΣΒΑΚ. Ως 
τοπικές αρχές νοούνται οι δημοτικές και οιθεσμοθετημένες μητροπολιτικές αρχές, άλλοι φορείς 
του δημόσιου τομέα ασχέτως νομικής μορφής τους οποίους ελέγχουν ή στους οποίους 
εκπροσωπούνται δημοτικές ή μητροπολιτικές αρχές και διαθέτουν σχετικές αρμοδιότητες, 
καθώς και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις δευτέρου ή ανώτερου βαθμού. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με 
την υπάρχουσα διοικητική δομή που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011, μετά την σχετική 
μεταρρύθμιση ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ, υπάρχουν τέσσερα επίπεδα διοίκησης, αυτά της κεντρικής 
κυβέρνησης, των επτά αποκεντρωμένων  διοικήσεων, των 13 περιφερειακών διοικήσεων και 
των 325 δήμων. Οι περιφέρειες και οι δήμοι που αποτελούν τα δύο επίπεδα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης είναι αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι αρχές τους εκλέγονται με 
καθολική ψηφοφορία από τους εγγεγραμμένους δημότες. Αντίθετα, η αποκεντρωμένη διοίκηση 
δεν αποτελεί θεσμό αυτοδιοίκησης αλλά διοικητικής αποκέντρωσης του κράτους. Υπενθυμίζεται 
ότι πριν τον ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ το δεύτερο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούσε η 
νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, που προέκυπτε με άμεσες εκλογές, αλλά έχει πλέον καταργηθεί. 

Στην Ελληνική επικράτεια το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δεν κάνει σαφή αναφορά ποιοι 
φορείς έχουν την αρμοδιότητα εκπόνησης ΣΒΑΚ, όπως το ίδιο ισχύει και για την αρμοδιότητα 
εκπόνησης κυκλοφορικών ή άλλων σχετικών πολεοδομικών και περιβαλλοντικών μελετών.Τόσο 
οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) όσο και οι υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης 
μπορούν να εκπονήσουν ή να αναθέσουν την εκπόνηση τέτοιων μελετών, εφόσον 
περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τους πρόγραμμα. Στην πράξη, είθισται οι μελέτες τοπικής 
εμβέλειας να αποτελούν αντικείμενο των δήμων ενώ μελέτες μεγαλύτερης εμβέλειας 
αντικείμενο των Περιφερειών και της Κεντρικής κυβέρνησης, δηλαδή των καθ’ ύλη Υπουργείων 
ή άλλων εποπτευομένων από αυτά φορέων.  

Λόγω της φύσης των μελετών αυτών,στην κατηγορία των οποίων υπάγονται και τα ΣΒΑΚ, είναι 
εκ των πραγμάτων αναγκαία η θεώρηση και η εξέταση στοιχείων και παραμέτρων που 
ξεπερνούν τα στενά διοικητικά όρια ενός δήμου. Κατά ανάλογο τρόπο, οι πολιτικές αστικών 
μεταφορών, χρήσεων γης κλπ. δεν θα έχουν αποτέλεσμα εάν περιοριστούν μόνο σε μια μικρή 
περιοχή που βρίσκεται στα διοικητικά όρια ενός δήμου, ειδικά εάν πρόκειται για μια 
μητροπολιτική περιοχή που αποτελείται από πολλούς δήμους, αλλά θα πρέπει να καλύψουν μια 
περιοχή με βάση λειτουργικά κυρίως κριτήρια. Στην προσέγγιση αυτή είναι αναγκαία πολλές 
φορές η εμπλοκή αρκετών φορέων με παρόμοιες ή συγγενείς αρμοδιότητες στην περιοχή.Υπό 
την έννοια αυτή, η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ μιας ευρύτερης αστικής περιοχής θα πρέπει να 
επιτευχθεί είτε από έναν φορέα του οποίου η αρμοδιότητα καλύπτει όλους τους δήμους της 
εξεταζόμενης περιοχής είτε από σύμπραξη των εμπλεκομένων δήμων.  Βεβαίως ένα ΣΒΑΚ 
μπορεί περαιτέρω να εξειδικευθεί και στα όρια ενός μόνο δήμου ή ακόμη και σε ένα μέρος 
αυτού, θα πρέπει όμως να εναρμονίζεται και να είναι συμβατό με τους στόχους και τις 
προτεραιότητες που έχουν αποφασισθεί για την ευρύτερη περιοχή ώστε να μην υπάρχουν 
αντικρουόμενες πολιτικές και μέτρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει πολύ συχνά.   

Με βάση τα παραπάνω ουσιαστικά καθορίζεται για την Ελληνική πραγματικότητα ποιοι είναι οι 
φορείς που πρέπει ή που μπορούν να αναλάβουν την πρωτοβουλία εκπόνησης ΣΒΑΚ στην 
περιοχής τους. Το Σχήμα 2 παρουσιάζει τις διάφορες σχετικές κατηγορίες φορέων. 

 



 
 

Σ.Β.Α.Κ.

Κεντρική Κυβέρνηση

Υπουργείο 1
Μεταφορές

Υπουργείο 2
Χρήσεις Γης/ Περιβάλλον

Υπουργείο 3
Τοπική Αυτοδιοίκηση

Εποπτικοί Φορείς 
ΔΑΣ (ΟΑΣΑ, ΣΑΣΘ)

Οργανισμοί /Διευθύνσεις 
Ρυθμιστικού Σχεδίου

Ε.Ε.Τ.Α.Α

Άλλοι Εμπλεκόμενοι Φορείς
 Αστυνομία/Τροχαία
 Επιμελητήρια
 Εργατο-υπαλληλικές 

οργανώσεις
 Ενώσεις Πολιτών/Πεζών
 Ενώσεις Δικυκλιστών
 Σχολικές Επιτροπές
 Ενώσεις Γονέων
 ΜΚΟ
 …...
 …...

Δημοτική 
Επιχείρηση 1Α

Δημοτική Αρχή 1 
Αρμόδια Διεύθυνση

Δημοτική 
Επιχείρηση 2Α

Δημοτική Αρχή 2 
Αρμόδια Διεύθυνση

Δια-Δημοτική 
Επιχείρηση Β

Δημοτική Αρχή 3 
Αρμόδια Διεύθυνση

Δια-Δημοτική 
Επιχείρηση Γ

Δημοτική Αρχή ..ν 
Αρμόδια Διεύθυνση

Περιφερειακές Διοικήσεις (13)
 Γενική Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, 
Περιβάλλοντος και Υποδομών

      - Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
        προγραμματισμού

Τμήμα:
1) Σχεδιασμού  

                   Περιφερειακής 
                   Πολιτικής
               2) Εφαρμογής   
                   Προγραμμάτων και 
                  Έργων 

Εκτελεστικοί 
Φορείς ΔΑΣ

 
 

Σχήμα 2: Εμπλεκόμενοι φορείς ανά επίπεδο διοίκησης στην εκπόνηση ΣΒΑΚ στην Ελλάδα 
 
Η εικόνα που ανακύπτει από το Σχήμα 2 είναι προφανές ότι μπορεί να δημιουργήσει σε 
σημαντικό βαθμό σύγχυση και να οδηγήσει στην ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών από 
περισσότερες από μία αρχές για την εκπόνηση ΣΒΑΚ στην ίδια γεωγραφική περιοχή ή σε μέρος 
αυτής. Για τον λόγο αυτό θεωρείται επιβεβλημένο να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε επίπεδο τοπικής 
κυρίως διακυβέρνησης και με ευθύνη κάποιας ιεραρχικά ανώτερης αρχής, πχ των Περιφερειών, 
να καθορισθεί ποιοι θα είναι οι αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς. Επισημαίνεται ότι η εκπόνηση 
ενός ΣΒΑΚ έχει νόημα όταν οι προτάσεις του σχεδίου υιοθετούνται από τους εμπλεκόμενους 
στην υλοποίησή του φορείς και εντάσσονται στο πρόγραμμά των φορέων αυτών για τα επόμενα 
χρόνια. Διαφορετικά το ΣΒΑΚ παραμένει ένα σχέδιο επί χάρτου χωρίς ουσιαστική επίδραση 
στην λειτουργία των αστικών περιοχών και στην καθημερινότητα των πολιτών. 

 

 



 
 

5. Οι ανάγκες των φορέων  

Όπως προκύπτει και από την σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο και στη διαδικασία εκπόνησής 
ενός ΣΒΑΚ, που παρουσιάστηκαν στο πρώτο τμήμα της παρούσας εργασίας, υπάρχει η 
αντικειμενική ανάγκη για συμμετοχή αφενός πολλών φορέων που καλούνται να λειτουργήσουν 
συλλογικά προς τον σκοπό αυτό και αφετέρου η συμμετοχή πολλών επιστημονικών 
ειδικοτήτων.  

Η από κοινού προσπάθεια πολλών φορέων με ένα κοινό στόχο, αποτελεί μια αρκετά σύνθετη και 
συχνά δύσκολη διαδικασία η οποία προϋποθέτει μεταξύ των άλλων και την ύπαρξη κατάλληλης 
κουλτούρας από πλευράς συμμετεχόντων τόσο σε επίπεδο φορέων όσο και σε επίπεδο 
προσώπων.  Στην Ελλάδα η ύπαρξη συνεργασιών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα αποτελούσε κατά το παρελθόν ένα μάλλον δύσκολο εγχείρημα, που σταδιακά όμως 
αντιμετωπίζεται με θετικά αποτελέσματα. Η φιλοσοφία που ενυπάρχει στην εκπόνηση των 
ΣΒΑΚ βασίζεται ακριβώς στην συλλογική προσπάθεια και στην ύπαρξη κοινών 
διαμορφούμενων στόχων, που τελικώς επιτρέπουν και την βελτιστοποίηση του αποτελέσματος.  

Σε ότι αφορά στην αναγκαιότητα ύπαρξης εξειδικευμένων επιστημόνων κατά την εκπόνηση και 
εν συνεχεία υλοποίηση των ΣΒΑΚ, αναφέρεται ενδεικτικά ότι απαιτείται η συμμετοχή διαφόρων 
ειδικοτήτων όπως Συγκοινωνιολόγων, Πολεοδόμων, Οικονομολόγων, Περιβαλλοντολόγων, 
Κοινωνικών Ψυχολόγων, ειδικών Μάρκετινγκ, ειδικών σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης, κλπ. 
Μια προφανής αδυναμία που ανακύπτει για τους περισσότερους φορείς στην Ελληνική 
επικράτεια, που ενδέχεται να εμπλακούν στη διαδικασία εκπόνησής ενός τέτοιου σχεδίου, είναι 
η πλήρης ή η μερική έλλειψη τέτοιων επιστημόνων στο στελεχιακό δυναμικό τους. Τίθεται 
λοιπόν το εύλογο ερώτημα πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί το συγκεκριμένο ζήτημα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και με το μικρότερο δυνατό κόστος.  

Βεβαίως εύκολη απάντηση δεν υπάρχει στο ερώτημα αυτό. Η πλέον προφανής λύση είναι η 
αξιοποίηση τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα και 
είναι διαθέσιμοι να τα προσφέρουν έναντι κάποιας αμοιβής. Η εναλλακτική αυτή ενδέχεται να 
προσκρούσει σε γραφειοκρατικά και διαδικαστικά ζητήματα που θα σημαίνουν αναπόφευκτες 
καθυστερήσεις. Αποτελεί όμως μια δόκιμη επιλογή αφού είναι δοκιμασμένη σε πολλές άλλες 
περιπτώσεις αντίστοιχων θεμάτων. Άλλη εναλλακτική είναι η στελέχωση ή/και εκπαίδευση του 
υπάρχοντος προσωπικού ώστε να μπορεί αυτό να ανταποκριθεί στις ανάγκες που θα προκύψουν. 
Και αυτή όμως η προσέγγιση απαιτεί συνήθως χρόνο, ειδικά αν οι φορείς δεν έχουν εγκαίρως 
προετοιμασθεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο συνδυασμός των δύο εναλλακτικών αυτών, δηλαδή 
η ταυτόχρονη εκπαίδευση υπάρχοντος προσωπικού και η μερική χρήση τρίτων προσώπων  ή 
φορέων, ίσως προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα για τους δημόσιους φορείς που 
αποφασίζουν να εκπονήσουν ένα ΣΒΑΚ. Σε κάθε πάντως περίπτωση δεν είναι απλή η 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και συναρτάται σε σημαντικό βαθμό από πολλούς 
παράγοντες και περιορισμούς που ποικίλουν από φορέα σε φορέα.  

Επιγραμματικά, οι ανάγκες των φορέων, τα σχετικά προβλήματα και οι πιθανοί τρόποι 
αντιμετώπισής τους καθώς και ο βαθμός δυσκολίας αντιμετώπισης των προβλημάτων, θα 
μπορούσαν να συνοψισθούν στον ακόλουθο Πίνακα: 



 
 

 

Πίνακας 2: Σύνοψη αναγκών/προϋποθέσεων φορέων, προβλημάτων, πιθανών τρόπων αντιμετώπισης και βαθμού δυσκολίας,  
σχετικά με την εκπόνηση ΣΒΑΚ 

Ανάγκη Φορέα/ 
Προϋποθέσεις 

Σχετικά προβλήματα Πιθανοί τρόποι Αντιμετώπισης Βαθμός 
δυσκολίας(1)

Στελέχωση Έλλειψη στελεχών σε μία ή σε περισσότερες ειδικότητες 
Ανάθεση σε τρίτους 
Εκπαίδευση υπαρχόντων στελεχών 
Συνδυασμό ανωτέρων τρόπων 

* 
** 
** 

Εμπειρία φορέα 
Έλλειψη εμπειρίας τόσο στην εκπόνηση ΣΒΑΚ όσο και 
άλλων σχετικών μελετών 

Αξιοποίηση εμπειρίας τρίτων 
φορέων μέσω προγραμματικών 
συμφωνιών 

** 

Ωρίμανση σε θέματα 
συνεργασιών 

Δυσκολία στη συνεργασία με άλλους φορείς  
Διαφοροποίηση προτεραιοτήτων   
Διαφοροποιημένες στρατηγικές 

Αξιοποίηση ειδικών ** 

Επικοινωνία / συμμετοχή 
κοινού 

Δυσκολία στην συμμετοχή του κοινού λόγω φόρτου 
εργασίας και έλλειψης καταλλήλων στελεχών 

Αλλαγή πολιτικής φορέα 
Αξιοποίηση ειδικών 

*** 
** 

Δέσμευση φορέα 
Χαμηλή προτεραιότητα στον σχετικό κατάλογο δράσεων 
και ενεργειών του φορέα 

Αλλαγή πολιτικής φορέα ** 

Πολιτική στήριξη 

Αδυναμία κατανόησης των ζητημάτων από υπερκείμενο 
φορέα / Υπουργείο 
Κόπωση φορέα από συνεχή ενόχληση υπερκείμενου φορέα 
χωρίς θετική ανταπόκριση 

Διαμόρφωση κατάλληλης τακτικής 
 

*** 

Ύπαρξη χρηματοδότησης 
Έλλειψη χρηματοδότησης γενικώς, αλλά και ειδικότερα για 
θέματα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.  
Προτιμήσεις πολιτικών και διοικήσεων υπέρ των υποδομών

Αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων 
χρηματοδότησης 
Αλλαγή φιλοσοφίας και κουλτούρας 

** 
*** 

Γενικότερες υπάρχουσες 
συνθήκες 

Αδιαφορία του κοινού λόγω πολλών και σημαντικών 
άλλων θεμάτων 
Απώλεια ενέργειας φορέων και πολιτών σε άμεσα  
καθημερινά προβλήματα, λόγω της οικονομικής κρίσης 

Ανάληψη πρωτοβουλιών 
ενημέρωσης κοινού 
Συνδυασμένες δράσεις για επίλυση 
προβλημάτων 

*** 
*** 

(1)Βαθμός δυσκολίας: *** μεγάλος ** μέτριος * μικρός 



 
 

 

6. Σχέση Κεντρικής Κυβέρνησης με Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση  

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις παραδειγμάτων εκπόνησης ΣΒΑΚ. 
Στο τμήμα 7 της παρούσας εργασίας γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των περιπτώσεων αυτών. 
Υπάρχει όμως αρκετά πλούσια εμπειρία από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η σχετική εμπειρία 
δείχνει ότι στα κράτη εκείνα όπου τα θέματα Βιώσιμης Κινητικότητας και Διαχείρισης 
Κινητικότητας αποτελούν βασικές πολιτικές της κεντρικής κυβέρνησης ή των κυβερνήσεων των 
ομόσπονδων κρατών, όπου υπάρχει τέτοια δομή, η όλη διαχείριση των ζητημάτων που 
σχετίζονται με την εκπόνηση και υλοποίηση των ΣΒΑΚ σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ πιο 
αποτελεσματική και ουσιαστική.  

Ενδεικτικά αναφέρονται κράτη όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ισπανία,η 
Σουηδία, η Αυστρία και το Βέλγιο,στα οποία έχουν εκπονηθεί τα τελευταία 5 περίπου έτη 
δεκάδες ΣΒΑΚ σε τοπικό επίπεδο από διαφόρους φορείς με πολύ σημαντικά αποτελέσματα για 
τους πολίτες αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Στην Ελλάδα, με εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες αναφορές στη Βιώσιμη Κινητικότητα από το 
πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ (YΠΕΧΩΔΕ, 2008;Γιαννής, 2009), δεν υπάρχει μια κεντρική πολιτική για τη 
Βιώσιμη Κινητικότητα από τα αρμόδια Υπουργεία που σήμερα είναι τοΥπουργείο Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργεια και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
ΔικτύωνΣε επίπεδο Περιφερειών η κατάσταση είναι ακόμη πιο απογοητευτική, αφού δεν 
υπάρχει σχετική πολιτική σε καμία Περιφερειακή Διοίκηση αλλά ούτε και αρμόδια Διεύθυνση ή 
Υπηρεσία που να ασχολείται ουσιαστικά με το θέμα αυτό. Επιπλέον φαίνεται να λείπει 
παντελώς και η κατάλληλη στελέχωση.  

Αντίθετα πιο αισιόδοξα είναι τα μηνύματα σε επίπεδο δήμων, όπου έχουν καταγραφεί αρκετές 
πρωτοβουλίες και προσπάθειες σχετικά με την Βιώσιμη Κινητικότητα και τη διαχείρισή της. 
Βεβαίως, η παντελής σχεδόν ύπαρξη πόρων αναγκάζει τις δημοτικές αρχές ή φορείς 
υπαγόμενους σε αυτές, να καταφεύγουν κατά κύριο λόγο σε ευρωπαϊκούς πόρους μέσα από 
χρονοβόρες και ανταγωνιστικές διαδικασίες που φυσικά δεν στέφονται πάντα από επιτυχία. Το 
δυσάρεστο για τις περιπτώσεις αυτές είναι ότι ενώ επιτυγχάνεται ένας σημαντικός στόχος μέσα 
από την ανάληψη ευρωπαϊκών ερευνητικών ή αναπτυξιακών έργων, που δημιουργεί 
τεχνογνωσία και προϋποθέσεις για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, η έλλειψη τελικά 
εθνικών πόρων αλλά και ενός γενικότερου πλαισίου στην χώρα μας σε αυτόν τον τομέα, 
οδηγούν στην μη συνέχιση των προσπαθειών και στην εκ των πραγμάτων εγκατάλειψή τους. 

Τέλος, σημαντική στην χώρα μας είναι και η προσφορά άλλων φορέων του ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα όπως είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που διαθέτουν επιστήμονες και 
τεχνογνωσία στο αντικείμενο των ΣΒΑΚ, ΝΠΔΔ που ασχολούνται με τις μεταφορές και τις 
χρήσεις γης όπως για παράδειγμα το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης που 
υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Υποδομών και Ναυτιλίας, των Αναπτυξιακών Εταιρειών 
των ΟΤΑ όπως για παράδειγμα η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Αναπτυξιακή ΑΕ στη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, το ΚΕΠΑ, η ΕΕΤΑΑ κλπ  

Συμπερασματικά, η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού στο εν λόγω αντικείμενο σε όλα τα 
επίπεδα διοίκησης στην χώρα, δεν συμβάλει στην προώθηση της έννοιας της Βιώσιμης 



 
 

 

Κινητικότητας και φυσικά στην προώθηση δράσεων όπως η εκπόνηση των ΣΒΑΚ. Αντίθετα, 
δημιουργεί προϋποθέσεις για πρωτοβουλίες με αντικρουόμενους πολλές φορές στόχους που 
απαξιώνουν τις όποιες καλές προσπάθειες που όμως δείχνουν απομονωμένες. 

7. Παραδείγματα εκπόνησης σχεδίων ΣΒΑΚ στην Ελλάδα 

Μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες ήταν η εκπόνηση από το Συμβούλιο Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τη 
Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης». Το σχέδιο αυτό που ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε 
από το σχετικό Συμβούλιο το 2014 είναι ουσιαστικά το πρώτο ολοκληρωμένο ΣΒΑΚ στην 
Ελλάδα. Το ΣΒΑΚ για την περιοχή της Θεσσαλονίκης εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
έργου περιφερειακής συνεργασίας ATTAC (Attractive Urban Public Transport for Accessible 
Cities), μέσα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Νοτιοανατολικής  Ευρώπης και βασίστηκε στη  
μεθοδολογία του έργου ELTISPLUS της Ε.Ε (ATTAC,2014) 

Παρόλο που το συγκεκριμένο σχέδιο εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης που 
πλήττει την Ελλάδα, το ΣΒΑΚ της Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους 
δήμους της περιοχής Θεσσαλονίκης, τόσο λόγω των έργων και δράσεων που προβλέπει για την 
αστική περιοχή, όσο και για την ευκαιρία που δίνεται στην πόλη να έχει πρόσβαση στις 
χρηματοδοτικές πηγές της Ε.Ε. 

Τα προτεινόμενα μέτρα του ΣΒΑΚ που είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση στη μητροπολιτική 
περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι τα εξής: 

1. Ενιαίο και ευφυές σύστημα κομίστρου.  
2. Λεωφορειολωρίδες, προτεραιότητα στη φωτεινή σηματοδότηση, λεωφορειακές γραμμές 

ταχείας εξυπηρέτησης (BRT). 
3. Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των πολιτών για αποθάρρυνση της αλόγιστης χρήσης Ι.Χ. και 

μεταστροφή στη χρήση ΔΑΣ. 
4. Προώθηση δημιουργίας δικτύου Τραμ, συμπληρωματικό προς το Μετρό. 
5. Διασύνδεση Μετρό/Τραμ/Λεωφορείων με δημιουργία χώρων μετεπιβίβασης, αναδιάρθρωση 

των στάσεων και πληροφόρηση των χρηστών. 
6. Σύστημα θαλάσσιας συγκοινωνίας στο Θερμαϊκό κόλπο. 
7. Σύστημα ευέλικτης συγκοινωνίας και αξιοποίηση του ρόλου των Ταξί. 
8. Ενιαία πολιτική στάθμευσης. 
9. Πεζοδρομήσεις και αναπλάσεις δημόσιου χώρου. 
10. Δίκτυο ποδηλατοδρόμων. 
11. Σύστημα κοινόχρηστων δημοσίων ποδηλάτων. 
12. Χρέωση κυκλοφορικής συμφόρησης και έλεγχος οδικής πρόσβασης στο κέντρο. 

Τα παραπάνω μέτρα διαθέτουν την απαιτούμενη κοινωνική συμφωνία και συναίνεση τόσο από 
την πλευρά των αρχών όσο και από τους πολίτες, καθώς για την εκπόνηση και την ολοκλήρωση 
του συγκεκριμένου ΣΒΑΚ πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις με όλους τους 
φορείς της πόλης και της Πολιτείας. 

Ένα ακόμη Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας είναι αυτό που εκπονήθηκε για τη Δυτική Αθήνα, 
από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο 



 
 

 

αυτό αποτέλεσε δέσμευση των δήμων (Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, 
Αιγάλεω, Άνω Λιοσίων-Φυλής, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου) που απαρτίζουν 
τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), προκειμένου οι φορείς αυτοί να δράσουν 
συντονισμένα και σε συνεχή διαβούλευση με τους πολίτες μέσα στην επόμενη δεκαετία για την 
στρατηγική αντιμετώπιση της βιώσιμης κινητικότητας στη Δυτική Αθήνα. Οι δράσεις του 
σχεδίου αυτού αφορούσαν κυρίως: στην ανάπτυξη δικτύων τραμ, ποδηλατοδρόμων και 
λεωφορειακών γραμμών ταχείας εξυπηρέτησης, στην ενίσχυση της διατροπικότητας, στην 
οργάνωση συλλογικής χρήσης ΙΧ και στην ενιαία πολιτική στάθμευσης (Πετράκης κα., 2014). 

Το τρίτο σχέδιο που εκπονήθηκε στην Ελλάδα και έγινε σε επίπεδο περιφέρειας, 
πραγματοποιήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού έργου διακρατικής συνεργασίας Poly-SUMP – 
Σχεδιάζοντας για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στις περιφέρειες διάχυτων αστικών 
χρήσεων. Στο πλαίσιο του έργου αυτού που ολοκληρώθηκε πριν από ένα περίπου έτος, 
συγκεντρώθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος μεταφορών για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ). Η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από 7 περιφερειακές ενότητες και 38 δήμους με συνολικό 
πληθυσμό 2 εκατομμύρια κατοίκους. Οι υποδομές των μεταφορών είναι σε μεγάλο βαθμό 
επικεντρωμένες στη χρήση το ιδιωτικού αυτοκινήτου, γεγονός που αφήνει μεγάλα περιθώρια για 
την υιοθέτηση μέτρων βιώσιμης κινητικότητας (Poly-SUMP, 2014).  

Το έργο Poly-SUMP εκπονήθηκε από εταιρικά σχήματα Περιφερειακών αρχών, ερευνητικών 
φορέων και εμπειρογνωμόνων στις μεταφορές από όλη την Ευρώπη. Απώτερος σκοπός αυτού 
του έργου είναι η διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη 
ΣΒΑΚ σε πολυκεντρικές περιφέρειες, όπως αυτή της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του σχεδίου δράσης για την ΠΚΜ πραγματοποιήθηκε ένα 
εργαστήριο αναζήτησης κοινού οράματος, στο οποίο συμμετείχαν διάφοροι φορείς, ερευνητικά 
ινστιτούτα, εκπρόσωποι πανεπιστημίων και ιδιωτικές εταιρίες. Το εργαστήριο αυτό 
αποσκοπούσε στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων, στην δημιουργία και 
διαμόρφωση επιθυμητών μελλοντικών σεναρίων και στην εύρεση κοινού εδάφους δράσης έτσι 
ώστε να καταρτιστεί το κατάλληλο σχέδιο δράσης. 

Μετά το πέρας του διαδραστικού αυτού εργαστηρίου προέκυψαν 12 δράσεις για την ΠΚΜ. Οι 
κυριότερες από αυτές αφορούσαν: στην αλλαγή συμπεριφοράς των χρηστών και την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα μετακίνησης και κινητικότητας, στην επέκταση του 
σιδηροδρομικού δικτύου τη περιφέρειας και στην πύκνωση των δρομολογίων, στην ανάπτυξη 
δικτύων ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων και ζωνών ήπιας κυκλοφορίας. 

9. Η Δημιουργία Εθνικού Δικτύου ΣΒΑΚ στην Ελλάδα  

Ο στόχος του ENDURANCE για την Ελλάδα ειδικότερα είναι η δημιουργία ενός εθνικού 
δικτύου πόλεων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων, οι οποίες επιθυμούν ή/και προτίθενται 
να αναλάβουν δράσεις βελτίωσης των συνθηκών κινητικότητας με την εκπόνηση ανάλογων 
σχεδίων.  

Μέσω του δικτύου αυτού θα μπορέσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να 
ανταλλάξουν καλές πρακτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο, να λάβουν την απαιτούμενη 



 
 

 

υποστήριξη από εξειδικευμένους εκπαιδευτές για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ 
και να μπορέσουν να επιτύχουν την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίησή του. 

Βασικά εργαλεία για την σωστή λειτουργία του εθνικού δικτύου πόλεων αποτελούν οι ετήσιες 
εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Εθνικό Φορέα, με σκοπό την πληροφόρηση, την 
ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών, καθώς και τα εργαστήρια (workshops) ενημέρωσης 
και εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων φορέων. Επιπρόσθετα, μέσω του προγράμματος 
ENDURANCE επιτυγχάνεται η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για τη σημασία των ΣΒΑΚ που έχουν θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την χρησιμότητά τους για τυχόν απορρόφηση Κοινοτικών Πόρων. Με βάση τις 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις επικρατούσες τάσεις που διαμορφώνονται στην Ε.Ε και στα κράτη 
μέλη της, η ύπαρξη ενός ΣΒΑΚ σε μια αστική ή μητροπολιτική περιοχή αλλά και σε μία 
περιφέρεια, θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων και 
έργων με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαφόρων ταμείων της. 

Η πρώτη συνάντηση του εθνικού δικτύου ΣΒΑΚ,  πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 5 
και 6 Ιουνίου 2014 σε συνδιοργάνωση με το δίκτυο Regional Studies Association-RSAκαι 
τέθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκηςμε πάνω από 150 συμμετέχοντες. Η δεύτερη 
συνάντηση προγραμματίστηκε για τον Ιούνιο του 2015στην Αθήνα 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3: Η αφίσα της πρώτης συνάντησης εκπροσώπων πόλεων ΣΒΑΚ και απεικόνιση της σελίδας της 
Ελλάδας στο Ιστότοπο του ENDURANCEμε την πρόοδο ένταξης των ελληνικών πόλεων  

 



 
 

 

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3, τα 25 εθνικά δίκτυα του ENDURANCEβρίσκονται κάτω από 
την ίδια πύλη ενημέρωσης (portal) όπου κάποιος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για το κάθε 
δίκτυο, την πρόοδό του ως προς την ένταξη των πόλεων καθώς και γενικότερες πληροφορίες και 
δράσεις που πραγματοποιούνται σχετικά με την Διαχείριση Κινητικότητας. 

10  Βασικά  Συμπεράσματα  για  την  Ωρίμανση  των  ΣΒΑΚ  στην  Ελλάδα  και  του 

αντίστοιχου υποστηριχτικού δικτύου πόλεων ΣΒΑΚ 

Τα γενικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διερεύνηση του βαθμού ωριμότητας και 
ετοιμότητας των ελληνικών πόλεων να εκπονήσουν ΣΒΑΚ καθώς και να ενταχθούν σε ένα 
εθνικό δίκτυο ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών σε θέματα ΣΒΑΚ και εν γένει θεμάτων 
Διαχείρισης Κινητικότητας, συνοψίζονται στην επόμενη παράγραφο (ENDURANCE-RSA, 
2014).  
 

1. Τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και στο άμεσο μέλλον 
αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων τοπικής και της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς 
και των άλλων εμπλεκομένων φορέων για την στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων 
βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

2. Τα ΣΒΑΚ προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός οράματος η διαμόρφωση του οποίου καθώς και ο 
καθορισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων και μέτρων για την επίτευξή του βασίζονται στη 
συμμετοχική προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων φορέων. Το όραμα αυτό μπορεί να 
τίθεται από την τοπική ή περιφερειακή ηγεσία/διοίκηση, σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει 
να είναι απόλυτα σεβαστό και αποδεκτό από τους πολίτες.  

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαφόρων φάσεων ενός ΣΒΑΚ που 
απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση είναι η κατάλληλη στελέχωση των εμπλεκομένων 
φορέων με επιστήμονες όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων (Συγκοινωνιολόγοι, 
Πολεοδόμοι, Περιβαλλοντολόγοι, Οικονομολόγοι, Κοινωνικοί επιστήμονες, Ψυχολόγοι, 
ειδικοί Μάρκετιγκ, κλπ). 

4. Η ύπαρξη ΣΒΑΚ σε μια αστική ή μητροπολιτική περιοχή αλλά και σε μία περιφέρεια, θα 
είναι με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις επικρατούσες τάσεις που διαμορφώνονται 
στην Ε.Ε και στα κράτη μέλη της, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων και έργων με συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαφόρων ταμείων 
της. Η πραγματικότητα αυτή φαίνεται να αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα 
δραστηριοποίησης και ενδιαφέροντος των αρμοδίων περιφερειών και ΟΤΑ ως προς τα 
ΣΒΑΚ.  

5. Σε ότι αφορά στην Ελληνική πραγματικότητα, οι ΟΤΑ και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς 
υστερούν τόσο στην στελέχωση που απαιτείται για την διαμόρφωση και υλοποίηση ενός 
ΣΒΑΚ όσο και στην νοοτροπία -κουλτούρα σε ότι αφορά στις συμμετοχικές διαδικασίες. Η 
γενικότερη έλλειψη προσωπικού και στελεχών αλλά και ο καθημερινός φόρτος εργασίας 
που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους οι ΟΤΑ, δεν τους επιτρέπει 
ουσιαστικά να ρίξουν το απαραίτητο βάρος στο πεδίο όπου εντάσσονται τα ΣΒΑΚ, δηλαδή 
στο αντικείμενο του μεσο-μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.  

6. Οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ παρά ταύτα έχουν αντιληφθεί τη περίοδο μετάβασης που 
καλούνται να διανύσουν την περίοδο αυτή και τη σημασία που έχουν τα ΣΒΑΚ στην 



 
 

 

επίτευξη των στόχων της κάθε Δημοτικής Αρχής. Για τον λόγο αυτό υπάρχει μεγάλο 
ενδιαφέρον των εκπροσώπων των Δήμων που ενημερώνονται για τις δράσεις του έργου 
EDURANCE για τη συμμετοχή τους σε ένα εθνικό δίκτυο πόλεων που σκοπεύουν να 
εκπονήσουν ΣΒΑΚ.  

7. Στις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι 
απαραίτητος ο συνολικός και ο ενιαίος σχεδιασμός. Τα ζητήματα που αφορούν στις 
μετακινήσεις προσώπων και αγαθών και στο περιβάλλον δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν 
από κάθε δήμο χωριστά, αλλά απαιτείται η ύπαρξη καταλλήλου φορέα σε μητροπολιτικό 
τουλάχιστον επίπεδο. 

8. Στην δεδομένη κατάσταση από θεσμικής άποψης αλλά και με την αδυναμία επαρκούς 
στελέχωσης των ΟΤΑ, είναι αναγκαία η τεχνική αλλά και η γενικότερη υποστήριξη των 
ΟΤΑ από φορείς και άτομα που διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση στα υπό συζήτηση 
θέματα όπως είναι τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι 
δυνατή η κατάλληλη καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για την αποφυγή σπατάλης πόρων 
αλλά και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων 

Τέλος, ο Πίνακας 3 παρουσιάζει μια ανάλυση SWOT για την ίδρυση και λειτουργία του εθνικού 
δικτύου ΣΒΑΚ στην Ελλάδα. 
 

Πίνακας 3: Ανάλυση SWOT για τη λειτουργία εθνικού δικτύου ΣΒΑΚ στην Ελλάδα  

 
Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία 

- Ανάγκη για αντιμετώπιση προβλημάτων στις 
αστικές περιοχές και βελτίωση ποιότητας ζωής 

- Συνειδητοποίηση από δημοτικές αρχές για 
αντιμετώπιση προβλημάτων μετακίνησης και 

ποιότητας ζωής  
 

- Έλλειψη Στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο 
- Έλλειψη χρηματοδότησης από εθνικές πηγές 

- Φόρτος Εργασίας ΟΤΑ και Περιφερειών 
- Απειρία σε θέματα δικτύωσης πόλεων και 

διάχυσης καλών πρακτικών 
- Έλλειψη στελέχωσης στους φορείς  

- Απουσία κουλτούρας μακροχρόνιου σχεδιασμού 
Ευκαιρίες Απειλές 

- Ύπαρξη Επιστημονικού Προσωπικού στην 
αγορά και knowhow 

- Αναγκαιότητα εκπόνησης ΣΒΑΚ για 
εξασφάλιση χρηματοδότησης έργων υποδομής 

-Προώθηση των ΣΒΑΚ από την Ε.Ε. 
- Διάχυση καλών πρακτικών ΣΒΑΚ από την 

ελληνική πραγματικότητα 

- Πολιτική αστάθεια και Εναλλαγές στις διοικήσεις 
ΟΤΑ και Περιφερειών 

- Κακή λειτουργία του δικτύου 
- Ελλιπής ενημέρωση  
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