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Τι είναι το ΣΒΑΚ

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι ένα στρατηγικό

σχέδιο το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας

υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες

αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η

συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων.

Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των

υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα.
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Διαφορές του ΣΒΑΚ από την παραδοσιακή 

προσέγγιση
• Επικεντρώνεται στον άνθρωπο και όχι στην κυκλοφορία των οχημάτων

• Ο βασικός του στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης 

της χωρητικότητας του οδικού δικτύου για την διευκόλυνση της κυκλοφοριακής ροής

• Συνιστά και δομείται με βάση μακροχρόνιο σχεδιασμό και όραμα σε αντίθεση με βραχυ-

μεσοπρόθεσμες προσεγγίσεις

• Προϋποθέτει προσεγγίσεις ενιαίου σχεδιασμού (μεταφορών, χρήσεων γης, περιβάλλοντος, κοινωνικής 

συνοχής, κ.λπ.) και όχι μόνο θεματική προσέγγιση

• Προϋποθέτει τη συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων και τη διαμόρφωση 

μιας διαδικασίας μάθησης και βελτίωσης

• Βασίζεται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα 

ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του επισπεύδοντος φορέα
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Συνεργασίες στο πλαίσιο ΣΒΑΚ

• Φορέας Εκπόνησης

• Ομάδα Εργασίας Δήμου

• Δίκτυο Φορέων
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Βήματα του ΣΒΑΚ

• Αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης: Τι συμβαίνει σήμερα στην 

πόλη μας;

• Εναλλακτικές προτάσεις: Πώς θα αλλάξουμε προς το καλύτερο;

• Ενημερωτικές εκδηλώσεις / διαβουλεύσεις: Οι πολίτες συν-

αποφασίζουν

• Τελική έκδοση ΣΒΑΚ: H πυξίδα μας για το μέλλον



Διαδικασία ΣΒΑΚ

4 Ιανουαρίου 2021



4 Ιανουαρίου 2021

Εκπόνηση ΣΒΑΚ Πετρούπολης – Στάδιο Ι

Α.1.1 Δημιουργία ενημερωτικής πλατφόρμας συλλογής στοιχείων και διαβούλευσης των ενεργειών, 

αποτελεσμάτων και φάσεων της Μελέτης

Α.1.2 Συλλογή στοιχείων - Υπάρχουσες Μελέτες – Αιτήματα κατοίκων

Α.1.3 Ενημερωτική εκδήλωση (open day) για την εκπόνηση της μελέτης, των δραστηριοτήτων και των 

στόχων της (1η Διαβούλευση)

Α.1.4 Απογραφή χαρακτηριστικών οδικού δικτύου

Α.1.5 Απογραφή στάθμευσης

Α.1.6 Απογραφή Δημοσίων Συγκοινωνιών

Α.1.7 Καταγραφή μετακινήσεων πεζών – ποδηλάτων

Α.1.8 Χαρακτηριστικά μετακίνησης

Α.1.9 Στοιχεία οδικής ασφάλειας
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Εκπόνηση ΣΒΑΚ Πετρούπολης – Στάδιο Ι

Α.2.1 Ιεράρχηση οδικού δικτύου

Α.2.2 Στάθμη εξυπηρέτησης οδικού δικτύου (κόμβων / οδικών τμημάτων)

Α.2.3 Χαρακτηριστικά Στάθμευσης

Α.2.4 Στάθμη εξυπηρέτησης Δημοσίων Συγκοινωνιών

Α.2.5 Στάθμη εξυπηρέτησης πεζών, ποδηλατιστών

Α.2.6 Ανάλυση προσπελασιμότητας χρήσεων γης

Α.2.7 Ανάλυση οδικής ασφάλειας
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Εκπόνηση ΣΒΑΚ Πετρούπολης – Στάδιο Ι

Α.3.1 SWOT ανάλυση

Α.3.2 Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του κοινού οράματος Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου

Α.3.3 Ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Α.3.4 Καθορισμός στόχων και μετρήσιμων δεικτών

Α.3.5 Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων διαβούλευσης, προτεραιοτήτων και στόχων

Α.3.6 Ανάπτυξη σεναρίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Α.3.7 Διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων
Α.3.7-1 ρυθμίσεις οδικής κυκλοφορίας

Α.3.7-2 διαχείριση της  στάθμευσης

Α.3.7-3 διαμόρφωση δικτύου πεζών

Α.3.7-4 σχεδιασμός δικτύου ποδηλατών

Α.3.7-5 σχεδιασμός εξυπηρέτησης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Α.3.8 Σενάριο για άμεση υλοποίηση με εκτίμηση των αντίστοιχων επιπτώσεων

Α.3.9 Σενάριο για μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα με εκτίμηση των αντίστοιχων 
επιπτώσεων

Α.3.10 Δημοσιοποίηση στοιχείων μελέτης

Α.3.11 Διαβούλευση για την επιλογή του βέλτιστου σεναρίου, βέλτιστων προτάσεων
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Εκπόνηση ΣΒΑΚ Πετρούπολης – Στάδιο ΙΙ

Β. 1 Διαμόρφωση οριστικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Β.2 Σχέδιο Δράσης και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Β.3 Καθορισμός συστήματος παρακολούθησης εφαρμογής ΣΒΑΚ

Β.4 Προσδιορισμός αξιολόγησης επιπτώσεων από την εφαρμογή του ΣΒΑΚ

Β.5 Ενημερωτική εκδήλωση (Διαβούλευση) για τα τελικά αποτελέσματα της Μελέτης



SVAK-PETROUPOLI.GR

ολόκληρη η Μελέτη, προτάσεις και σχόλια πολιτών, κ.λπ. στο
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Αποτελέσματα ερευνών - Σκοπός μετακινήσεων
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Αποτελέσματα ερευνών - Συχνότητα 

Μετακίνησης ανά Μέσο και Σκοπό Μετακίνησης
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Αποτελέσματα ερευνών - Κατανομή 

Μετακινήσεων ανά Μέσο Μετακίνησης
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 Η Πετρούπολη έχει γενικά καλή ρυμοτομία και πρασιές πλάτους τεσσάρων μέτρων.

 Ο Δήμος Πετρούπολης στερείται ελεύθερων χώρων εντός του πολεοδομικού ιστού.

 Η συντριπτική πλειοψηφία (>75%) των κυκλοφορούντων οχημάτων στην περιοχή μελέτης

είναι επιβατικά Ι.Χ.

 Το υψηλό ποσοστό χρήσης οχημάτων Ι.Χ. οφείλεται στην αποκλειστική εξυπηρέτηση του

Δήμου από επίγεια δημόσια μέσα μεταφοράς (ΟΣΥ).

 Έλλειψη θέσεων στάθμευσης στις εμπορικές και γειτνιάζουσες σε αυτές περιοχές.

 Επαρκής χωρική κάλυψη των λεωφορειακών γραμμών / Αραιή συχνότητα δρομολογίων.

 Προβλήματα προσβασιμότητας στα ΜΜΜ και ευρύτερα στην περιοχή μελέτης από ΑμεΑ.
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Κοινό όραμα

«Μια πόλη ελκυστική για τους κατοίκους και τους 

επισκέπτες της με όχημα τον πολιτισμό – αθλητισμό και 

υποδομές που στοχεύουν στην προσβασιμότητα στην οδική 

ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος»



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΒΑΚ

ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
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Προτεραιότητες - Περιβαλλοντικές

 Αύξηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας του οδικού δικτύου, μέσω της μείωσης 

της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της χρήσης οχημάτων νέας τεχνολογίας

 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις μετακινήσεις

 Ανάπτυξη και προώθηση των ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών μορφών 

μετακίνησης, όπως το περπάτημα και το ποδήλατο

 Μείωση της ρύπανσης και βελτίωση του μικροκλίματος

 Ανάδειξη χώρων πολιτισμού-αθλητισμού-πρασίνου και βελτίωση της διασύνδεσης 

τους με το περπάτημα – ποδήλατο – δημόσια συγκοινωνία – κοινόχρηστα οχήματα

 Προστασία περιοχών από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία

 Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και ενίσχυση του δημόσιου χώρου



4 Ιανουαρίου 2021

Προτεραιότητες - Κοινωνικές

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής

 Επίτευξη ισότιμης προσβασιμότητας για όλους στο δημόσιο χώρο και άρση κοινωνικών 
αποκλεισμών στη μετακίνηση

 Ιδιαίτερη μέριμνα για την ανάπτυξη των υποδομών ΑμεΑ

 Η αρμονική συνύπαρξη όλων των μέσων μεταφοράς στον δρόμο, μέσω της δημιουργίας 
συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας

 Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης έναντι του επιβατικού 
οχήματος Ι.Χ.

 Ενσωμάτωση νέων και ευφυών τεχνολογιών στο μεταφορικό σύστημα

 Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και ειδικότερα προστασία των ευάλωτων χρηστών

 Βελτιστοποίηση οργάνωσης και ρύθμισης της στάθμευσης επί της οδού και σε δημόσιους 
χώρους εκτός οδού

 Διασφάλιση θέσεων στάθμευσης μόνιμων κατοίκων

 Ενθάρρυνση συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των μετακινήσεων
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Προτεραιότητες - Οικονομικές

 Αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας του οδικού δικτύου, μέσω της μείωσης της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, της χρήσης οχημάτων νέας τεχνολογίας και της 

μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων

 Λειτουργικότητα συστήματος μεταφορών

 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας

 Αύξηση και επανεπένδυση εσόδων μέσα από τη διαχείριση της κινητικότητας
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

o Περιβαλλοντικές
o Κοινωνικές
o Οικονομικές

 Ευνόηση των μετακινήσεων πεζή

 Υιοθέτηση μετακινήσεων με ποδήλατο

 Αύξηση των μετακινήσεων με τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς

o Κοινωνικές
o Περιβαλλοντικές

 Ευνόηση των συνθηκών μετακίνησης για 
ευάλωτες κατηγορίες μετακινούμενων (ΑμεΑ)

o Κοινωνικές
o Οικονομικές

 Μείωση των ατυχημάτων με παθόντες

o Κοινωνικές
o Οικονομικές

 Αποτροπή της παράνομης στάθμευσης

o Περιβαλλοντικές
o Οικονομικές

 Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ευνόηση των πεζή μετακινήσεων
Μήκος επέκτασης των υποδομών πεζών 
(πεζοδρόμια, διαβάσεις)

+3 χλμ 2024 2019

+10 χλμ 2029 2019

Υιοθέτηση μετακινήσεων με 
ποδήλατο

Μεσοσταθμικό ποσοστό συμμετοχής 
ποδηλάτων στην σύνθεση της 
κυκλοφορίας

2% 2024 -

8% 2029 -

Αύξηση των μετακινήσεων με τη 
Δημόσια Συγκοινωνία

Αύξηση της μέσης πληρότητας για το 
σύνολο των λεωφορειακών γραμμών εντός 
του Δήμου Πετρούπολης κατά την πρωινή 
και απογευματινή αιχμή

+5% 2024 2019

+10% 2029 2019

Ευνόηση των συνθηκών 
μετακίνησης για ευάλωτες 
κατηγορίες μετακινούμενων 
(ΑμεΑ)

Μήκος επέκτασης των υποδομών ΑμεΑ 
(ράμπες, οδηγοί όδευσης τυφλών)

+4 χλμ 2024 2019

+12 χλμ 2029 2019

Μείωση των ατυχημάτων με 
παθόντες

Μέσος όρος ατυχημάτων -25% 2021-2023 2016-2018
με παθόντες ανά έτος -50% 2026-2028 2016-2018

Αποτροπή της παράνομης 
στάθμευσης 

Μείωση της μέσης συσσώρευσης 
παράνομης στάθμευσης στις εμπορικές 
περιοχές και περιοχές μικτών χρήσεων γης

-10% 2024 2019

-25% 2029 2019

Μείωση της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης

Μεσοσταθμική μείωση του 
κυκλοφοριακού φόρτου στις 40 θέσεις 
μέτρησης σε ολόκληρη τη διάρκεια μιας 
τυπικής καθημερινής

-5% 2024 2019

-15% 2029 2019
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Προτεινόμενες υποδομές - Μέτρα βιώσιμης 

κινητικότητας - Πολιτικές
1. Πεζοδρομήσεις

2. Οδοί ήπιας κυκλοφορίας

3. Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων

4. Υποδομές εξυπηρέτησης ΑμεΑ

5. Ποδηλατόδρομοι αποκλειστικής χρήσης

6. Ποδηλατόδρομοι μικτής χρήσης με πεζούς

7. Ποδηλατόδρομοι μικτής χρήσης με οχήματα

8. Διαδρομές ποδηλάτου

9. Εξυπηρέτηση μικροκινητικότητας

10. Κοινόχρηστα ποδήλατα
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Προτεινόμενες υποδομές - Μέτρα βιώσιμης 

κινητικότητας - Πολιτικές
11. Κοινόχρηστα οχήματα μικροκινητικότητας

12. Κοινόχρηστα οχήματα

13. Δίκτυο ΟΑΣΑ

14. Δίκτυο Δημοτικής Συγκοινωνίας

15. Οχήματα Δημοτικής Συγκοινωνίας

16. Συχνότητα & Συνέπεια Δρομολογίων ΜΜΜ

17. Δημόσια συγκοινωνία on-demand

18. Ενημέρωση δρομολογίων ΜΜΜ σε πραγματικό χρόνο

19. Προτεραιότητα λεωφορείων σε σηματοδοτούμενους κόμβους

20. Κίνητρα χρήσης ΜΜΜ
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Προτεινόμενες υποδομές - Μέτρα βιώσιμης 

κινητικότητας - Πολιτικές
21. Κατασκευή οργανωμένων χώρων στάθμευσης δημόσιας χρήσης

22. Ελεγχόμενη στάθμευση

23. Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης θέσεων στάθμευσης

24. Ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμής για στάθμευση

25. Τιμολογιακή πολιτική στάθμευσης

26. Ωράριο λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης

27. Στάθμευση δικύκλων

28. Στάθμευση βαρέων οχημάτων επί της οδού

29. Ωράριο φορτο-εκφορτώσεων / τροφοδοσίας καταστημάτων

30. Πιάτσες ταξί
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Προτεινόμενες υποδομές - Μέτρα βιώσιμης 

κινητικότητας - Πολιτικές
31. Οχήματα υψηλής πλήρωσης – Προνομιακή μεταχείριση

32. Ρύθμιση της κυκλοφορίας

33. Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης

34. Μέτρα οδικής ασφάλειας περιμετρικά των σχολείων

35. Αναβαθμοί

36. Ευαισθητοποίηση μετακινούμενων

37. Τροχονομική επιτήρηση
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Μελλοντικά σενάρια - Σημαντικοί εξωγενείς 

παράγοντες

• Τεχνολογικές εξελίξεις

• Νομικό καθεστώς

• Σύνδεση με Αττική Οδό

• Σταθμοί Μετρό
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Εναλλακτικά μελλοντικά σενάρια 

• Σε πρώτη φάση καθορίστηκαν οι μελλοντικές βασικές υποδομές (πεζοδρομήσεις,

διαπλατύνεις πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμοι, εισαγωγή νέων μέσων Δ.Σ, δημιουργία νέων

χώρων στάθμευσης, κ.α.) τα οποία έχουν ήδη προγραμματιστεί να υλοποιηθούν (όπως π.χ.

η ανάπλαση της 25ης Μαρτίου) ή προτείνονται για πρώτη φορά προς υλοποίηση (όπως π.χ.

ο υπόγειος χώρος στάθμευσης κάτω από την πλατεία «Ηρώ»). Τα έργα αυτά κατανέμονται

στους τρεις χρονικούς ορίζοντες.

• Σε δεύτερη φάση τα έργα υποδομών συνδυάζονται με συγκεκριμένα μέτρα βιώσιμης

κινητικότητας για κάθε χρονικό ορίζοντα (συστήματα ποδηλάτων κοινής δημόσιας χρήσης,

συστήματα ηλεκτρονικής ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλαγές σε σηματοδότηση, προηγμένα

συστήματα πληροφόρησης, κ.α.).

• Σε τρίτη φάση προσδιορίστηκαν οι πολιτικές που θα προωθήσουν όλα τα παραπάνω ανά

χρονική περίοδο (μέτρα αστυνόμευσης, κίνητρα για τη χρήση ΜΜΜ, δράσεις

ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, ωράρια και κανονισμοί φορτοεκφόρτωσης, κ.α.)



Ανάπτυξη Υποδομών Πεζών - Α’ Φάση



Ανάπτυξη Υποδομών Πεζών -

Μακροπρόθεσμος ορίζοντας



Προώθηση Μέσων Ήπιας Μετακίνησης - Α’ 

Φάση



Προώθηση Μέσων Ήπιας Μετακίνησης -

Μακροπρόθεσμος ορίζοντας



Προώθηση των μετακινήσεων με Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς - Α’ Φάση



Οδική Κυκλοφορία & Στάθμευση - Α’ Φάση



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

4 Ιανουαρίου 2021



Διαδικασία ΣΒΑΚ

4 Ιανουαρίου 2021


