
 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 0 

  

 

ΣΧΕΔΙΟ  

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - [ΣΒΑΚ] 

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
 

 

 

 

Απρίλιος 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ #1 

Παρουσίαση και ανάλυση Μεθοδολογίας και Εργαλείων Εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δημαρχείο Ηρακλείου, 71202, Ηράκλειο Κρήτης  

Τηλ: 2813-409000│ Φαξ: 2810-227180  
info@heraklion.gr│ www.heraklion.gr 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Μελετών,  

Τμήμα Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών  

http://info@heraklion.gr


 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΜΣΜ Consulting  

 

ΜΣΜ – ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

Ασκληπιού 26-28, 10680, Αθήνα 

 Τηλ: 210 3306742│ Φαξ: 210 3606762 
mmat@otenet.gr 

 ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ  

& ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο  

Τηλ: 2810 361242 │ Φαξ: 2810 361152 

info@etam.gr │ www.etam.gr 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 2 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ .................................................................................................................... 2 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................. 4 

1.1 Αντικείμενο Σύμβασης Υπηρεσιών ....................................................................... 4 

1.2 Γιατί ΣΒΑΚ στο Ηράκλειο; ...................................................................................... 6 

1.3 Ρυθμίσεις, οδηγίες, διατάξεις και κανονισμοί πλαισίου για τα ΣΒΑΚ ........... 9 

1.3.1 Ευρωπαϊκές πολιτικές και κατευθύνσεις προς τη βιώσιμη αστική 

κινητικότητα ....................................................................................................................... 9 

1.3.2 Εθνικό πλαίσιο και κατευθύνσεις προς τη βιώσιμη αστική κινητικότητα . 14 

1.3.3 Πηγές χρηματοδότησης ΣΒΑΚ ............................................................................ 18 

2. ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 1 ........................................................ 20 

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΒΑΚ ............................................................................. 22 

3.1 Πλαίσιο ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα .................... 22 

3.1.1 Επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων, παραδοσιακός συγκοινωνιακός- 

κυκλοφοριακός σχεδιασμός και ΣΒΑΚ........................................................................... 22 

3.2 Τι είναι ένα ΣΒΑΚ και τα πλεονεκτήματα ......................................................... 25 

3.3 Βασικοί πυλώνες σχεδιασμού ενός ΣΒΑΚ......................................................... 29 

3.4  Λοιπές βασικές έννοιες  ........................................................................................... 36 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΒΑΚ ............................................... 40 

4.1 Στάδια εκπόνησης ΣΒΑΚ, φάσεις, βήματα και δραστηριότητες .......................... 40 

5. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΒΑΚ ....................................................................................... 45 

5.1 Μεθοδολογία σύστασης Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου ... 45 

5.2 Αρμοδιότητες Ομάδας Εργασίας........................................................................ 48 

5.3 Βασικές γνώσεις ΟΕΔ και εκπαίδευση .............................................................. 50 

6. ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΒΑΚ ...................... 58 

6.1 Διαδικασίες εμπλοκής φορέων και κοινού ....................................................... 58 

6.2 Σύσταση δικτύου φορέων & Σύμφωνο δέσμευσης φορέων ΣΒΑΚ Ηρακλείου

 63 

7. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΒΑΚ .................................................. 71 

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ............................... 80 

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ .................................................................... 80 

9. ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ......................................................... 110 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 3 

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 117 

10.1 Κατανομή και αξιοποίηση των απαιτούμενων πόρων ................................. 117 

10.1.1 Πως εξασφαλίζονται οι ανθρώπινοι πόροι; ................................................... 118 

10.1.2 Πως εξασφαλίζονται οι οικονομικοί πόροι; ................................................... 119 

10.2 Καθορισμός βασικού χρονοδιαγράμματος ..................................................... 129 

11. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΒΑΚ ........................................................................... 131 

11.1 Καλές πρακτικές εργαλείων ............................................................................. 131 

11.2 Κύρια εργαλεία εκπόνησης ΣΒΑΚ .................................................................... 140 

11.3 Ιστοσελίδα και ηλεκτρονικά εργαλεία εκπόνησης ΣΒΑΚ Ηρακλείου ......... 147 

11.3.1 Πλατφόρμα συμμετοχής και ενημέρωσης πολιτών και εμπλεκόμενων 

φορέων ............................................................................................................................. 147 

11.4 Δικτύωση για τη βιώσιμη κινητικότητα .............................................................. 148 

11.4.1 Ευρωπαϊκά Δίκτυα ................................................................................................ 148 

11.4.2 Τοπικά Δίκτυα ....................................................................................................... 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 4 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 1.1 Αντικείμενο Σύμβασης Υπηρεσιών 

 

Το παρόν Τεύχος αποτελεί το πρώτο Παραδοτέο της από 9/3/2020 Σύμβασης 

Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» που 

ανατέθηκε από το Δήμο Ηρακλείου στην ένωση εταιρειών με τις επωνυμίες: 

I. ΕΤΑΜ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Νίκο 

Δρακωνάκη και  

II. ΜΣΜ- ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στην 

Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Θεόδωρο Μαυρογεώργη.  

Το έργο αφορά στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στα στελέχη της Ομάδας 

Εργασίας του Δήμου Ηρακλείου για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). 

Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και μέτρων 

μακροσκοπικού σχεδιασμού, που θα θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των 

υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν στην πραγματοποίηση των 

μετακινήσεων προσώπων και αγαθών εντός του Δήμου Ηρακλείου.  

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Ηρακλείου έχει σαν αφετηρία την εκπλήρωση των εθνικών και 

διεθνών επιταγών περί επίτευξης βιώσιμων συστημάτων μεταφορών και 

μετακίνησης, όσο και τα πορίσματα και τις κατευθύνσεις του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και των διαφόρων επιμέρους στρατηγικών του Δήμου Ηρακλείου.  

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου πραγματοποιείται σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία και τα επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Παρατηρητηρίου ELTIS και την εθνική νομοθεσία 

καθώς και τις Κατευθύνσεις του Πράσινου Ταμείου. 

Το σύνολο των παραδοτέων του ΣΒΑΚ Ηρακλείου περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 

Π1 Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

(παρόν παραδοτέο) 

Π2 Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων 

και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

Π3 Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων-  

Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων 

Π4 Οριστικό ΣΒΑΚ- Μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

Μέτρων 
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Καθένα από τα παραπάνω Παραδοτέα αναλύεται σε επιμέρους αυτοτελή τμήματα 

και παραδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση μετά από συνεργασία του αναδόχου 

σχήματος με την Ομάδα Εργασίας του Δήμου Ηρακλείου.  

 

Σύμφωνα με την από 9/3/2020 σύμβαση για το ΣΒΑΚ Ηρακλείου το αντικείμενο του 

πρώτου παραδοτέου περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΒΑΚ  

▪ Σύσταση Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ, με σκοπό η τεχνογνωσία να μεταφερθεί στο 

προσωπικό του Δήμου. Ειδικότερα, η σύσταση της ΟΕ δεν έχει ως σκοπό την 

εκπόνηση του ΣΒΑΚ, αλλά την απόκτηση της εμπειρίας και εξειδίκευσης, 

ώστε να μπορεί να το παρακολουθεί, αξιολογεί και επικαιροποιεί  

▪ Εκπαίδευση της Ομάδας Εργασίας του Δήμου για την εξοικείωση με τη 

μεθοδολογία εκπόνησης του ΣΒΑΚ βάσει προδιαγραφών του ELTIS  

▪ Εργαλεία εκπόνησης και αξιολόγησης ΣΒΑΚ βάσει προδιαγραφών του ELTIS, 

αλλά και πιθανά άλλα εργαλεία τα οποία ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά του 

Δήμου. Ενδεικτικά εργαλεία που καλείται να αναπτύξει ο ανάδοχος, πλην του 

ELTIS, είναι:  

o Αναγνώριση και επιλογή εμπλεκόμενων φορέων  

o Δευτερογενείς έρευνες  

o Μεταβλητές αξιολόγησης του τοπικού συστήματος αστικών 

μετακινήσεων  

o Διαδικασίες οριοθέτησης περιοχής εκτέλεσης πρωτογενών ερευνών 

Συλλογής δεδομένων  

o Αξιολόγηση πολιτικών αστικής κινητικότητας.  

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή σεμιναρίου, η οποία θα έχει διάρκεια 

τουλάχιστον 15 ωρών και ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει αναλυτικά 

τον τρόπο παροχής της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εργαλείων που θα 

χρησιμοποιήσει. Η εκπαίδευση δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα της 

αναθέτουσας αρχής και ανάλογα με τις απαιτήσεις της Ομάδας Εργασίας του Δήμου. 

▪ Συγκρότηση ομάδας εμπλεκόμενων φορέων  

▪ Ανάπτυξη Συμφώνου δέσμευσης σε γενικές αρχές βιώσιμης κινητικότητας  

▪ Καθορισμός περιοχής παρέμβασης  

▪ Αξιολόγηση του αντίκτυπου των περιφερειακών / εθνικών σχεδίων και 

στρατηγικών  

▪ Αξιολόγηση τοπικών σχεδίων και στρατηγικών  

▪ Υποστήριξη στην εφαρμογή εργαλείων διεξαγωγής αυτοαξιολόγησης του 

σχεδιασμού κινητικότητας του Δήμου  

▪ Κατανομή και αξιοποίηση απαιτούμενων πόρων και καθορισμός 

χρονοδιαγράμματος 
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Στο πλαίσιο του Παραδοτέου 1, θα παραδοθεί φάκελος με τίτλο Παραδοτέο 1, ο οποίος 

θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

➢ Τεχνική έκθεση που θα περιγράφει αναλυτικά την αναλυτική μεθοδολογία 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ, τα εργαλεία αυτού και ότι προβλέπεται από τις 

σχετικές οδηγίες του Eltis.  

 

Ειδικότερα κατ’ ελάχιστον σε αυτή την Τ.Ε. θα περιλαμβάνεται:  

1.1 Η μεθοδολογία σύστασης της Ομάδας Εργασίας του Δήμου Ηρακλείου για το 

ΣΒΑΚ και όλο το υποστηρικτικό υλικό σύστασής της,  

1.2 Οι αναλυτικές αρμοδιότητες της Ομάδας Εργασίας του Δήμου Ηρακλείου για 

το ΣΒΑΚ,  

1.3 Οι βασικές απαιτούμενες γνώσεις που θα πρέπει να έχει η ΟΕΔ για την 

υποστήριξη του ΣΒΑΚ (εκπαιδευτικό υλικό),  

1.4 Οι αναλυτικές διαδικασίες που θα πραγματοποιηθούν για τη συμμετοχή των 

εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ (ρόλος και 

τρόπος συνεργασίας) καθώς και για τη σύσταση του Δικτύου Φορέων 

(υποστηρικτικό υλικό σύστασης δικτύου) και τις εργασίες διαβούλευσης που θα 

απαιτηθούν,  

1.5 Η αναλυτική μεθοδολογία εκπόνησης του συνόλου των σταδίων/ βημάτων του 

ΣΒΑΚ Ηρακλείου,  

1.6 Αναλυτικός καθορισμός περιοχής παρέμβασης,  

1.7 Αξιολόγηση αντικτύπου περιφερειακών/ εθνικών σχεδίων και στρατηγικών 

καθώς και των τοπικών σχεδίων και στρατηγικών,  

1.8 Έντυπο αυτό-αξιολόγησης δήμου Ηρακλείου για εκπόνηση ΣΒΑΚ,  

1.9 Περιγραφή κατανομής και αξιοποίησης πόρων και αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα,  

1.10 Προδιαγραφές ιστοσελίδας- πλατφόρμας υποστήριξης του ΣΒΑΚ Δήμου 

Ηρακλείου 

  

 

 1.2 Γιατί ΣΒΑΚ στο Ηράκλειο; 

 

Ζητήματα όπως η μείωση του κόστους λειτουργίας των πόλεων, η δόμησή τους με 

τρόπο ώστε να είναι ενεργειακά αποδοτικές και η προσπελασιμότητα με ήπια και 

σεμνά - απέναντι στο περιβάλλον- μέσα οδηγούν στη χάραξη νέων προτεραιοτήτων 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες δίνουν έμφαση στη δημόσια συγκοινωνία, το 

περπάτημα και το ποδήλατο και προσβλέπουν σε πόλεις με λιγότερα αυτοκίνητα, 

μικρότερες ταχύτητες, υψηλής ποιότητας δημόσιους χώρους και ανθρώπινο 

περιβάλλον με έμφαση στη δημόσια υγεία. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τους 

βασικούς στόχους ενός ΣΒΑΚ. 
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Τα ΣΒΑΚ οδηγούν στη χάραξη νέων προτεραιοτήτων, δίνουν έμφαση στη δημόσια 

συγκοινωνία, το περπάτημα, το ποδήλατο και άλλα κοινόχρηστα μέσα μεταφοράς 

και στοχεύουν σε πόλεις με λιγότερα αυτοκίνητα, μικρότερες ταχύτητες, υψηλής 

ποιότητας δημόσιους χώρους και ανθρώπινο περιβάλλον.  

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) άρχισαν να προωθούνται ευρέως 

στην Ευρώπη μέσω των στρατηγικών κειμένων της Ε.Ε. όπως: η “Πράσινη Βίβλος: 

Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας”,  το “Σχέδιο Δράσης για την 

Αστική Κινητικότητα” και της “Λευκής Βίβλου: Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο 

Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών- Προς ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό 

σύστημα μεταφορών”. Τα ΣΒΑΚ παραμένουν σήμερα υψηλά στην ατζέντα της ΕΕ 

μέσω νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών (π.χ. το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο 

“Ορίζοντας 2014-2020” για την Έρευνα και την Καινοτομία, το οποίο χρηματοδοτεί τόσο 

δράσεις εκπόνησης ΣΒΑΚ, όσο και δράσεις υλοποίησης μέτρων βιώσιμης κινητικότητας).  

Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα 

(913/17.12.2013) γίνεται σαφής αναφορά σε παροχή  στοχοθετημένης χρηματοδοτικής 

στήριξης μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Τα Ταμεία 

αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν πιο συστηματικά στη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων 

σειρών μέτρων, εφόσον οι πόλεις έχουν καταρτίσει ενοποιημένο σχέδιο τοπικών 

μεταφορών όπως το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και έχουν προσδιορίσει τις 

κατάλληλες δράσεις. Προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω ότι τα ΣΒΑΚ αποτελούν 

απαίτηση για την εκταμίευση πόρων που αφορούν τον τομέα της αστικής μετακίνησης 

(π.χ. έργα υποδομής, «καθαρά» λεωφορεία, συστήματα ITS, κλπ.). 

Η αναγκαιότητα ανάπτυξης μίας στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητας στο 

Ηράκλειο Κρήτης προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού 

προβλημάτων της πόλης άμεσα συνυφασμένων με τις μετακινήσεις ανθρώπων και 

αγαθών καθώς και της ευρύτερης προβληματικής που εντοπίζεται στην κυκλοφοριακή 

οργάνωση της πόλης. 

Το Ηράκλειο, ως αστικό κέντρο μεγάλου μεγέθους σε επίπεδο χώρας, μητροπολιτικού 

χαρακτήρα σε επίπεδο Κρήτης, και πλέον του πρώτου πόλου σε αφίξεις τουριστών στην 

Ελλάδα, αντιμετωπίζει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν σε έλλειψη συνδυασμένου 

πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, στη λήψη αποσπασματικού χαρακτήρα 

μέτρων κατά το κρίσιμο διάστημα επέκτασης της πόλης, σε ελλειμματικές υποδομές για 

τον πεζό και τον ποδηλάτη, στην απουσία χάραξης ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη 

δημόσια συγκοινωνία και πλήθος άλλων.   

Η σημερινή κατάσταση του συγκοινωνιακού συστήματος της πόλης συσχετίζεται άμεσα 

με τα χρόνια και πολύπλευρα συμπτώματα μιας πολεοδομικής κρίσης, η οποία εδραίωσε 

το ρόλο του Ι.Χ. προκαλώντας μια στρεβλή ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών που 

με τη σειρά του, έως και σήμερα, ευνοεί συστηματικά τις οδικές μεταφορές και τη χρήση 

των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων. 

Τα κυρίαρχα προβλήματα που εντοπίζονται αναφορικά με την κινητικότητα ανθρώπων 

και αγαθών περιλαμβάνουν τα κάτωθι:  
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▪ απουσία ολοκληρωμένων δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζοί, 

ποδήλατα), 

▪ χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των ΜΜΜ,  

▪ παρεμπόδιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και συνόλου ευάλωτων χρηστών, 

▪ ελλιπές σύστημα διαχείρισης στάθμευσης κατοίκων και επισκεπτών, 

▪ ελλιπές σύστημα διαχείρισης εποχιακών μετακινήσεων λόγω αύξησης της 

επισκεψιμότητας, 

▪ απουσία σύγχρονου μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας, 

▪ ελευθερία διαμπερούς κυκλοφορίας σε γειτονιές της πόλης και ανάπτυξη 

θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας,  

▪ εξάρτηση μετακινήσεων από ΙΧ, 

▪ εκτεταμένη παράνομη στάθμευση στο σύνολο του αστικού οδικού δικτύου,   

▪ έλλειψη αστυνόμευσης, 

▪ αυξημένη ρύπανση (ατμοσφαιρική, ακουστική και οπτική), 

▪ υψηλό κόστος ατομικών μετακινήσεων με ΙΧ,  

▪ απουσία συσχέτισης πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού. 

 

Στην παραπάνω κατεύθυνση ο Ανάδοχος θα εστιάσει στην ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ που θα 

μπορεί ευθέως να «συναγωνίζεται» ανάλογα ΣΒΑΚ ευρωπαϊκών πόλεων με κοινά ή 

παραπλήσια χαρακτηριστικά, με σαφώς οριοθετημένα και κοστολογημένα μέτρα, ώστε ο 

Δήμος Ηρακλείου να μπορεί στο μέλλον αφενός να παρέμβει με βιώσιμο τρόπο στις 

υποδομές και τις δράσεις του και αφετέρου να αντλήσει την κατάλληλη χρηματοδοτική 

στήριξη από τους σχετικούς μηχανισμούς για την υλοποίηση του σχεδιασμού του.  

Επιπλέον στόχευση για την πραγματοποίηση ΣΒΑΚ στο Ηράκλειο αποτελεί η πρόσφατη 

«ιστορία» του σε σχέση με τα διάφορα επιμέρους μέτρα και τις υποδομές που 

υλοποιούνται προς την κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας και την ποικιλία 

δράσεων που οργανώνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (με 

εθνική διάκριση για το 2018), ζητήματα που απαιτούν μία καλύτερη στρατηγική 

οργάνωση και εντατικοποίηση ώστε να φέρουν αποτελέσματα σε επίπεδο 

κυκλοφοριακό, πολεοδομικό και κυρίως περιβαλλοντικό που επηρεάζει σημαντικά τη 

δημόσια υγεία.   
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 1.3 Ρυθμίσεις, οδηγίες, διατάξεις και κανονισμοί πλαισίου για τα ΣΒΑΚ 

 

1.3.1 Ευρωπαϊκές πολιτικές και κατευθύνσεις προς τη βιώσιμη αστική 

κινητικότητα 

 

Ο σχεδιασμός για τη βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες 

κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και δεκαετίες, η ΕΕ μέσα από διάφορες 

πρωτοβουλίες, σύσταση ομάδων εργασίας, ανάπτυξη δικτυώσεων, εκδόσεις 

κειμένων και οδηγιών και πλήθος άλλων δράσεων και προγραμμάτων επιχειρεί να 

ωθήσει τα κράτη μέλη της στην υιοθέτηση πολιτικών προώθησης της βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας.  

 

Με αρχή την Πράσινη Βίβλο για τη διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας 

(2007), η Ευρώπη μέχρι και σήμερα (2020) έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων, τη βελτίωση των μετακινήσεων, την προώθηση της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας κ.α. που εξειδικεύονται στους παρακάτω στόχους:  

• Μείωση κατά 20% των αερίων ρύπων υπαίτιων του φαινομένου του 

θερμοκηπίου, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (Climate and Energy Package 

2009). 

• Μείωση κατά 50% της χρήσης των οχημάτων συμβατικών καυσίμων έως το 2030 

και εξάλειψή τους από τις πόλεις έως το 2050 (Transport White Paper 2011). 

• Κυκλοφορία αποκλειστικά καθαρών οχημάτων τροφοδοσίας στα μεγάλα αστικά 

κέντρα έως το 2030. 

• Μείωση κατά 60% των εκπομπών ρύπων από τις μεταφορές έως το 2050 

(Transport White Paper 2011). 

 

Στην παραπάνω στοχοθεσία προστίθενται διαρκώς νέοι «σταθμοί» με γνώμονα 

πάντοτε την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στα αστικά κέντρα, τον περιορισμό 

ρύπανσης και θορύβου, την αύξηση χρήσης των μη ρυπογόνων μέσων, την άρση της 

κλιματικής απορρύθμισης κ.α.  

 

Συνοπτικά οι κυριότερες αποφάσεις/ οδηγίες σταθμοί στην Ευρωπαϊκή ιστορία για 

την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, των «καθαρών μεταφορών» και εμμέσως 

των ΣΒΑΚ είναι οι παρακάτω: 

i. EC (European Commission). (2001). European transport policy for 2010: time to 
decide. White paper from the Office for Official Publications of the European 
Communities. 
2001 Λευκή Βίβλος Μεταφορών, Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών με ορίζοντα το 

2010: η ώρα των αποφάσεων. Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
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Μεταφορών – Προς ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 

μεταφορών. 

Στη Λευκή Βίβλο (2001) οι θεματικές αφορούν: τον αντιφατικό απολογισμό της κοινής 

πολιτικής µμεταφορών, τη συμφόρηση ως συνέπεια της µη ισόρροπης κατανομής 

μεταξύ των τρόπων µμεταφοράς, την αύξηση της ζήτησης στον τομέα των 

μεταφορών σε µια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανάγκη για µια συνολική 

στρατηγική που υπερβαίνει την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και την 

αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης των µμεταφορών στην αειφόρο ανάπτυξη. 

ii.  EC (European Commission). (2007). Towards a New Culture for Urban Mobility. 
Green Paper from the Office for Official Publications of the European Communities.  

2007 Πράσινη Βίβλος | Διαμόρφωση νέας κουλτούρας κινητικότητας 

Στην Πράσινη Βίβλο (2007) γίνεται η πρώτη επίσημη αναφορά στα ΣΒΑΚ και οι στόχοι 

τους εξειδικεύονται σε ζητήματα που αφορούν:   

• Πόλεις και μεγαλουπόλεις ελεύθερης ροής 

• Πιο πράσινες πόλεις και μεγαλουπόλεις 

• Πιο έξυπνες αστικές συγκοινωνίες 

• Προσβάσιμες αστικές συγκοινωνίες 

• Ασφαλείς αστικές συγκοινωνίες 

 

iii.  EC (European Commission). (2009). Action Plan on Urban Mobility COM (2009) 490 

final. Opinion of the European Economic and Social Committee on the Communication 

from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Office for Official 

Publications of the European Communities. 

2009 Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα 

Στόχος της ΕΕ μέσω του Ειδικού Σχεδίου για την Αστική Κινητικότητα είναι η 

επιτάχυνση της αφομοίωσης των ΣΒΑΚ στην Ευρώπη, παρέχοντας τα απαιτούμενα 

εφόδια (υλικό καθοδήγησης, καλές πρακτικές, επιμορφωτικές δραστηριότητες και 

πλήθος άλλων).  

iv.  EC (European Commission). (2011). Roadmap to a single European Transport Area, 

Towards a competitive and resource efficient transport system. White paper from the 

Office for Official Publications of the European Communities. 

2011 Λευκή Βίβλος, Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών-

Προς ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών. 

Η νέα Λευκή Βίβλος στοχεύει στην πλήρη μεταρρύθμιση του συστήματος 

μεταφορών, ενώ καθοριστικό της στοιχείο είναι ότι προτείνει την εξέταση της 

δυνατότητας θέσπισης των ΣΒΑΚ ως υποχρεωτικής προσέγγισης για πόλεις 
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ορισμένου μεγέθους, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα, με βάση κατευθυντήριες 

γραμμές της ΕΕ. 

v.  EC (European Commission). (2013). Urban Mobility Package. Office for Official 

Publications of the European Communities. 

2013 Πακέτο Αστικής Κινητικότητας 

Μεταξύ άλλων το Πακέτο Αστικής Κινητικότητας 2013 παρουσιάζει μια ιδέα ενός 

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας( (ΣΒΑΚ) που προέκυψε από την ευρεία 

ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και των ειδικών 

σχεδιασμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδέα περιγράφει τα κύρια 

χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου και βιώσιμου σχεδίου αστικής κινητικότητας και 

μεταφορών. 

vi.  Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Μεταφορών και 

Τουρισμού σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα (Α8-0319/2015). 

Η έκθεση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς μεταξύ άλλων: 

 καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τις ανάγκες μετακινήσεων, ενθαρρύνοντας 

μεταξύ άλλων, την τηλε-εργασία, τις τεχνολογίες ΤΠΕ και την τηλεδιάσκεψη, 

 χαιρετίζει τη στήριξη της Επιτροπής στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών 

για τη χάραξη και εφαρμογή σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, 

 καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις δημόσιες μεταφορές με στόχο τον 

διπλασιασμό της χρήσης τους έως το 2030, 

 καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ζώνες στις οποίες θα έχουν πρόσβαση 

μόνο τα δημόσια μέσα μεταφοράς, τα ποδήλατα, οι πεζοί, τα οχήματα μηδενικών 

εκπομπών και τα οχήματα που θα χρησιμοποιούν από κοινού περισσότεροι 

επιβάτες, 

 καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τους πλέον ευάλωτους χρήστες των 

δρόμων, βελτιώνοντας την ασφάλεια των πεζών, εξαλείφοντας τα αρχιτεκτονικά 

εμπόδια, δημιουργώντας ασφαλείς διαδρομές μόνο για πεζούς. Έμφαση δίνεται 

στις διαδρομές με λεωφορεία περπατήματος (pedibus) που αφορούν κατά 

κανόνα συλλογικές μετακινήσεις με τα πόδια μαθητών προς και από το σχολείο. 

 

Σημαντικό επιπλέον βήμα σε επίπεδο Ευρώπης είναι ότι υπάρχει μία ανοικτή 

πρόσκληση/ σύσταση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν Εθνικό Νομικό 

Πλαίσιο για τα ΣΒΑΚ και να υποστηρίζουν τις πόλεις στην εκπόνηση και υλοποίησή 

τους. 

Πλέον των παραπάνω κατευθύνσεων, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι η 

υποστήριξη από την ΕΕ των πόλεων των κρατών-μελών της σε επίπεδο τόσο 

οικονομικό όσο και παροχής κατευθυντήριων οδηγιών.  
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει υποστήριξη στις ευρωπαϊκές πόλεις για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων της αστικής κινητικότητας με τους εξής τρόπους: 

• Υποστηρίζοντας την ανταλλαγή και τη δημιουργία ικανοτήτων στο πεδίο της 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω, μεταξύ άλλων, του ευρωπαϊκού 

προγράμματος URBACT. 

• Βελτιώνοντας την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα δεδομένων και στατιστικών 

για τις λειτουργίες των συστημάτων αστικών μεταφορών και τη λήψη 

αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Υποστηρίζοντας τοπικές συμπράξεις για την υλοποίηση και δοκιμή νέων 

προσεγγίσεων αστικής κινητικότητας σε πραγματικές συνθήκες, στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας CIVITAS 2020. 

• Παρέχοντας χρηματοοικονομική υποστήριξη για έργα αστικής κινητικότητας 

προγράμματος “Ορίζοντας 2020”, της διευκόλυνσης “Συνδέοντας την Ευρώπη”, 

καθώς και με άλλα χρηματοδοτικά μέσα. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στα παραπάνω κατέχει η δικτύωση της πρωτοβουλίας 

CIVITAS (Ακρωνύμιο για το City VITAlity and Sustainability). Η CIVITAS έχει εφαρμόσει 

και δοκιμάσει ήδη από το 2002 περισσότερα από 800 μέτρα για την επίλυση 

προβλημάτων σχετικών με τις αστικές μεταφορές, στο πλαίσιο περισσότερων από 

80 πρότυπων πόλεων (Living Labs) στην Ευρώπη. 

Η αναγκαιότητα ανάπτυξης στρατηγικών για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα 

προέκυψε από μία σειρά ζητημάτων που παρατηρούνταν για χρόνια στις 

ευρωπαϊκές πόλεις αναφορικά με οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

ζητήματα. Ο απώτερος στόχος μίας τέτοιας στρατηγικής είναι η αλλαγή της 

νοοτροπίας των μετακινούμενων μέσω της επίλυσης πλήθους προβλημάτων 

σχετικών με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών. 

Καθοριστική είναι η Ευρωπαϊκή καθοδήγηση μέσω του παρατηρητηρίου ELTIS σε όλα 

τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ΣΒΑΚ, η οποία παρέχεται μέσω των 

οδηγιών του ELTIS.  

Αναλυτικά ο οδηγός ‘Guidelines | Developing and Implementing a Sustainable Urban 

Mobility Plan (2013- επικ. 2014) περιγράφει αναλυτικά το σύνολο των διαδικασιών για 

την ανάπτυξη και παρακολούθηση ενός ΣΒΑΚ. Ο οδηγός βρίσκεται προσβάσιμος στα 

ελληνικά στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.eltis.org/sites/default/files/sump-

guidelines_el_v2.pdf 

 

6 χρόνια μετά τις πρώτες οδηγίες για την εκπόνηση των ΣΒΑΚ από την Ευρώπη 

(2013), έρχονται νέες οδηγίες (2019) για τον τρόπο που θα καθοδηγούνται οι ΟΤΑ στην 

ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση των ΣΒΑΚ στη χώρα μας αλλά και σε όλες 

τις Ευρωπαϊκές πόλεις.  

http://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines_el_v2.pdf
http://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines_el_v2.pdf
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Οι νέες οδηγίες δίνουν σαφείς οδηγίες για το ρόλο των εθνικών αρχών στην 

προώθηση των ΣΒΑΚ, στη συνεργασία μεταξύ γειτονικών πόλεων που εφαρμόζουν 

τα ΣΒΑΚ καθώς και στο ρόλο των φορέων που εξετάζουν και εγκρίνουν τις 

παρεμβάσεις ενός ΣΒΑΚ.  

Η νέα έκδοση των οδηγιών (2η) είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: 

https://www.eltis.org/sites/default/files/guidelines_for_developing_and_implementin

g_a_sustainable_urban_mobility_plan_2nd_edition.pdf 

Τι προβλέπεται στο νέο οδηγό για τα ΣΒΑΚ; Τι αλλάζει; 

Η νέα έκδοση οδηγιών για την εκπόνηση των ΣΒΑΚ στην Ευρώπη, στοχεύει αρχικά 

στο να αποτελέσει ένα πιο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ και ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ τεύχος οδηγιών με 

παραδείγματα και ανατροφοδότηση σε συμπληρωματικές αναφορές (διάφορα 

reports) που ήδη υπάρχουν στο ευρωπαϊκό περιβάλλον μέσα από διάφορα 

προγράμματα στον τομέα, αναφορικά με συγκεκριμένες προβληματικές ή ειδικές 

συνθήκες που εντοπίζονται στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας. 

Οι φάσεις εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ παραμένουν 4 με ελαφρά διαφοροποιημένους 

τίτλους σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση:  

Α φάση: Προετοιμασία και Ανάλυση  

Β φάση: Ανάπτυξη στρατηγικής  

Γ φάση: Σχεδιασμός μέτρων   

Δ φάση: Εφαρμογή και παρακολούθηση  

Σημειώνεται εδώ ότι ο Ανάδοχος θα ενημερώνεται και θα ενημερώνει ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα την Ομάδα Εργασίας ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου για την εξέλιξη 

στις οδηγίες ανάπτυξης των ΣΒΑΚ και θα προσαρμόζει τη ροή βημάτων με τρόπο 

ώστε να καλύπτεται τόσο το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης, όσο 

και η Ευρωπαϊκή ροή του σχεδίου για διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του.  

  

https://www.eltis.org/sites/default/files/guidelines_for_developing_and_implementing_a_sustainable_urban_mobility_plan_2nd_edition.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/guidelines_for_developing_and_implementing_a_sustainable_urban_mobility_plan_2nd_edition.pdf
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1.3.2 Εθνικό πλαίσιο και κατευθύνσεις προς τη βιώσιμη αστική κινητικότητα 

 

Πρόσφατα στην Ελλάδα δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4599 (ΦΕΚ 40/Α/04-03-2019) «Δοκιμασία 

προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση 

αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές 

διατάξεις».  

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 του νόμου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ΣΒΑΚ, 

το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το στρατηγικό σχέδιο που 

καταρτίζεται, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές και 

τα περίχωρά τους και την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των 

ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στις περιοχές αυτές. 

Στηρίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές πολεοδομικού και κυκλοφοριακού 

σχεδιασμού, στα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια όλων των βαθμίδων (Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια, Τοπικά Χωρικά Σχέδια, ΓΠΣ/ΤΧΣ) και Πολεοδομικές Μελέτες 

Επέκτασης Αναθεώρησης ή Τοπικά Σχέδια Εφαρμογής (ΠΜΕΑ/ΤΣΕ), καθώς και όλες 

τις στρατηγικές μελέτες που συσχετίζονται με αυτά (Επιχειρησιακό Σχέδιο Ο.Τ.Α., 

ΣΒΑΑ, ΣΟΑΠ, ΣΔΑΕ, Τοπικά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, ΣΔΑΕΚ, 

ΤοΣΔΑ, Αναπτυξιακές μελέτες κ.α.) και ενσωματώνει επιμέρους τομεακές πολιτικές, 

αναπτύσσει και προωθεί συμμετοχικές διαδικασίες για την επιλογή των μέτρων 

παρέμβασης και περιλαμβάνει μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγησής τους. 

Επίσης, σχεδιάζεται και καταρτίζεται, με ορίζοντα δεκαετίας, στο πλαίσιο 

σχεδιασμού και ανάπτυξης της βιωσιμότητας του αστικού χώρου, με κριτήρια 

κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά και καλύπτει όλους τους τρόπους και τα 

μέσα μεταφοράς στην περιοχή παρέμβασης, ώστε η κινητικότητα των πολιτών και 

οι αστικές μεταφορές να καθίστανται λειτουργικές και βιώσιμες για το σύνολο των 

χρηστών. 

Όπως τονίζεται, κατά την κατάρτιση του ΣΒΑΚ, εξετάζονται, ιδίως, θέματα που 

αφορούν δημόσιες μεταφορές, μη μηχανοκίνητα μέσα (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο), 

συνδυασμένες μεταφορές, οδική ασφάλεια, διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης, 

αστική εφοδιαστική αλυσίδα, διαχείριση κινητικότητας και ευφυή συστήματα 

μεταφορών, κίνητρα και αντικίνητρα για τους πολίτες, πρόσβαση στις θαλάσσιες και 

εναέριες μεταφορές, προώθηση της ηλεκτροκίνησης, βιοκλιματικό σχεδιασμό του 

δημόσιου χώρου, και δίδεται έμφαση στη διεύρυνση των δικτύων ήπιας κυκλοφορίας 

σε συνδυασμό με την αντίστοιχη διεύρυνση των δικτύων των ελεύθερων, 

κοινόχρηστων – κοινωφελών, αστικών χώρων, συνδυάζοντας την πεζή κινητικότητα 

με δίκτυα πράσινων υποδομών, των δικτύων νερού (ρέματα, ποτάμια, παράκτιες 

ζώνες) και διαδρομών και την ολοκληρωμένη διαχείριση του δημόσιου χώρου. 
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Ο ορισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μετακινήσεων, με έμφαση στους πυλώνες της 

βιώσιμης κινητικότητας, δηλαδή τη δημόσια συγκοινωνία, το περπάτημα και το 

ποδήλατο. 

Επίσης, αναδεικνύεται ο ρόλος του συνδυασμένου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού 

σχεδιασμού κάτι που αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τον ανθρωποκεντρικό 

σχεδιασμό, την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της 

ασφάλειας του οδικού χώρου. 

 

Σημαντικό στοιχείο του Νόμου αυτού σχετικά με τα ΣΒΑΚ είναι το αναλυτικό 

περιεχόμενο σταδίων και βημάτων που απαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί. Ειδικότερα 

σύμφωνα με το αρ. 22 παρ. 2 το ΣΒΑΚ περιλαμβάνει: 

α) τα επιμέρους στάδια ανάπτυξής του, στα οποία περιγράφονται οι συμμετοχικές 

διαδικασίες με φορείς και πολίτες, προσδιορίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη, ο 

ρόλος και ο τρόπος συνεργασίας τους, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση, 

τίθενται προτεραιότητες και στόχοι, αναπτύσσονται εναλλακτικά σενάρια 

κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα δομικά σχέδια χωρικής οργάνωσης των 

ΓΠΣ ή ΤΧΣ και τα αντίστοιχα σενάρια χωρικής ανάπτυξης, τα υπόλοιπα 

προαναφερόμενα στρατηγικά σχέδια της παραγράφου 1, καθώς και η 

μεθοδολογία επιλογής του αποδοτικότερου, 

β) τα μέτρα ή έργα ή δράσεις που προτείνονται προς υλοποίηση, τα οποία αφορούν 

είτε ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα, όπως χρήσεις γης και ρυμοτομικές 

ρυθμίσεις, είτε έργα υποδομών, είτε παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της 

λειτουργίας των συστημάτων μεταφορών και κάθε είδους δράσεις ή 

πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην προώθηση της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας. Τα προτεινόμενα μέτρα λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες και 

προωθούμενες χωρικές, κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές ρυθμίσεις, καθώς και 

μελέτες που αφορούν την περιοχή παρέμβασης.  

γ) το σχέδιο δράσης, το οποίο περιγράφει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τις 

πιθανές πηγές χρηματοδότησης, τους πιθανούς φορείς υλοποίησης των 

προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης, καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής του και 

δ) η μεθοδολογία παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων και της 

αξιολόγησης της υλοποίησής τους. 

Σημαντικό στοιχείο για την έγκριση και θεσμοθέτηση του ΣΒΑΚ είναι ο 

χαρακτηρισμός του ως «ολοκληρωμένου» από την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα ΣΒΑΚ. Για να μπορέσει να χαρακτηριστεί 

ένα ΣΒΑΚ ολοκληρωμένο θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να έχουν γίνει τα παρακάτω: 

- Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας 
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- Ορισμός δικτύου φορέων 

- Υπογραφή συμφώνου συμμετοχής φορέων 

- Δημιουργία ιστοσελίδας 

- Υλοποίηση σταδίων ανάπτυξης 

- Κατάρτιση του σχεδίου δράσης και της μεθοδολογίας παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των μέτρων 

 

Λοιπές κατευθύνσεις – νομοθεσίες και οδηγοί που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 

ΣΒΑΚ σε εθνικό επίπεδο: 

• Εγκύκλιος 55 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΤΕ/δ/ 43511/161 /1998 «Οδηγίες και Προδιαγραφές 

για Τροποποιήσεις, Επεκτάσεις Ρυμοτομικών Σχεδίων» 

• Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», κεφάλαιο 2, ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. 1998 

• Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας – Ν. 2696/1999 με τις νέες επικαιροποιήσεις 

αυτού 

• Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας – ΦΕΚ 580/Δ/1999 

• Καθορισμός του τρόπου διαχωρισμού και σήμανσης των ειδικών λωρίδων 

λεωφορείων και τρόλλευ – ΦΕΚ 217/Β/2003 

• Πολεοδομικά σταθερότυπα – ΦΕΚ. 285/Δ/2004 

• Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών 

πεζοδρομίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις – 

ΦΕΚ 2201/Β/2007 

• Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους 

χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών – 

2621/Β/2009 

• Καθορισμός Εθνικών οδών – ΦΕΚ 222/Α/1955 & Μητρώο Εθνικών οδών 2010 

• Καθορισμός των επαρχιακών οδών – ΦΕΚ 47/Α/1956 & Ανακατάταξη 

Επαρχιακού Οδικού Δικτύου των Νομών της Χώρας – ΦΕΚ 293/Β/1995 & 

Μητρώο Επαρχιακών οδών 2010 

• Κ.Υ.Α. Υπ. ΠΕΚΑ και Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ 6952, ΦΕΚ 420/16.03.2011 

• Νέος Οικοδομικός Κανονισμός – Ν. 4067/2012 

• Τεχνικές οδηγίες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για 

την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με 

αυξημένη κίνηση στα πλαίσιο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας – ΦΕΚ  

2302/Β/2013 

• Εγκύκλιος ΑΜΕΑ/2013 Υ.ΠΕ.Κ.Α. με Α.Π. 42382/16.07.2013, «Διευκρινήσεις για 

την εφαρμογή του Άρθρου 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού 

(Ν.4067/2012), που αφορά στις ειδικές ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα 

ΑμεΑ / εμποδιζόμενων Ατόμων» 

• Σύμβαση για την οδική κυκλοφορία του 1968 και Ευρωπαϊκή Συμφωνία συμπλ. 

τη σύμβαση – Ν. 4266/2014 

• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) – διάφορες 

• Τεχνικές οδηγίες για ποδηλατόδρομους – ΦΕΚ 1053/Β/2016 
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• Τεχνικές οδηγίες για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός 

πεδίου σε διαβάσεις πεζών – ΦΕΚ 85/Β/2018 

• Οδηγός ανασχεδιασμού αστικών οδών αρμοδιότητας δήμων, ΜΟΔ Α.Ε. 2019 
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1.3.3 Πηγές χρηματοδότησης ΣΒΑΚ  

 

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή των ΣΒΑΚ ενισχύεται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 

εθνικό επίπεδο και συγκεκριμένα από:  

✓ Το Πράσινο Ταμείο Ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης δήμων για την 

εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). 

✓ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ όπου μέσα από τις επενδύσεις του 

οποίου, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός συστήματος αστικών συγκοινωνιών το 

οποίο: 

• παρέχει προσβασιμότητα σε όλους, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

βιωσιμότητας, σταθμίζοντας τις ανάγκες για οικονομική βιωσιμότητα, 

κοινωνική ισότητα, υγεία και περιβαλλοντική ποιότητα,  

• αξιοποιεί καλύτερα τον αστικό χώρο και τις υπάρχουσες υποδομές και 

υπηρεσίες μεταφορών, 

• βελτιώνει την ελκυστικότητα του αστικού περιβάλλοντος, την ποιότητα 

ζωής και τη δημόσια υγεία, 

• βελτιώνει την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την προστασία, 

• μειώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορρύπανση, τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας και 

• συμβάλλει σε καλύτερες συνολικές επιδόσεις του διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών και του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών στο σύνολό 

του. 

✓ Τα προγράμματα URBACT και Urban Innovative Actions Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ και 

τα Κράτη Μέλη / Κράτη Εταίρους (Ελβετία και Noρβηγία) με κύριο στόχο την 

προώθηση ολοκληρωμένης & βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, 

συμβάλλοντας στην Πολιτική της Συνοχής, διευκολύνοντας την ανταλλαγή 

εμπειριών μεταξύ πόλεων, διαδίδοντας καλές πρακτικές και στηρίζοντας 

τους τοπικούς φορείς στην εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης (ΤΣΔ). 

✓ Την πρωτοβουλία CIVITAS 2020 που υποστηρίζει τοπικές συμπράξεις για την 

υλοποίηση και δοκιμή νέων προσεγγίσεων αστικής κινητικότητας σε 

πραγματικές συνθήκες. 

✓ Τα  Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) που έχουν ως 

στόχο να αντιμετωπίσουν κοινές διασυνοριακές και διακρατικές προκλήσεις, 

να στηρίξουν συνέργιες μέσω κοινών εταιρικών σχημάτων και να εδραιώσουν 

δυνατές συνεργασίες με γνώμονα την ισορροπημένη οικονομική, κοινωνική 

και χωρική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

✓ Τα προγράμματα Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του 

προγράμματος "Ορίζοντας 2020", της διευκόλυνσης "Συνδέοντας την 

Ευρώπη", καθώς και άλλα χρηματοδοτικά μέσα που παρέχουν 

χρηματοοικονομική υποστήριξη για έργα αστικής κινητικότητας. 

 

 

http://www.civitas.eu/content/horizon-2020-provide-welcome-boost-civitas
https://www.eltis.org/resources/eu-funding
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Σημειώνεται ότι πρόσφατα (Σεπτ. 2019) εκδόθηκε ειδικός οδηγός από ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης έργων και μέτρων που 

προκύπτουν από τα ΣΒΑΚ με τίτλο «Funding and financing of sustainable urban 

mobility measures» διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://sumps-

up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Topic_

Guides/funding_and_finance_of_sump_v2.pdf 

 

Σε αυτό τον οδηγό παρέχεται αναλυτική καθοδήγηση ανάλογα με τον τομέα μέτρων 

που αναζητούν χρηματοδότηση και το είδος κεφαλαίων που μπορούν να 

αναζητήσουν.  

 

 

  

https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Topic_Guides/funding_and_finance_of_sump_v2.pdf
https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Topic_Guides/funding_and_finance_of_sump_v2.pdf
https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_and_Resources/Publications_and_reports/Topic_Guides/funding_and_finance_of_sump_v2.pdf
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2. ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 1 
 

Στο παρόν τεύχος παρουσιάζεται η αναλυτική μεθοδολογία και τα εργαλεία 

εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ, ενώ εκκινεί ταυτόχρονα και τη διαδικασία εκπόνησης της 

Φάσης Α (προετοιμασίας) του κύκλου ΣΒΑΚ για το Δήμο Ηρακλείου. 

Το 1ο κεφάλαιο, όπως ήδη έχει παρουσιαστεί παραπάνω, αναφέρθηκε στο αντικείμενο 

της σύμβασης των υπηρεσιών, στους λόγους της δημιουργίας ενός ΣΒΑΚ και στις 

ρυθμίσεις, τις οδηγίες και τις διατάξεις που ακολουθούνται σύμφωνα με το 

κανονιστικό πλαίσιο.  

Στο παρόν κεφάλαιο (2ο) περιλαμβάνεται μία σύντομη περιγραφή του πρώτου 

Παραδοτέου.  

Στο 3ο κεφάλαιο περιλαμβάνεται το εννοιολογικό πλαίσιο των ΣΒΑΚ σε σχέση με τις 

αρχές της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, τις προτεραιότητες, τα πλεονεκτήματα, 

τους βασικούς πυλώνες και την κρίσιμη ορολογία στο σχεδιασμό τους.  

Όσον αφορά το 4ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία ανάπτυξης και 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ και αναλύονται οι βασικοί πυλώνες σχεδιασμού, καθώς και οι 

φάσεις, τα βήματα και οι δραστηριότητες.  

Στο κεφάλαιο 5 παρέχεται καθοδήγηση για τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας 

ΣΒΑΚ, τις αρμοδιότητές της, ενώ παρέχεται και υποστηρικτικό και εκπαιδευτικό 

υλικό για ενίσχυση της γνώσης της Ο.Ε.,  

Στη συνέχεια, στο 6ο κεφάλαιο αναφέρονται οι διαδικασίες της Ομάδας 

Εμπλεκόμενων Φορέων και του κοινού, καθώς και η σύστασή του δικτύου φορέων 

και το Σύμφωνο δέσμευσης των φορέων του ΣΒΑΚ. 

Στο 7ο κεφάλαιο καθορίζεται η περιοχή παρέμβασης για το ΣΒΑΚ Ηρακλείου 

εξειδικεύοντας τις ζώνες όπου εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα και άρα 

θα αποτελέσουν το πεδίο παρέμβασης των μέτρων και πολιτικών του ΣΒΑΚ 

Ηρακλείου.  
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Ο τρόπος αξιολόγησης του αντίκτυπου του υφιστάμενου σχεδιασμού (τοπικού, 

εθνικού, περιφερειακού) στη βιώσιμη κινητικότητα1 και οι σχετικές εθνικές και 

ευρωπαϊκές πολιτικές και κατευθύνσεις, αναφέρονται στο 8ο κεφάλαιο.  

Το 9ο κεφάλαιο καθορίζει τα εργαλεία διεξαγωγής αυτό-αξιολόγησης του Δήμου για 

την εκπόνηση του ΣΒΑΚ, ενώ το κεφάλαιο 10 την κατανομή και αξιοποίηση των 

απαιτούμενων πόρων και τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης του ΣΒΑΚ 

Ηρακλείου. 

Τέλος, στο κεφάλαιο 11 παρουσιάζονται καλές πρακτικές των εργαλείων και τα κύρια 

εργαλεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, καθώς και τα ηλεκτρονικά εργαλεία και η δημιουργία 

ιστοσελίδας, ενώ στο 12ο κεφάλαιο περιγράφονται οι τρόποι δικτύωσης του Δήμου 

σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Ο αντίκτυπος παρουσιάζεται αναλυτικά σε επόμενο παραδοτέο σύμφωνα με τον κύκλο του ΣΒΑΚ. 
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3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΒΑΚ 

 

 3.1 Πλαίσιο ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα 

 

3.1.1 Επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων, παραδοσιακός συγκοινωνιακός- 

κυκλοφοριακός σχεδιασμός και ΣΒΑΚ  

 

Παραδοσιακά τα θέματα που αφορούσαν την οργάνωση της κυκλοφορίας, 

εξετάζονταν στις κλασσικές «κυκλοφοριακές μελέτες». Σχεδόν μέχρι το τέλος του 

20ου αιώνα, όσο στο αυτοκίνητο δινόταν η απόλυτη προτεραιότητα, το βασικό 

ζητούμενο από τις μελέτες αυτές, ήταν η βέλτιστη διεκπεραίωση της ροής και η 

οργάνωση της στάθμευσης, με κριτήριο την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου δυνατού 

αριθμού αυτοκινήτων.  

Η πόλη, με διαμορφώσεις, διανοίξεις και απαλλοτριώσεις, έδινε όλο και περισσότερο 

χώρο στο αυτοκίνητο και ήταν εκείνη που προσαρμοζόταν στις ανάγκες του και όχι 

το αυτοκίνητο στην πόλη, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει.  

Η πόλη, είναι η υπέρτατη αξία γιατί ταυτίζεται με τον άνθρωπο, την κοινωνία και 

την ιστορία του. Παράλληλα, οι πόλεις επεκτείνονταν με αραιή δόμηση και μεγάλη 

διάχυση δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να εξαρτώνται απόλυτα από το 

αυτοκίνητο και τα μήκη των μετακινήσεων να αυξάνουν, με ότι αυτό συνεπάγεται 

για το περιβάλλον.  

Έτσι, η συμβατική «κυκλοφοριακή μελέτη» είναι συνδεδεμένη με το αυτοκίνητο, 

μεριμνά κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες του και δε διστάζει να του παρέχει το 

χώρο που χρειάζεται για να κινείται γρήγορα και να προσπελαύνει όσο γίνεται πιο 

άμεσα, κάθε σημείο της πόλης.  

Ο αριθμός των αυτοκινήτων για τον οποίο σχεδιάζουν οι συμβατικές μελέτες, στο 

πλαίσιο του παραδοσιακού συγκοινωνιακού σχεδιασμού, δεν έχει όριο. Ωστόσο, οι 

αντοχές των πόλεων και των οικισμών είναι πολύ συγκεκριμένες. Γενικά θεωρείται 

εσφαλμένη υποχρέωση της πολιτείας και του σχεδιασμού, να βρίσκει λύσεις για όσα 

αυτοκίνητα εμφανίζονται στο δρόμο. Βρίσκοντάς τις λύσεις αυτές, «κλέβοντας 

χώρο» δηλαδή, από τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, προσελκύονται ακόμη 

περισσότερα αυτοκίνητα, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο. Παρ’ όλα αυτά, ο αριθμός 

των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων θα έπρεπε να περιορίζεται, διότι εξαρτάται:  

• από τον χώρο που τους διατίθεται για την κυκλοφορία και κυρίως για 

στάθμευση (ο χώρος αυτός μπορεί να καθορίζεται από τα πλάτη των δρόμων 

και από τα περιοριστικά μέτρα που μπορούν να εφαρμόζονται, όπως 

πεζοδρομήσεις, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας κλπ.), 
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• από τη διαθεσιμότητα, τις επιδόσεις και την αξιοπιστία υποδομών για 

εναλλακτικές λύσεις, όπως η δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο, το 

περπάτημα κλπ., 

• από το κόστος κυκλοφορίας (φόροι, διόδια κλπ.) και στάθμευσης του 

αυτοκινήτου και από το κόστος χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας, 

• από την πολεοδομική οργάνωση και ειδικότερα από την κατανομή των 

χρήσεων γης στο χώρο.  

 

Οι συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες, που είχαν στόχο οι πόλεις να υποδέχονται 

έναν αριθμό αυτοκινήτων χωρίς τέλος, έδιναν προτεραιότητα στη διαπλάτυνση των 

οδοστρωμάτων παρά στην κατασκευή ποδηλατοδρόμων ή πεζοδρομίων ικανού 

πλάτους για την ουσιαστική εξυπηρέτηση ευάλωτων χρηστών. Φρόντιζαν επίσης να 

κρατούν το κόστος του αυτοκινήτου χαμηλά, εξωτερικεύοντάς στο στην κοινωνία 

και ειδικότερα στου χρήστες άλλων τρόπων μετακίνησης. Τέλος, υπηρέτησαν 

πολεοδομικούς σχεδιασμούς που στηρίζονται στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να 

παραμορφώσουν την ταυτότητα των πόλεων και να κάνουν τους κατοίκους τους να 

γίνονται όλο και πιο αδιάφοροι για αυτές. Σε γενικές γραμμές, τα τελευταία 40 

χρόνια, η εξέλιξη του αριθμού των αυτοκινήτων στις πόλεις υπήρξε έντονα 

αυξητική. Από τις συμβατικές «κυκλοφοριακές μελέτες» ποτέ δε ζητήθηκε να 

κάμψουν αυτήν την πορεία.  

 

Με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας μπαίνουμε σε μία νέα εποχή. Οι πόλεις 

και οι οικιστικές συγκεντρώσεις βάζουν στόχο να λειτουργούν με λιγότερα 

αυτοκίνητα, με χαμηλότερες ταχύτητες, με πιο πολύ περπάτημα, ποδήλατο και 

δημόσια συγκοινωνία. Οραματίζονται έτσι να γίνουν πιο οικονομικές και 

αποτελεσματικές. Αυτό θα τους επιτρέψει να λειτουργούν καλύτερα, διότι θα 

προκύψει χώρος για τους υπόλοιπους τρόπους και μέσα μετακίνησης, τα οποία 

σημειωτέων καταναλώνουν λιγότερο χώρο. Έτσι θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός 

μετακινήσεων και οι περιοχές θα γίνουν συγχρόνως πιο βιώσιμες, πιο παραγωγικές 

και πιο φιλικές στον άνθρωπο.  

 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην παραπάνω κατεύθυνση καλούνται 

να αντιμετωπίσουν μια σειρά θεμάτων που αφορούν: 

• στον τρόπο της χωρικής τους ανάπτυξης, 

• στις προβληματικές μετακινήσεις προσώπων και αγαθών, 

• σε ασυνέχειες του υπάρχοντος οδικού δικτύου, 

• σε έλλειψη συνδυασμένου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, 

• στη λήψη αποσπασματικών μέτρων και ενεργειών από τους εκάστοτε 

αρμόδιους φορείς και τέλος 

• στην έλλειψη χάραξης κοινής πολιτικής όσον αφορά στις αστικές 

μετακινήσεις  
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Εικόνα 1. Συνοπτικό υλικό παρουσίασης διαφορών παραδοσιακού συγκοινωνιακού 

σχεδιασμού- ΣΒΑΚ 

 

 
 

 

Η παραπάνω εικόνα (επεξεργασία ΜΒΚ- ΕΜΠ, 2014) δείχνει αναλυτικά τις βασικές 

«διαφορές» μεταξύ του παραδοσιακού συγκοινωνιακού σχεδιασμού και των Σχεδίων 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 
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 3.2  Τι είναι ένα ΣΒΑΚ και τα πλεονεκτήματα 

 

Ο όρος «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα», που χρησιμοποιείται πλέον στον τομέα των 

Μεταφορών, περιγράφει τον στόχο για βιώσιμες συνθήκες μεταφορών και 

μετακινήσεων στις πόλεις και αντιστοιχεί σε κατευθύνσεις σχεδιασμού των 

μεταφορικών συστημάτων που θα εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου μεταφορικές 

υπηρεσίες βασισμένες στο τρίπτυχο της: 

• οικονομικής (βέλτιστες οικονομικά λύσεις) 

• περιβαλλοντικής (βελτίωση ποιότητας ζωής) και 

• κοινωνικής βιωσιμότητας (εξασφάλιση ασφαλούς και άνετης μετακίνησης για 

όλους καθώς και ενός συνεκτικού κοινωνικά περιβάλλοντος, χάρις κυρίως 

στη συνδυασμένη λειτουργία διαδρόμων κίνησης και σημείων στάσης σε 

υψηλής ποιότητας δημόσιους χώρους που προσφέρουν ευκαιρίες 

κοινωνικοποίησης). 

 

Σύμφωνα με τον πλέον πρόσφατο ορισμό της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ 

(2015), η Βιώσιμη Κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο ανθρώπινης και πολιτισμένης 

πόλης, που ο μεν άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, οι δε μεταφορές 

δεν σχεδιάζονται ως μαζικές, αλλά ξεχωριστών ατόμων με ανάγκες και επιθυμίες. 

Τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέγουν, να απολαμβάνουν, να γυμνάζονται, να 

επικοινωνούν, να ενσωματώνονται, να αξιολογούν και να συμμετέχουν στο αστικό 

γίγνεσθαι. Η ανθρωπιστική και η πολιτική της παράμετροι είναι πολύ ισχυρές.  

Τα Σχέδια Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν σχέδια στρατηγικής, με στόχο 

τη μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων, τη μείωση των ταχυτήτων κυκλοφορίας, 

την αύξηση του περπατήματος, της χρήσης ποδηλάτου και της δημόσιας 

συγκοινωνίας. Τα ΣΒΑΚ αποτελούν σχέδια/ στρατηγικές που εφαρμόζονται σε 

πλήθος ευρωπαϊκών πόλεων ως απάντηση στον κορεσμό που έχει δημιουργηθεί από 

το αυτοκίνητο. Αποκαλούνται και επιχειρησιακά σχέδια, καθώς ο χαρακτήρας τους 

είναι σε μεγάλο βαθμό προγραμματικός, ενώ από τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που 

προτείνουν μπορεί να προκύψει μία πληθώρα μελετών, έργων, πολιτικών χαμηλού, 

μέσου και υψηλού κόστους σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 

χρονικό διάστημα.  

Όπως αναφέρθηκε, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), είναι ένα 

στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και 

εμπνέεται από τις αρχές του ενιαίου σχεδιασμού, της συμμετοχής και της 

αξιολόγησης ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας και μετακινήσεων των 

ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον, για μία καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη και 

την περίμετρό της.  
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Τα ΣΒΑΚ δίνουν επίσης έμφαση στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση 

των επιλογών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες του ELTIS2 - που 

αποτελούν και το κατευθυντήριο έγγραφο σύνταξης των ΣΒΑΚ στην Ελλάδα- 

αποβλέπουν: 

 

 στο σχεδιασμό για το αύριο της ευρωπαϊκής πόλης, ο οποίος θα πρέπει να 

στηρίζεται στους πολίτες. Κάτοικοι, επισκέπτες, επιχειρηματίες και 

καταναλωτές αποτελούν μέρος της λύσης, διότι ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη 

Αστική Κινητικότητα είναι σχεδιασμός με κέντρο τον άνθρωπο και όχι για την 

απρόσωπη λειτουργία της πόλης 

 στο συντονισμό των πολιτικών μεταξύ των διαφόρων αστικών παραμέτρων, 

όπως πολεοδομία, μεταφορές, περιβάλλον, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική 

πολιτική, υγεία, ασφάλεια, ενεργειακή κατανάλωση κλπ. 

 στο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων Αυτοδιοίκησης 

 στη συνεργασία μεταξύ των γειτονικών γεωγραφικά Δήμων και Περιφερειών 

 σε ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης της κινητικότητας (οικονομικά βιώσιμες 

και αποδεκτές) που θα αποφεύγουν τα δαπανηρά έργα υποδομής 

 στην συνεργασία ομάδων επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων (πολεοδόμων, 

αρχιτεκτόνων, οικονομολόγων, περιβαλλοντολόγων) και όχι μόνο 

συγκοινωνιολόγων, όπως συνέβαινε με τις συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες 

 

Τα «Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» προωθούν επίσης σχεδιασμούς με 

μεγάλο χρονικό ορίζοντα χωρίς να υποτιμούν τη σημασία των λύσεων άμεσης 

εφαρμογής. Λαμβάνουν επίσης υπόψη τους το κοινωνικό κόστος και τα οφέλη, 

έχοντας ως βασική αρχή ότι κάθε τρόπος μετακίνησης πρέπει να εσωτερικεύει το 

κόστος του και να μη το μεταθέτει στην κοινωνία.  

 

Ένα «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» πρέπει να στοχεύει σε ένα σύστημα 

συνδυασμένων τρόπων μετακίνησης: 

α) που θα είναι προσβάσιμοι και θα καλύπτουν τις ανάγκες κινητικότητας όλων, 

τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών 

β) θα εξισορροπούν τις ενδεχόμενα αντικρουόμενε επιθυμίες μεταξύ πολιτών, 

επιχειρήσεων και βιομηχανίας 

γ) θα υπηρετούν παράλληλα και κατά τον βέλτιστο τρόπο, την ισόρροπη και 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη των διαφόρων τρόπων μετακίνησης και τους στόχους 

τους για βιωσιμότητα, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη, υγεία και 

ποιότητα περιβάλλοντος 

δ) θα βελτιστοποιούν τη σχέση κόστους και οφέλους των διαφόρων δικτύων 

 

 
2 http://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines_el_v2.pdf 

http://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines_el_v2.pdf


 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 27 

ε) θα αξιοποιούν στο μέγιστο το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και τα υπάρχοντα δίκτυα 

δημόσιας συγκοινωνίας 

στ) θα βελτιώνουν την ελκυστικότητα της πόλης, την ποιότητα ζωής και 

ενισχύοντας τις «ενεργές» μετακινήσεις, όπως το περπάτημα και το ποδήλατο, 

θα συμβάλλουν στο να είναι οι κάτοικοι πιο υγιείς 

ζ) θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς αστικού περιβάλλοντος με 

μικρότερη εγκληματικότητα και λιγότερα ατυχήματα 

η) θα οδηγούν σε περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, των αερίων του 

θερμοκηπίου και γενικότερα της ρύπανσης 

θ) θα στοχεύουν στην ήπια κυκλοφορία και όχι στην αύξηση της ταχύτητας 

ι) θα οργανώνουν την τροφοδοσία σύμφωνα με ωράρια που δε θα επηρεάζουν 

αρνητικά την ποιότητα του οδικού περιβάλλοντος. Η τροφοδοσία θα είναι ένα 

από τα κριτήρια για τη χωροθέτηση των διαφόρων δραστηριοτήτων και 

επιχειρήσεων 

ια) θα στηρίζονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα τιμολόγησης της δημόσιας 

συγκοινωνίας και της στάθμευσης 

ιβ) θα προωθούν λύσεις «διαχείρισης κινητικότητας», δηλαδή βιώσιμων 

μετακινήσεων για τις οποίες δεν χρειάζεται η δημιουργία νέας υποδομής, όπως 

car sharing «κοινόχρηστου αυτοκινήτου», «συλλογικής χρήσης του αυτοκινήτου 

– car και van pooling», «ομαδικής μετακίνησης προς το σχολείο με περπάτημα ή 

ποδήλατο – walking και cycling bus» κ.λπ. 

ιγ) θα υπηρετούν την απρόσκοπτη προσπέλαση των ΑΜΕΑ με ειδικά σχεδιασμένες 

παρεμβάσεις, ώστε να αυξηθεί η παρουσία τους και να γίνεται σεβαστό το 

δικαίωμά τους στην πόλη 

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που κατά κανόνα προκύπτουν από την εφαρμογή 

σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι τα παρακάτω: 

 

 Βελτιωμένη εικόνα της πόλης: Μία πόλη που ασχολείται με το σχεδιασμό 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας προβάλλει την εικόνα μιας πόλης καινοτόμας, 

με όραμα για το μέλλον. 

 

 Βελτιωμένη κινητικότητα και προσβασιμότητα: Το σχέδιο αστικής κινητικότητας 

με επίκεντρο τους πολίτες θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση της 

κατάστασης της κινητικότητας των πολιτών με τη δημιουργία πολυτροπικών 

λύσεων μεταφορών από πόρτα σε πόρτα και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

αστικές περιοχές και τις υπηρεσίες τους. 

 

 Προοπτική προσέγγισης περισσότερων πολιτών: Το Σ.Β.Α.Κ. προσφέρει 

δυνατότητες για την προσέγγιση περισσότερων πολιτών και καλύτερη 

ανταπόκριση στις ανάγκες των διαφόρων ομάδων χρηστών. 
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 Καλύτερη ποιότητα ζωής: Το Σ.Β.Α.Κ. είναι ένα σχέδιο για τους ανθρώπους και όχι 

για τα οχήματα και την κίνηση. Μεταφέρει ένα συναισθηματικό μήνυμα που 

εκφράζεται, για παράδειγμα, σαν στόχος για την καλύτερη ποιότητα των δημοσίων 

χώρων ή την αύξηση της ασφάλειας των παιδιών. 

 

 Πλεονεκτήματα για το περιβάλλον και την υγεία: Οι προσπάθειες για τη βελτίωση 

της ποιότητας του αέρα, τη μείωση του θορύβου και την  άμβλυνση της κλιματικής 

αλλαγής οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα για την υγεία και σημαντική 

εξοικονόμηση πόρων στον τομέα της υγείας. 

 Αποφάσεις υποστηριγμένες από τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς: Ο 

σχεδιασμός για τους ανθρώπους προϋποθέτει σχεδιασμό με τους ανθρώπους. 

Μέσω των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, οι αποφάσεις υπέρ ή κατά 

των μέτρων αστικής κινητικότητας μπορούν να αποκτήσουν ένα  σημαντικό 

επίπεδο “δημόσιας νομιμότητας”. 

 

 Υψηλότερη ανταγωνιστικότητα και καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις: Το 

Σ.Β.Α.Κ. θα αποτελέσει προϋπόθεση για χρηματοδότηση καινοτόμων λύσεων 

κινητικότητας προσφέροντας ένα καθοριστικό πλεονέκτημα σε  σχέση με  άλλες 

πόλεις, όταν ανταγωνίζονται για δημόσια χρηματοδότηση ή/και ένταξη στα 

διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Η προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ σε 

φορείς πόλεων με Σ.Β.Α.Κ. συμπεριλαμβάνεται επίσης στο ‘Πακέτο Αστικών 

Μεταφορών (Urban Mobility Package) του 2013 που ανακοινώθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Δεκεμβρίου 2013. 

 

 Νέο πολιτικό όραμα, προοπτική ενοποίησης: Το Σ.Β.Α.Κ. καθορίζει ένα 

μακροπρόθεσμο και στρατηγικό όραμα. Ενθαρρύνει μία αποτελεσματική νοοτροπία 

σχεδιασμού που στοχεύει στην ενσωμάτωση τομέων πολιτικής και θεσμών, πόλεων 

και περιχώρων. 

 

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα θα προκύψουν από την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ, όπως θα 

σχεδιαστεί από τον Ανάδοχο, εξατομικευμένο στις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου 

λαμβάνοντας υπόψη ιδιαιτερότητες της γεωγραφικής θέσης και του τουριστικού προφίλ 

του τόπου, της ιδιαίτερης ταυτότητας της ενδοχώρας και της παραλιακής ζώνης και της 

ταυτότητας των μετακινήσεων. 
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 3.3  Βασικοί πυλώνες σχεδιασμού ενός ΣΒΑΚ 

 

I. Σχεδιασμός για περπάτημα 

Σχετικά με την προώθηση του περπατήματος οι κατευθύνσεις 

που πρέπει να ακολουθηθούν σε ένα ΣΒΑΚ θα πρέπει να αφορούν 

είτε την υποδομή για το ίδιο το περπάτημα, είτε την υποδομή για 

το αυτοκίνητο. Και τα δύο αποτελούν παραμέτρους ενός ενιαίου 

συστήματος.  

 

Μείωση των ταχυτήτων 

❖ Με τη δημιουργία γειτονιών ήπιας κυκλοφορίας 

❖ Με τη διαπλάτυνση πεζοδρομίων σε κεντρικές αρτηρίες. Το έργο αυτό θα 

συμβάλει παράλληλα στη μείωση του διερχόμενου από το κέντρο φόρτου. 

 

Αναβάθμιση των ανοικτών δημόσιων χώρων, γιατί το περπάτημα έχει ανάγκη και 

από στάσεις. Τυπική, τέτοια αναβάθμιση είναι η πεζοδρόμηση περιμετρικών δρόμων 

πλατειών. 

 

Αναβάθμιση της υποδομής για περπάτημα εκεί όπου η γενικότερη αισθητική της 

διαδρομής είναι ευνοϊκή (φυσικό περιβάλλον και αρχιτεκτονική). 

 

Διαμόρφωση διασταυρώσεων, ώστε οι διαβάσεις να έχουν μικρότερο μήκος, να 

βρίσκονται στην ίδια στάθμη με τα πεζοδρόμια, να είναι εύκολα ορατές από τους 

οδηγούς, ενώ τα αυτοκίνητα να διέρχονται από τη διασταύρωση με μικρότερη 

ταχύτητα. 

 

Σε πόλεις με δημόσια συγκοινωνία μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στους 

δρόμους προσπέλασης των στάσεων από τους πεζούς.  

 

Κατάργηση της δυνατότητας στάθμευσης σε μια ακτίνα από κτήρια μεγάλης 

επισκεψιμότητας (π.χ. γύρω από σχολεία), έτσι ώστε να παραμένει ελεύθερος για 

τους πεζούς ένας ζωτικός χώρος γύρω τους.  

 

II. Σχεδιασμός για ποδήλατο 

 

Το ποδήλατο δικαιούται να έχει προσπέλαση κάθε σημείου της πόλης 

και επομένως να καλύπτει πλήρως την αστική επιφάνεια, καθώς και 

να δίνει διεξόδους προς τους εξοχικούς προορισμούς για άσκηση και αναψυχή. 

Η αυριανή βιώσιμη πόλη θα πρέπει να δίνει κίνητρα στους κατοίκους των προαστίων 

για να χρησιμοποιούν το ποδήλατο στις μετακινήσεις τους προς το κέντρο.  
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Η σχετική υποδομή θα επιτρέπει την ανάπτυξη ταχυτήτων υψηλότερων από αυτές 

που θα αναπτύσσει το ποδήλατο στις γειτονιές και στο κέντρο.  

Σε γενικές γραμμές αποκλειστική υποδομή ποδηλάτου χρειάζεται μόνο εκεί όπου το 

ποδήλατο απειλείται.  

Στους δρόμους γειτονιάς, όπου οι ταχύτητες θα είναι χαμηλές (όριο 30 χλμ/ώρα), δεν 

υπάρχει ανάγκη για καμιά ειδική υποδομή. 

Ως στρατηγικός στόχος λοιπόν δεν είναι ένα ευρύ δίκτυο ποδηλάτου αλλά το 

αντίθετο: ένα όσο γίνεται πιο περιορισμένο δίκτυο και παράλληλα ευρεία ανάπτυξη 

περιοχών ήπιας κυκλοφορίας, περιλαμβανομένου και του κέντρου.  

Το ποδήλατο λοιπόν, μαζί με το περπάτημα και τη δημόσια συγκοινωνία, συνδέονται 

με την προοπτική ανάπλασης της πόλης στο σύνολό της και το ΣΒΑΚ μπορεί να 

συμβάλλει καθοριστικά ως προς αυτό. 

Το δίκτυο πρέπει να είναι αναγνώσιμο, όπως πρέπει να είναι και οι συνιστάμενες 

διαδρομές για περπάτημα. Τα σημεία αναφοράς του είναι εμβληματικά σημεία της 

πόλης (κτήρια, πλατείες κλπ.). Το δίκτυο επίσης πρέπει να συνδέει άμεσα τους 

προορισμούς, διερχόμενο ελεύθερα από όλα εκείνα τα στοιχεία της πόλης που για 

το αυτοκίνητο αποτελούν εμπόδια (πάρκα, πεζόδρομους, λεωφορειολωρίδες κλπ.)  

 

ΙΙΙ. Σχεδιασμός για τη δημόσια συγκοινωνία και τις συλλογικές 

μεταφορές  

Το περπάτημα δεν μπορεί να προωθηθεί χωρίς το βασικό του 

σύμμαχο που είναι η δημόσια συγκοινωνία. Έμμεσος σύμμαχός 

του είναι και το ποδήλατο.  

Ως προς τη δημόσια συγκοινωνία, όσοι τη χρησιμοποιούν, περπατούν περισσότερο 

από κάθε χρήστη άλλου μηχανοκίνητου μέσου. Βέβαια η απόσταση της θέσης 

στάθμευσης του αυτοκινήτου και το σχετικό περπάτημα είναι κάτι που τα καθορίζει 

ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός μέσω της πολιτικής στάθμευσης που εφαρμόζει στις 

διάφορες περιοχές της πόλης. Όσο αυξάνει η απόσταση μεταξύ κατοικίας και θέσης 

στάθμευσης, τόσο λιγότερο επιλέγεται το αυτοκίνητο. Παράλληλα η αναβάθμιση της 

δημόσιας συγκοινωνίας προϋποθέτει και την εξασφάλιση μεγαλύτερης άνεσης για 

την κίνησή της, επομένως περισσότερου χώρου στο δρόμο, που εκ των πραγμάτων 

καταλαμβάνεται από το αυτοκίνητο. Η αναβάθμιση λοιπόν της δημόσιας 

συγκοινωνίας, οδηγεί αναγκαστικά σε περιορισμούς κάποιων ελευθεριών κίνησης 

του αυτοκινήτου. Πολλές πόλεις μέχρι σήμερα, ίσως οι περισσότερες, ακολούθησαν 
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την αντίστροφη πορεία. Ο σχεδιασμός, έχοντας ως προτεραιότητα το αυτοκίνητο, 

άφηνε συστηματικά τη δημόσια συγκοινωνία να υποβαθμίζεται. 

Η ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας συγκοινωνίας θα προκαλέσει ανατροπή του 

τρόπου που λειτουργούσε μέχρι σήμερα η πόλη. Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση 

και όχι για τεχνική λύση. Η βιομηχανία αυτοκινήτων κάνει τα τελευταία χρόνια 

τεράστια βήματα, ώστε να καταστήσει ξανά το ιδιωτικό αυτοκίνητο χρήσιμο και 

ελκυστικό εργαλείο. Ανάλογα βήματα γίνονται και από τη βιομηχανία συστημάτων 

δημόσιας συγκοινωνίας. Ο ανταγωνισμός ιδιωτικού αυτοκινήτου και δημόσιας 

συγκοινωνίας εκδηλώνεται κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, όπου και στις δυο 

περιπτώσεις μπορούν να εισαχθούν νέες τεχνολογίες. Συνεπώς στόχος των πόλεων 

θα πρέπει να είναι να ασκηθούν πολιτικές προς την κατεύθυνση της προνομιακής 

μεταχείρισης της δημόσιας συγκοινωνίας. Η επιβολή περιοριστικών μέτρων στα 

ιδιωτικά οχήματα είναι ένα θεμιτό εργαλείο κυκλοφοριακού σχεδιασμού.  

Εκτός από τις τεχνολογίες, χρειάζονται ριζικές αλλαγές και στον κοινωνικό τομέα. 

Σήμερα δεν έχουν γίνει ακόμη ορατές. Χρειάζεται μία άλλη στάση και θεώρηση ζωής, 

κυρίως από τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι θα μετατραπούν, από απλοί 

παρατηρητές αποφάσεων και έργων, σε ενεργούς πολίτες, αντιμετωπίζοντας από 

κοινού τα προβλήματα, επιλέγοντας τις βέλτιστες λύσεις που θα αποδώσουν 

καρπούς, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, μετεξελίσσοντας τις πόλεις 

από απρόσωπες και εχθρικές σε φιλικές, φιλόξενες και βιώσιμες. 

 

Μια πρώτη αρχή της φιλοσοφίας του σχεδιασμού είναι τα οχήματα να ταυτίζονται 

με την πόλη, να αντιμετωπίζονται ως ο αυτονόητος εξοπλισμός της. Τα δίκτυα 

δημόσιας συγκοινωνίας θα πρέπει συνεπώς να λειτουργούν ως δομικά στοιχεία του 

αστικού τοπίου. Η δεύτερη αρχή είναι η δημόσια συγκοινωνία να αποτελεί 

προέκταση της κίνησης του πεζού ή και του ποδηλάτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

τήρηση αυτών των αρχών δεν είναι πάντα μια εύκολη υπόθεση, ιδίως σε συνθήκες 

εξάπλωσης της κοινωνικής βίας που είναι ιδιαίτερα αισθητή στις μεγάλες πόλεις, 

όπου συχνά η δημόσια συγκοινωνία ταυτιζόμενη με το κράτος γίνεται στόχος 

βανδαλισμών. Τα οχήματα πρέπει συνεπώς να θωρακίζονται, επηρεάζοντας την 

επιλογή υλικών, σχεδίου και συστημάτων ελέγχου και επίβλεψης της δημόσιας 

συγκοινωνίας. Η αισθητική που προκύπτει είναι φυσικό να εξαρτάται από τις 

εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες. 

 

Η διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων των οχημάτων γίνεται όλο και πιο ευέλικτη. 

Η λογική του πολυμορφικού αυτοκινήτου επαναλαμβάνεται και στο δημόσιο όχημα: 

καθίσματα που αναδιπλώνουν για να χωρέσουν τα αναπηρικά καροτσάκια, χώροι για 

τοποθέτηση ποδηλάτων, εγκατάσταση των καθισμάτων έτσι ώστε να σχηματίζονται 

μικρά σαλόνια αντί της συμβατικής αρχιτεκτονικής σε σειρές.  
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα city-bus της Βαρκελώνης, όπου διαθέτουν 

χώρους περισσότερο εξατομικευμένους και πιο φιλικούς. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση η δημόσια συγκοινωνία επιχειρεί να προσφέρει ιδιωτικότητα, 

ανταγωνίζοντας αυτό το μοναδικό, μέχρι πρόσφατα, προνόμιο του αυτοκινήτου. 

 

Το λειτουργικό κέρδος της δημόσιας συγκοινωνίας, που επιτυγχάνεται με τις 

βελτιώσεις στην πρόσβαση, τη συντόμευση του χρόνου εισόδου και εξόδου των 

επιβατών και τη μείωση του νεκρού χρόνου αναμονής του οχήματος στη στάση Είναι 

σημαντικό. Όμως και το συμβολικό μήνυμα που δίνεται σε κατοίκους και επισκέπτες, 

ότι δηλαδή η δημόσια συγκοινωνία αποτελεί προέκταση του δημόσιου ελεύθερου 

χώρου είναι ίσως αυτό με την πιο βαρύνουσα σημασία.  

 

ΙV. Σχεδιασμός για τη δημόσια υγεία και την οδική ασφάλεια 

Η δημόσια υγεία και η οδική ασφάλεια επωφελούνται καθοριστικά από την 

ενθάρρυνση των εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς. Μια βρετανική μελέτη 

διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος καρκίνου ήταν κατά 45% χαμηλότερος μεταξύ των 

ανθρώπων που μετακινούνταν με ποδήλατο τακτικά στην εργασία. Παράλληλα, τα 

μέτρα κινητικότητας μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση 

των προβλημάτων οδικής ασφάλειας της πόλης και να συμβάλουν επίσης στην 

επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση κατά 50% των θανάτων από τροχαία 

συμβάντα και σοβαρών τραυματισμών μέχρι το 2030. Είναι σημαντικό να 

αναγνωρίσουμε ότι οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας είναι ασφαλέστεροι δρόμοι. 

Ολοκληρωμένες πολιτικές, όπως για παράδειγμα βελτιωμένη υποδομή ποδηλασίας, 

πεζοδρόμια επαρκούς πλάτους και επιβαλλόμενα όρια ταχύτητας, βελτιώνουν την 

οδική ασφάλεια της πόλης. 

 

V. Σχεδιασμός για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και του μικροκλίματος 

Οι μεταφορές είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας εκπομπής ρύπων στη φύση. 

Θεωρείται ως ένας από τους πλέον ρυπογόνους τομείς, καθώς σε αυτόν οφείλονται 

σε μεγάλο βαθμό οι πλέον επιβλαβείς επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίματος, στον 

κατακερματισμό του αστικού χώρου, στην ηχορύπανση και στη δημόσια υγεία. Ένα 

περιβαλλοντικά βιώσιμο σύστημα μεταφορών είναι αυτό το οποίο περιορίζει τις 

εκπομπές και τους ρύπους σε όρια, χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 

ρυθμούς όχι μεγαλύτερους από τους ρυθμούς αναπαραγωγής των πηγών αυτών, 

χρησιμοποιεί μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ρυθμούς όχι μεγαλύτερους από 

τους ρυθμούς ανάπτυξης υποκατάστατων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

συγχρόνως ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στις χρήσεις γης και την παραγωγή 

θορύβου. 

 

VI. Σχεδιασμός για λοιπές παραμέτρους κινητικότητας   

Ο σχεδιασμός για τους βασικούς πυλώνες της κινητικότητας συνοδεύεται από 

απαραίτητη μέριμνα για την κίνηση των συμβατικών ΙΧ, των μηχανοκίνητων 

δικύκλων, των άλλων ειδικών κατηγοριών οχημάτων, των οχημάτων τροφοδοσίας, 
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της εισαγωγής νέων ηλεκτροκίνητων οχημάτων, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας 

καθώς και τα συστήματα διαχείρισης κινητικότητας μεταξύ άλλων.  

Ένα ολοκληρωμένο ΣΒΑΚ θα πρέπει να ασχολείται με όλους τους παραπάνω τομείς 

με γνώμονα τον άρτιο συνδυασμό τους που θα προάγει τις ήπιες μετακινήσεις και 

την ενίσχυση της λειτουργικότητας του συστήματος μεταφορών σε συνάφεια με τις 

χρήσεις γης, την κατανομή των υπηρεσιών στο χώρο, τη βέλτιστη σύνδεση των 

ανοικτών κοινόχρηστων χώρων με τους χώρους δραστηριοποίησης του κοινού κ.α. 

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.  

 

1. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Υπάρχει μία ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστικών 

περιοχών. Αυτό μπορεί να εκφραστεί με πολλές μικρότερες ή μεγαλύτερες 

βελτιώσεις, όπως πιο ελκυστικοί δημόσιοι χώροι, βελτιωμένη (οδική) ασφάλεια, 

καλύτερη ποιότητα αέρα, λιγότερες εκπομπές ρύπων και λιγότερος θόρυβος. Στα 

πλαίσια αυτά, ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας φέρει ένα 

συναισθηματικό μήνυμα (βελτιωμένοι δημόσιοι χώροι, ασφάλεια των παιδιών), 

το οποίο θα πρέπει να διαδίδεται συνεχώς. 

 

2. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Η κινητικότητα αποτελεί σημαντικό καταλύτη για την τοπική οικονομία. Το 

υγιέστερο περιβάλλον και η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης συμβάλλει 

ουσιαστικά στη μείωση του κόστους για την τοπική κοινότητα και στην 

προσέλκυση νέων επιχειρήσεων. Στον παγκόσμιο και εθνικό ανταγωνισμό των 

αστικών κέντρων, μια καλά οργανωμένη και βιώσιμη πόλη είναι μια πιο ελκυστική 

πόλη για τους επενδυτές και αποτελεί μια πολύ καλύτερη «επιχειρηματική 

ευκαιρία» από μια πόλη χωρίς σαφή και μακρόπνοη πολιτική κινητικότητας.  

 

3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

Τα ΣΒΑΚ είναι στενά συνδεδεμένα με τις θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τη 

βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη μείωση του θορύβου. Ακόμη, οι πολίτες 

και η κοινωνία μπορούν να αντιληφθούν τις θετικές επιδράσεις στην υγεία τους 

εξοικονομώντας σημαντικά ποσά τα οποία υπό άλλες περιπτώσεις θα διέθεταν 

για λόγους υγείας, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, ο 

σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας βοηθά στην αντιμετώπιση 

κάποιων ζητημάτων σχετικά με την κλιματική αλλαγή. 

 

4. ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο 

για τη δημιουργία πολυτροπικών λύσεων μεταφορών από πόρτα σε πόρτα. 

Φέρνοντας διάφορους εμπλεκόμενους φορείς γύρω από το ίδιο τραπέζι 
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εξασφαλίζεται ότι οι ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης των πολιτών και των 

επιχειρήσεων μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά. 

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Σε μια εποχή που οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι, είναι πολύ σημαντικό 

οι λύσεις που θα υιοθετούνται να κάνουν χρήση των διαθέσιμων πόρων με πιο 

αποδοτικό τρόπο. Ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας αλλάζει τις 

προτεραιότητες από τα μεγάλα οδικά έργα προς ένα ισορροπημένο μίγμα μέτρων 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό 

κόστος. Η υιοθέτηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» εισάγει επιπρόσθετα μία 

επιπλέον πηγή εσόδων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

χρηματοδότηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. 

 

6. ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών αποτελεί βασική αρχή 

ενός ΣΒΑΚ. Η πόλη η οποία νοιάζεται για τις ανάγκες των πολιτών της και 

εμπλέκει τους αρμόδιους φορείς κατάλληλα στην όλη διαδικασία, μπορεί 

ευκολότερα να αποκτήσει «δημόσια αποδοχή». 

 

7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Οι μελετητές, οι οποίοι παραδοσιακά επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των 

υποδομών, μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες κινητικότητας των 

διαφόρων ομάδων χρηστών εφόσον ακούν τη γνώμη τους (feedback). Επιπλέον, 

οι τοπικοί εμπλεκόμενοι φορείς μερικές φορές μπορούν να βρουν πολύ 

αποτελεσματικές λύσεις, λόγω της εξοικείωσής τους με μια συγκεκριμένη 

κατάσταση. Η ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση στο σχεδιασμό 

εξασφαλίζει ότι το σχέδιο προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των σχετικών 

τρόπων μετακίνησης, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη στροφή προς πιο βιώσιμους 

τρόπους μετακίνησης.  

 

8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Τα ΣΒΑΚ προσφέρουν έναν αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση και την 

εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων, όπως της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την 

ποιότητα του αέρα και των Εθνικών Κανονισμών περί θορύβου. 

 

9. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

Τα προβλήματα αστικής κινητικότητας συχνά έχουν να κάνουν και με 

διοικητικούς περιορισμούς, που αφορούν πολλαπλούς τομείς πολιτικής ή 

πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και φορέων. Ο βιώσιμος αστικός σχεδιασμός 

αναζητά λύσεις για την «λειτουργική πόλη» σε συνδέσεις με τις γύρω περιοχές 

και το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας εμπνέει τον συνεργατικό σχεδιασμό μεταξύ διαφόρων τομέων 
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πολιτικής και διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης στο πλαίσιο της 

«λειτουργικής πόλης». 

 

10. ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Τα ΣΒΑΚ μπορούν να βοηθήσουν τους φορείς να έχουν πρόσβαση σε πηγές 

χρηματοδότησης για καινοτόμες λύσεις ή για ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 

σχεδιασμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ύπαρξη ΣΒΑΚ μπορεί να βελτιώσει την 

ανταγωνιστικότητα της πόλης, όταν πρόκειται για ζητήματα χρηματοδότησης. 

 

11. ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αποτέλεσμα του συνεχούς αειφόρου σχεδιασμού αποτελεί η δημιουργία ενός 

κοινού οράματος, μιας νέας κουλτούρας κινητικότητας: ένα όραμα που έχει 

συμφωνηθεί από τους πολιτικούς παράγοντες, τα θεσμικά όργανα και τους 

πολίτες, ένα όραμα που ξεπερνά τις εκλογικές αναμετρήσεις και που μπορεί να 

περιλαμβάνει λιγότερο ελκυστικά στοιχεία με μακροπρόθεσμα ωστόσο οφέλη. 
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 3.4  Λοιπές βασικές έννοιες  

 

Περιοχή παρέμβασης  

Καλείται η περιοχή στην οποία θα εφαρμοσθούν τα μέτρα του ΣΒΑΚ εντός 

των ορίων όπου ο φορέας εκπόνησης του ΣΒΑΚ ασκεί την κατά τόπο 

αρμοδιότητά του. Η περιοχή παρέμβασης προσδιορίζεται από τον φορέα 

εκπόνησης κατά τη φάση της προετοιμασίας του ΣΒΑΚ και μπορεί να 

εκτείνεται και πέραν των διοικητικών ορίων του, όπου αυτό κρίνεται 

αναγκαίο προς εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών κινητικότητας ή 

χάριν καλύτερης αποτελεσματικότητας των μέτρων παρέμβασης.   

 

Φορέας εκπόνησης ΣΒΑΚ  

Καλείται ο φορέας (ενδ. ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) που είναι αρμόδιος για την 

περιοχή παρέμβασης και αποφασίσει την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ σύμφωνα με 

το εν ισχύ πλαίσιο. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ELTIS ο φορέας εκπόνησης 

αναπτύσσει το ΣΒΑΚ με τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας και τη 

συνεργασία κοινού και φορέων, πολλές φορές υπό την καθοδήγηση ειδικών 

εμπειρογνωμόνων σε ζητήματα αστικής κινητικότητας. Σημειώνεται ότι έχει 

παρατηρηθεί πολλές φορές να συνεργάζονται φορείς για να αναπτύξουν ένα 

ΣΒΑΚ ιδίως όταν πρόκειται για μητροπολιτικά αστικά συγκροτήματα.  

 

Ομάδα Εργασίας ΣΒΑΚ  

Καλείται η ομάδα ατόμων που συμπεριλαμβάνει στελέχη του φορέα 

εκπόνησης και συμβούλους με στόχο την ανάπτυξη, υλοποίηση και 

παρακολούθηση του ΣΒΑΚ.  

 

Στόχοι ΣΒΑΚ  

Οι στόχοι για ένα ΣΒΑΚ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή καθοδήγηση πρέπει να 

είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά ορισμένοι 

(SMART). Ενδεικτικά τέτοιοι στόχοι μπορούν να είναι: % αύξηση μεριδίου 

χρήσης ποδηλάτου, επιλογής περπατήματος, δημόσιας συγκοινωνίας, % 

μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης κ.ο.κ. Η επιλογή των μέτρων εξαρτάται 

από τους στόχους και αφορά στη διαμόρφωση παρεμβάσεων και δράσεων για 

την επίτευξη του οράματος και των στόχων. 

 

Προτεραιότητες ΣΒΑΚ  

Τα ΣΒΑΚ οδηγούν στη χάραξη νέων προτεραιοτήτων, δίνουν έμφαση στη 

δημόσια συγκοινωνία, το περπάτημα, το ποδήλατο και άλλα κοινόχρηστα 

μέσα μεταφοράς και στοχεύουν σε πόλεις με λιγότερα αυτοκίνητα, 

μικρότερες ταχύτητες, υψηλής ποιότητας δημόσιους χώρους και ανθρώπινο 

περιβάλλον.  
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Ενδεικτικές προτεραιότητες ενός ΣΒΑΚ μπορεί να είναι : η Βελτίωση 

προσβασιμότητας πεζών, ευάλωτων χρηστών, η Αντιμετώπιση 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, η Βελτίωση οδικής ασφάλειας, η Ενίσχυση της 

κυκλοφορίας με το ποδήλατο, η Βελτίωση υπηρεσιών δημόσιας συγκοινωνίας 

κ.ο.κ.  

 

Μέτρα ΣΒΑΚ  

Τα μέτρα που περιλαμβάνει ένα ΣΒΑΚ γενικά χωρίζονται σε Μέτρα Πολιτικής/ 

Στρατηγικής, σε Μέτρα Διαχείρισης της Κινητικότητας και Επικοινωνιακά, σε 

Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις υποδομών στο χώρο και σε 

Κανονιστικά Μέτρα. 

Αυτά τα μέτρα μπορούν να είναι απλές δράσεις, πολιτικές ή και παρεμβάσεις 

τεχνικού χαρακτήρα.  

Ειδικότερα:  

Μέτρα Πολιτικής ή Μέτρα Στρατηγικής καλούνται τα μέτρα εκείνα που 

προωθούν μία πολιτική για την ενίσχυση ενός μέσου (π.χ. της Δημόσιας 

Συγκοινωνίας). Μέτρο Πολιτικής μπορεί να είναι ένα σχέδιο δράσης για την 

προώθηση του ποδηλάτου ή της δημόσιας συγκοινωνίας.  

Μέτρα Διαχείρισης της Κινητικότητας και Επικοινωνιακά Μέτρα καλούνται 

τα μέτρα εκείνα που επιχειρούν να επικοινωνήσουν τη διαφορετική λογική 

που φέρνει ένα ΣΒΑΚ στην πόλη, είτε γενικά είτε σε έναν τομέα (π.χ. καμπάνια 

ενημέρωσης για τη χρήση ποδηλάτου/ δημόσιας συγκοινωνίας σε μία πόλη).   

Μέτρα Παρεμβάσεων Υποδομών στο χώρο καλούνται όλα εκείνα τα μέτρα 

εκείνα επιχειρούν να εισάγουν μία παρέμβαση στην πόλη μέσω μίας 

ανάπτυξης ή ενίσχυσης υποδομής. Μέτρο παρέμβασης μπορεί να είναι ένας 

χώρος στάθμευσης ποδηλάτου, μία νέα υποδομή μέσου σταθερής τροχιάς, 

ένας ποδηλατόδρομος. 

Κανονιστικά Μέτρα καλούνται τα μέτρα εκείνα που ρυθμίζουν ζητήματα 

μετακινήσεων στο επίπεδο της πόλης. Κανονιστικό μέτρο μπορεί να είναι ο 

περιορισμός μηχανοκίνητων οχημάτων σε μία περιοχή μόνιμου ή εποχιακού 

χαρακτήρα, ο καθορισμός μίας περιοχής χαμηλών εκπομπών. 

 

Δίκτυο φορέων ΣΒΑΚ  

Καλείται το συλλογικό όργανο όλων των εμπλεκόμενων μερών και φορέων 

που ενδιαφέρονται και συνδιαμορφώνουν ένα ΣΒΑΚ, όπως όμοροι ΟΤΑ, οι 

αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, τα 

αρμόδια επιμελητήρια, οι εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις και 

περιβαλλοντικοί σύλλογοι, ομάδες πολιτών κ.ά. Το δίκτυο αυτό συμμετέχει 

σε όλες τις διαβουλευτικές διαδικασίες του ΣΒΑΚ και επί της ουσίας το 

ζητούμενο είναι να σχεδιάσει μαζί με την Ομάδα Εργασίας τη στρατηγική της 

επόμενης μέρας για την πόλη/ περιοχή αναφοράς.  
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Κύκλος ΣΒΑΚ  

Καλείται το διάγραμμα σταδίων που αποτυπώνει τις φάσεις κατάρτισης ενός 

ΣΒΑΚ, ήτοι τη φάση προετοιμασίας, τη φάση ανάπτυξης στρατηγικής, το 

σχεδιασμό μέτρων και τέλος τη φάση υλοποίησης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης μέτρων του ΣΒΑΚ.  

 

Σύμφωνο συμμετοχής ΣΒΑΚ  

Καλείται το «συμβόλαιο» που καταρτίζεται από κοινού μεταξύ του φορέα 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ και των φορέων που συνδιαμορφώνουν το ΣΒΑΚ με 

στόχο να καθορίσουν το πλαίσιο συνεργασίας τους.  

 

Σχέδιο δράσης ΣΒΑΚ 

Καλείται το σχέδιο που περιλαμβάνει κατάλογο με τις κανονιστικές 

διατάξεις, τα επιλεγέντα μέτρα, τα παραδοτέα σχέδια αποτύπωσης ή/και 

τους χάρτες των επιλεγέντων μέτρων παρέμβασης του ΣΒΑΚ, τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό, τις πηγές χρηματοδότησης, τους φορείς υλοποίησης και το 

σχετικό χρονοδιάγραμμά τους καθώς και μηχανισμούς παρακολούθησης και 

αξιολόγησής τους. Αποτελεί ουσιαστικά το σχέδιο υλοποίησης του ΣΒΑΚ. 

 

Σχέδιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ΣΒΑΚ  

Οι δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης ενός ΣΒΑΚ αφορούν 

στην 1) συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με την πρόοδο της 

διαδικασίας σχεδιασμού και 2) μετά την εκπόνησή του, στις ενδεχόμενες 

επιπτώσεις από το πακέτο μέτρων κατά την περίοδο υλοποίησής του. Το 

Σχέδιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΣΒΑΚ περιλαμβάνει τον 

καθορισμό των δεικτών απόδοσης του σχεδίου, την εκ των προτέρων και εκ 

των υστέρων αξιολόγηση, και μέτρηση των επιπτώσεων σε σχέση με την 

αρχική κατάσταση καθώς και την ερμηνεία της προόδου του ΣΒΑΚ σε μία 

δεδομένη περιοχή.  

  

Δείκτες παρακολούθησης ΣΒΑΚ  

Βασικό συστατικό των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι 

οι δείκτες που θα επιλεγούν, ώστε να γίνεται η μέτρηση με ποσοτικό τρόπο 

της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Οι κατηγορίες των δεικτών είναι:  

Δείκτες αποτελεσμάτων (outcome indicators): μετρούν τις πραγματικές 

επιπτώσεις σχετικά με στόχους του ΣΒΑΚ (π.χ. εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου για τη βελτίωση των κλιματικών συνθηκών). 

Ενδιάμεσοι δείκτες αποτελεσμάτων (δείκτες μεταφορών) : περιγράφουν 

αλλαγές στο σύστημα μεταφορών και μπορούν να συσχετίζονται με την 

επιτυχία των στρατηγικών (π.χ., κατανομή ανά μέσο). 
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Δείκτες Εκροών (output indicators) : υπολογίζουν το μέγεθος υλοποίησης των 

πολιτικών και τη βελτίωση των υπηρεσιών (π.χ. υλοποίηση 

λεωφορειολωρίδων, σε χλμ). 

 Δείκτες Εισροών (input indicators) : παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το 

μέγεθος των πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση του σχεδίου, 

συμπεριλαμβανομένου και του κόστους. 

 Δείκτες ευρύτερου περιβάλλοντος (contextual indicators) : παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές εξελίξεις που επηρεάζουν την 

επιτυχία και εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ (π.χ. οικονομικές ή πολιτικές εξελίξεις). 

Οι δείκτες διαχωρίζονται επιπλέον σε βασικούς και συμπληρωματικούς (core, 

additional). 
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4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΒΑΚ 

 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που 

θέτουν τους στρατηγικούς στόχους και τις απαιτούμενες δράσεις αναφορικά με την 

επιθυμητή εξέλιξη και οργάνωση του συστήματος μετακινήσεων των πολιτών και 

του δικτύου μεταφορών/διανομής εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές.  

 

 

 

 4.1 Στάδια εκπόνησης ΣΒΑΚ, φάσεις, βήματα και 

δραστηριότητες  

 

Η Ε.Ε., για να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ΣΒΑΚ από τις αρμόδιες 

τοπικές Αρχές, έχει διατυπώσει ένα πλαίσιο μεθοδολογικών αρχών εκπόνησης ΣΒΑΚ 

που εδράζεται σε μία διαδοχική αλληλουχία βημάτων και σταδίων.  

Η συγκεκριμένη αλληλουχία παρουσιάζεται με τη μορφή κύκλου και αναφέρεται 

συχνά ως «Κύκλος του ΣΒΑΚ». Υπεύθυνος φορέας για τις προδιαγραφές των ΣΒΑΚ 

είναι το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αστικής Κινητικότητας ELTIS. Οι πρώτες 

προδιαγραφές και κατ’ επέκταση ο πρώτος «Κύκλος ΣΒΑΚ» παρουσιάστηκαν το 2014.  

 

Τα ΣΒΑΚ σήμερα εκπονούνται με βάσει τις κατευθυντήριες γραμμές- οδηγίες του 

ELTIS, οι οποίες έχουν συνταχθεί́ με την βοήθεια πολλών ειδικών στον σχεδιασμό́ 

της αστικής κινητικότητας και των μεταφορών από́ ούλη την Ευρώπη και 

αντανακλούν μεγάλο εύρος εμπειριών. Οι οδηγίες αυτές δεν έχουν δεσμευτικό 

χαρακτήρα και μπορούν να προσαρμόζονται στις τοπικές ιδιαιτερότητες και 

συνθήκες, αλλά ορίζουν τη φύση των διαδικασιών – βημάτων που θα πρέπει να 

ακολουθήσει η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ. Η προτροπή για να ακολουθήσουν οι δήμοι κατά 

την εκπόνηση των ΣΒΑΚ αυτές τις οδηγίες έγινε από το Πράσινο Ταμείο στις 13 

Νοεμβρίου 2017 με ανακοίνωση του.  

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ELTIS περιγράφουν τη διαδικασία προετοιμασίας 

ενός ΣΒΑΚ. Η μέθοδος αυτή́ συνίσταται από́ 11 κύρια βήματα και 32 δραστηριότητες 

τα οποία θεωρούνται μέρος ενός συνεχούς κύκλου σχεδιασμού́ και μιας διαδικασίας 

συνεχούς βελτίωσης.  
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Εικόνα 2. Ο κύκλος εκπόνησης του ΣΒΑΚ (ELTIS, 2014) 

 

Οι οδηγίες αυτές μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο του ELTIS σε ελληνική 

μετάφραση εδώ: http://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines_el_v2.pdf  

 

Τα κυριότερα βήματα αφορούν: 

α) την προετοιμασία του φορέα για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ (αξιολόγηση 

υφιστάμενης κατάστασης- αυτοαξιολόγηση, προετοιμασία ανάλυσης προβλημάτων 

και ευκαιριών, εντοπισμός εν δυνάμει συμμετεχόντων φορέων, έλεγχος πόρων και 

υλικού, κατάρτιση προγράμματος και συστήματος διαχείρισης κ.λπ.), 

β) τον καθορισμό σαφούς οράματος και στόχων και την εξειδίκευσή τους σε μέτρα 

(ανάπτυξη οράματος, ενημέρωση και συμφωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς, 

προσδιορισμός προτεραιοτήτων και ανάπτυξη στόχων και ειδικών μέτρων, 

πολιτικών έργων κ.α.),  

γ) την εκπόνηση του σχεδίου (προετοιμασία σχεδίου δράσης, ανάθεση 

αρμοδιοτήτων, συντονισμός, οργάνωση παρακολούθησης και αξιολόγησης, 

υιοθέτηση σχεδίου κ.λπ.), 

δ) την εφαρμογή του σχεδίου (διαχείριση εφαρμογής, ενημέρωση και συμμετοχή 

πολιτών, έλεγχος προόδου και επίτευξης στόχων). 

 

 

http://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines_el_v2.pdf
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Αναλυτικά οι φάσεις, τα βήματα και οι δραστηριότητες παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

ΦΑΣΗ Α: Σωστή Προετοιμασία 

Βήμα 1:     Καθορισμός των δυνατοτήτων για ένα επιτυχημένο ΣΒΑΚ 

 Δραστηριότητα 1.1: Δέσμευση σε γενικές αρχές βιώσιμης κινητικότητας 

Δραστηριότητα 1.2: Αξιολόγηση του αντίκτυπου των περιφερειακών / 

εθνικών πλαισίων 

Δραστηριότητα 1.3: Διεξαγωγή αυτοαξιολόγησης 

Δραστηριότητα 1.4: Επανεξέταση της διαθεσιμότητας πόρων 

Δραστηριότητα 1.5: Καθορισμός βασικού χρονοδιαγράμματος 

Δραστηριότητα 1.6: Προσδιορισμός βασικών παραγόντων και 

ενδιαφερομένων φορέων 

 

Βήμα 2:    Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης και του πεδίου εφαρμογής του  

                 Σχεδίου 

 Δραστηριότητα 2.1: Αναζήτηση πέρα από τα όρια και τις ευθύνες σας 

Δραστηριότητα 2.2: Προσπάθεια για συντονισμό των πολιτικών και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού 

Δραστηριότητα 2.3: Σχεδιασμός για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων 

φορέων και πολιτών 

Δραστηριότητα 2.4: Συμφωνία σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών και τις 

λεπτομέρειες διαχείρισης 

 

Βήμα 3:   Ανάλυση της κατάστασης κινητικότητας και ανάπτυξη σεναρίων 

 Δραστηριότητα 3.1: Προετοιμασία ανάλυσης προβλημάτων και ευκαιριών 

Δραστηριότητα 3.2: Ανάπτυξη σεναρίων 

 

ΦΑΣΗ Β: Λογικό και διαφανές πλαίσιο στόχων 

Βήμα 4: Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος 

 Δραστηριότητα 4.1: Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την 

κινητικότητα 

Δραστηριότητα 4.2: Ενεργή ενημέρωση του κοινού 

 

Βήμα 5: Καθορισμός προτεραιοτήτων και μετρήσιμων στόχων 

 Δραστηριότητα 5.1: Προσδιορισμός προτεραιοτήτων για την κινητικότητα 

Δραστηριότητα 5.2: Ανάπτυξη «ΕΞΥΠΝΩΝ» στόχων 

 

Βήμα 6: Ανάπτυξη αποτελεσματικών πακέτων μέτρων 

 Δραστηριότητα 6.1: Προσδιορισμός των αποτελεσματικών δυνατών 

μέτρων 

Δραστηριότητα 6.2: Μαθαίνοντας από την εμπειρία των άλλων 
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Δραστηριότητα 6.3: Εξέταση καλύτερης σχέσης τιμής – απόδοσης 

Δραστηριότητα 6.4: Χρήση συνεργειών και δημιουργία ολοκληρωμένων 

πακέτων μέτρων  

 

ΦΑΣΗ Γ: Εκπόνηση Σχεδίου 

Βήμα 7: Συμφωνία για σαφείς αρμοδιότητες και κατανομή χρηματοδότησης 

 Δραστηριότητα 7.1: Ανάθεση αρμοδιοτήτων και πόρων 

 Δραστηριότητα 7.2: Προετοιμασία σχεδίου δράσης και προϋπολογισμού 

 

Βήμα 8: Ενσωμάτωση της παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου 

  Δραστηριότητα 8.1: Οργάνωση παρακολούθησης και αξιολόγησης 

 

Βήμα 9: Υιοθέτηση ΣΒΑΚ 

 Δραστηριότητα 9.1: Έλεγχος ποιότητας του σχεδίου 

 Δραστηριότητα 9.2: Υιοθέτηση του σχεδίου 

 Δραστηριότητα 9.3: Θεμελίωση κυριότητας του σχεδίου 

 

ΦΑΣΗ Δ: Εφαρμογή του σχεδίου 

Βήμα 10:  Διασφάλιση ορθής διαχείρισης και επικοινωνίας  

                (κατά την υλοποίηση του σχεδίου) 

    Δραστηριότητα 10.1: Διαχείριση της εφαρμογής του σχεδίου 

    Δραστηριότητα 10.2: Ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών 

    Δραστηριότητα 10.3: Έλεγχος της προόδου προς την επίτευξη των στόχων 

 

Βήμα 11: Αφομοίωση των μαθημάτων 

  Δραστηριότητα 11.1: Ενημέρωση του τρέχοντος σχεδίου σε τακτική βάση 

  Δραστηριότητα 11.2: Επιθεώρηση επιτευγμάτων – Κατανόηση επιτυχίας και        

  αποτυχίας 

  Δραστηριότητα 11.3: Προσδιορισμός νέων προκλήσεων για την επόμενη  

  γενιά ΣΒΑΚ 

 

Ωστόσο, το ELTIS, βασιζόμενο στην εμπειρία από την εκπόνηση ΣΒΑΚ σε Ευρωπαϊκές 

πόλεις, προχώρησε στην επανεξέταση και ενημέρωση των οδηγιών με νέες 

προδιαγραφές που παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2019. Παρακάτω 

παρουσιάζεται ο νέος «Κύκλος ΣΒΑΚ» που βασίζεται στις πρόσφατες αυτές 

προδιαγραφές. O νέος κύκλος ΣΒΑΚ διαχωρίζεται σε 4 φάσεις, 12 βήματα και 32 

δραστηριότητες. Επίσης υπάρχουν και 5 ορόσημα· τα 4 βρίσκονται στο τέλος στη 

κάθε φάσης και το 1 στην αρχή της εκπόνησης. Η ομάδα εργασίας θα συνδυάσει τους 

δύο αυτούς κύκλους για να αναπτύξει με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές το 

ΣΒΑΚ Ηρακλείου.   
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Εικόνα 3 ο νέος κύκλος του ΣΒΑΚ (επεξεργασίας ΜΒΚ, 2019) 
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5. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΒΑΚ 

 

 5.1 Μεθοδολογία σύστασης Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ του Δήμου 

Ηρακλείου 

 

Ο φορέας εκπόνησης του ΣΒΑΚ θα πρέπει να συστήσει μία Ομάδα Εργασίας από 

υπηρεσιακούς παράγοντες και εξωτερικούς συνεργάτες που ασχολούνται ήδη με τον 

τομέα της βιώσιμης κινητικότητας και τους συναφείς τομείς (πολεοδομία, 

μεταφορές, προγραμματισμός) στο δήμο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογη 

ομάδα, θα πρέπει αυτή που θα συσταθεί να έχει και την κατάλληλη ενημέρωση και 

εκπαίδευση για το αντικείμενο.  

Η διαμόρφωση της ομάδας εργασίας για ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

σε μία πόλη-δήμο μεγάλου μεγέθους, όπως το Ηράκλειο, αποτελεί μία σύνθετη 

διαδικασία. Τα ζητήματα που τίθενται έχουν να κάνουν κυρίως με: 

• Τη σύνθεση της καταρτισμένης και αποτελεσματικής Ομάδας Εργασίας και 

• Τη διαμόρφωση ενός οργανωμένου πλαισίου επικοινωνίας των μελών της.  

 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 

23/9/2020 μία πρώτη συνάντηση μεταξύ του Αναδόχου και στελεχών του Δήμου, με 

σκοπό την πρώτη επαφή και συζήτηση πάνω σε θέματα που άπτονται του ΣΒΑΚ. 

Μέσα από τα ζητήματα που αναλύθηκαν, προέκυψαν οι εξιδεικευμένες ανάγκες που 

πρέπει μα καλυφθούν κατά την επιλογή ατόμων για συγκρότηση της Ομάδας 

Εργασίας από πλευράς Δήμου.  

Γενικότερα, η στελέχωση της Ομάδας Εργασίας είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται 

από άτομα με εμπειρία σε ζητήματα διαδικασιών των ΟΤΑ σε θέματα πολεοδομικού- 

κυκλοφοριακού σχεδιασμού, σε θέματα διαβούλευσης με φορείς, καλή γνώση της 

περιοχής μελέτης, καθώς και βασική γνώση διαδικασιών του ΣΒΑΚ. Ωστόσο, όπως 

προαναφέρθηκε, οι ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη να 

συμπεριληφθούν επιπλέον ειδικότητες.   

Σε πόλεις- δήμους, όπως το Ηράκλειο, μία ανάλογη Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να 

αποτελείται ενδεικτικά από τα παρακάτω μέλη: 

▪ Ένα ή περισσότερους επιστήμονες/ υπαλλήλους του Δήμου που ασχολούνται 

με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, 

▪ Έναν ή περισσότερους επιστήμονες/ υπαλλήλους του Δήμου που ασχολούνται 

με τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό και τα συγκοινωνιακά θέματα,  

▪ Έναν ή περισσότερους επιστήμονες/ υπαλλήλους του Δήμου που ασχολούνται 

με τον προγραμματισμό έργων και παρεμβάσεων, την προώθηση της 

καινοτομίας και έξυπνων συστημάτων πόλης, 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 46 

▪ Έναν ή περισσότερους επιστήμονες/ υπαλλήλους του Δήμου που ασχολούνται 

με ζητήματα επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης πολιτών για το περιβάλλον και 

παιδείας, 

▪ Έναν ή περισσότερους εξωτερικούς συνεργάτες- ειδικούς επιστήμονες σε 

θέματα βιώσιμης κινητικότητας, συνδυασμένου πολεοδομικού και 

κυκλοφοριακού σχεδιασμού, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επιχειρησιακών 

προγραμμάτων ή σχεδίων κλπ. 

 

Αξιολογώντας τα παρακάτω ο ανάδοχος σε συνεργασία με τα καταρχήν αρμόδια 

στελέχη του δήμου προχώρησαν σε αρχική καταγραφή των βασικών διατάξεων για 

τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας και κατέγραψαν τα κάτωθι που θα 

χρησιμοποιηθούν για την έκδοση της απόφασης δημάρχου: 

▪ διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης 

“Πρόγραμμα Καλλικράτης”, 

▪ διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων, 

▪ διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις, 

▪ Ν. 3681/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών 

και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα ∆ιαύγεια και άλλες 

διατάξεις, 

▪ Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήμου Ηρακλείου ο οποίος 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2122/Β/22.9.2011 με τις νεότερες τροποποιήσεις του,   

▪ η ανάγκη συγκρότησης μίας Ομάδας Εργασίας με κύριες αρμοδιότητες την 

προετοιμασία, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της Μελέτης: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Δήμου Ηρακλείου.  

 

Περαιτέρω ο ανάδοχος σε συνεργασία με τα καταρχήν αρμόδια στελέχη του δήμου 

προχώρησαν σε μία αρχική διαμόρφωση της ομάδας εργασίας η οποία αποτελείται 

από τα κάτωθι στελέχη και εμπειρογνώμονες3:  

▪ Πελαγία Χαιρέτη, MSc Πολιτικός Μηχανικός,  Προϊσταμένη Τμήματος 

Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών της Τ.Υ. Δήμου Ηρακλείου, ως Συντονίστρια της 

Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ,  

▪ Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών  Έργων, Πρασίνου & 

Καθημερινότητας,  

▪ Στυλιανός Μικράκης, Πολιτικός Μηχανικός, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου,  

 
3 Τα στελέχη θα οριστικοποιηθούν σε επόμενη φάση με έκδοση Απόφασης Δημάρχου  
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▪ Δαυίδ Μανουσάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Τμήμα Κυκλοφορίας και 

Συγκοινωνιών της Τ.Υ. Δήμου Ηρακλείου 

▪ 1 τουλάχιστον μέλος από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, 

▪ 1 τουλάχιστον μέλος από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας, 

▪ 1 τουλάχιστον μέλος από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αγροτικής 

Ανάπτυξης, 

▪ 1 τουλάχιστον μέλος από το Γραφείο Τύπου του Δήμου,  

▪ 5 Μέλη από ομάδα αναδόχου σχήματος.  

 

Η επιλογή διαφορετικών ειδικοτήτων προερχόμενων από διαφορετικές υπηρεσίες 

και λειτουργίες του Δήμου συμβάλουν στην επίτευξη των αρχών του 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Με ένα ετερογενές και πολυδιάστατο «μείγμα» 

ανθρώπινου δυναμικού αποτρέπονται φαινόμενα όπως η μονόπλευρη αξιολόγηση 

της υφιστάμενης κατάστασης, αντιμετώπιση των ζητημάτων και χάραξη της 

μελλοντικής στρατηγικής. Έτσι, τα αποτελέσματα του σχεδιασμού είναι 

ακριβέστερα και πιο αποδεκτά κατά την εφαρμογή τους.  

Στην ΟΕΔ δύνανται να προσχωρήσουν και μέλη από τον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου 

με δεδομένο ότι τμήμα της πόλης ανήκει στη δικαιοδοσία του (παραλιακό μέτωπο). 

Σε περίπτωση που δε συμμετέχει μέλος του ΟΛΗ στην ΟΕΔ θα πρέπει να συμμετέχει 

τουλάχιστον στο Δίκτυο Φορέων.  

Κατά τη σύσταση της Ομάδας Εργασίας, κρίνεται σκόπιμο τα μέλη να προχωρήσουν 

σε ένα συνοπτικό «ΕΛΕΓΧΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ», όπως αυτός αναπτύχθηκε από τη 

Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ. Το εργαλείο του ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

βρίσκεται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.svak.gr/etoimotita  
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 5.2  Αρμοδιότητες Ομάδας Εργασίας 

 

Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της Ομάδας Εργασίας, εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ, καθώς και μετά τη λήξη, από το στάδιο προετοιμασίας και 

ανάπτυξης, μέχρι και την παρακολούθηση του σχεδίου, με στόχο την αναθεώρησή 

του σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για αυτό το λόγο, κρίνεται σκόπιμο - μεταξύ 

άλλων-  το Σχέδιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΣΒΑΚ να συν-

διαμορφώνεται από τον ανάδοχο και την Ομάδα Εργασίας.  

Η Ομάδα Εργασίας είναι αυτή που έχει ουσιαστικά την ανάπτυξη και επίβλεψη 

προόδου του ΣΒΑΚ και ταυτόχρονα εξασφαλίζει το γενικό συντονισμό και την 

ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μέτρων και των απόψεων των εμπλεκόμενων 

φορέων. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Ο.Ε., είναι: 

• Η κατάρτιση του ΣΒΑΚ, 

• Η ανάπτυξη της εισήγησης για πρόσκληση των υποψήφιων συμμετεχόντων στο 

Δίκτυο Φορέων, 

• Η συλλογή όλων των διαθέσιμων δεδομένων και στοιχείων της περιοχής 

μελέτης, που απαιτούνται για την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ 

• Η συνεργασία με ειδικούς συνεργάτες για την ανάπτυξη εξειδικευμένων 

στοιχείων- επιμέρους μελετών και σχεδίων, 

• Η διαρκής συνεργασίας με το Δίκτυο Φορέων του ΣΒΑΚ για την εκπόνηση και 

παρακολούθησή του. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ομάδα Εργασίας του Δήμου είναι υπεύθυνη για τη 

συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτείται για την οργάνωση και 

υλοποίηση του ΣΒΑΚ. 

 

Επιπλέον, μέσα στις αρμοδιότητες της ομάδας αυτής είναι η αξιολόγηση των 

διαθέσιμων πόρων, η διασφάλιση συνεργασίας του ΟΤΑ με τους φορείς, η κατάρτιση 

χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού και το σύνολο του συντονισμού του 

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.  

Κρίσιμος θεωρείται και ο ρόλος της Ο.Ε. στη διαδικασία ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την προώθηση της Βιώσιμης 

Κινητικότητας στο Δήμο, καθώς και στο στάδιο της παρακολούθησης, με τη 

διαμόρφωση ειδικού Σχεδίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.  

Δεδομένου ότι το ΣΒΑΚ εμπεριέχει έντονα το στοιχείο της συμμετοχικότητας, η 

οποία απαιτεί οργάνωση όλων των εμπλεκόμενων μερών και την κατάλληλη 
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ενημέρωσή τους, είναι πολύ σημαντική η συμβολή εκπροσώπων από τη Διεύθυνση 

Επικοινωνίας, Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης, τη διεύθυνση Πληροφορικής καθώς 

και από το τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης.  Τα στελέχη αυτά είναι 

απαραίτητα για την υποστήριξη του ΣΒΑΚ τόσο μέσα από την ενημέρωση και 

διάχυση της πληροφορίας προς τους πολίτες με κάθε δυνατό τρόπο (δελτία τύπου, 

social media κτλ.) όπως και για την συνεργασία με φορείς και την προώθηση των 

απαραίτητων ερευνών.   

Έτσι, γίνεται αντιληπτό πως ο ρόλος της Ομάδας Εργασίας είναι καθοριστικός για 

την ομαλή υλοποίηση του ΣΒΑΚ και για αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιμο η σύσταση 

της να γίνει με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή. Τέλος, όπως έχει διαπιστωθεί, πόλεις 

με ‘δυνατές’ Ο.Ε. ΣΒΑΚ παρουσιάζουν συχνά ιδιαίτερα αξιόλογα αποτελέσματα σε 

επίπεδο συμμετοχικού σχεδιασμού, επικοινωνίας και παρακολούθησης της εξέλιξης 

του ΣΒΑΚ.  
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 5.3  Βασικές γνώσεις ΟΕΔ και εκπαίδευση 

 

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη 

διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικής διαχείρισης του ΣΒΑΚ και κατά 

συνέπεια της επιτυχίας του. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η εκπαίδευση της Ομάδας 

Εργασίας στις έννοιες του ΣΒΑΚ όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί και προδιαγραφεί 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ουσιαστικά η συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

ELTIS είναι πολύ σημαντική για την παραγωγή ενός ΣΒΑΚ που αποτελεί 

αναγνωρισμένο τεκμήριο για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. 

Θα πρέπει όλα τα μέλη της Ομάδας Εργασίας του Δήμου να εκπαιδευτούν ώστε να 

καλυφθούν όλες οι γνωστικές περιοχές για την εξοικείωση με την μεθοδολογία 

ELTIS. Στην ενότητα 4 αναλύεται όλη η ορολογία και το εννοιολογικό πλαίσιο που 

χρησιμοποιείται στις Στρατηγικές Βιώσιμης Κινητικότητας, οι βασικοί πυλώνες 

σχεδιασμού ενός ΣΒΑΚ, και τα βασικά πλεονεκτήματα για τις περιοχές που εκπονούν 

ΣΒΑΚ σχετικά με την εφαρμογή των στρατηγικών Βιώσιμης κινητικότητας. 

Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει η ΟΕΔ είναι τα κάτωθι: 

 

Πλαίσιο ανάπτυξης ΣΒΑΚ 

Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για να διέπεται από όρους σύγχρονης 

κινητικότητας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά προϊόν: 

α) μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης με υψηλό βαθμό συντονισμού και συνεργασίας 

μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου, που θα βοηθηθούν χάρις στη 

θεσμοθέτηση από τη Δημοτική Αρχή δομών, διαδικασιών και μηχανισμών 

παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

β) δημόσιας διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών στον σχεδιασμό του. 

 

Παράλληλα, ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για να είναι ολοκληρωμένο, 

θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω διακριτά ζητήματα: 

▪ Συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας, 

▪ Ορισμός του Δικτύου Φορέων, 

▪ Υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής Φορέων, 

▪ Δημιουργία ιστοσελίδας για το έργο ΣΒΑΚ και τα στάδια εκπόνησης και 

ολοκλήρωσης του, 

▪ Υλοποίηση των τυπικών σταδίων/ βημάτων όπως αυτά ορίζονται κατά τις 

προδιαγραφές  του ELTIS προσαρμοσμένα στην ελληνική νομοθεσία από τις 

οδηγίες για τις διαδικασίες ανάπτυξης, έγκρισης, υλοποίησης και 

παρακολούθησης των ΣΒΑΚ,  

▪ Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης, 

▪ Ανάπτυξη Σχεδίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης  
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Σύμφωνα με τις ελληνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

(ΜΒΚ,2016), το ΣΒΑΚ υπηρετεί πάνω από όλα μια πολεοδομική στρατηγική. 

Υπέρτατος στόχος είναι η πόλη να αναδείξει την ταυτότητά της και να αποτελέσει 

ένα περιβάλλον κοινωνικά συνεκτικό. Τέσσερις είναι οι βασικές πολεοδομικές 

στρατηγικές: 

 

1. Απελευθέρωση του κέντρου από το αυτοκίνητο. Ο σαφής καθορισμός της 

προστατευόμενης κεντρικής περιοχής είναι πρωτεύουσας σημασίας. Το ΣΒΑΚ 

θα προτείνει διαμορφώσεις που θα εφαρμοστούν στις εισόδους της ώστε να 

αποτρέπεται η διείσδυση οχημάτων. Το ΣΒΑΚ προτείνει επίσης αυστηρή 

πολιτική στάθμευσης για τους επισκέπτες, προβλέποντας προνομιακές 

λύσεις για τους κατοίκους. 

2. Σχεδιασμός πολεοδομικών και κυκλοφοριακών πολιτικών αποθάρρυνσης 

επεκτάσεων της πόλης προς την περιφέρεια. 

3. Δημιουργία γειτονιών ήπιας κυκλοφορίας, με όριο ταχύτητας τα 30χλμ/ώρα. 

4. Επιλογή ακτινικών διαδρομών που θα αναπλαστούν για την ενθάρρυνση της 

χρήσης τους από πεζούς και ποδηλάτες και που θα συνδέουν το κέντρο με 

τις γειτονικές περιοχές κατοικίας. 

 

Οι παραπάνω άξονες στρατηγικής προϋποθέτουν ένα σχέδιο ιεράρχησης του οδικού 

δικτύου βάσει του οποίου θα δημιουργηθούν θύλακες ήπιας κυκλοφορίας και 

επίπεδα προστασίας απέναντι στο αυτοκίνητο, τόσο για τις γειτονιές, όσο και για 

ομάδες γειτονιών – θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας. Είναι σημαντικό ο κυκλοφοριακός 

σχεδιασμός να συνδυάζεται με τους βασικούς τομείς της κοινωνικής και οικονομικής 

ζωής της πόλης, όπως οι χρήσεις γης, οι νέες τεχνολογίες κ.λπ. 

 

Συμμετοχικός σχεδιασμός στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ 

Σημαντικό στοιχείο στη λήψη αποφάσεων με συμμετοχικό τρόπο αποτελεί η πλήρης 

κατανόηση του αντικειμένου από όλα τα μέλη που καλούνται να συναποφασίσουν 

για ένα ΣΒΑΚ. Ωστόσο, κάτι τέτοιο απέχει από την πραγματικότητα, καθώς άτομα 

από διαφορετικά επιστημονικά, εκπαιδευτικά και εμπειρικά επίπεδα καλούνται να 

συνεργαστούν προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, 

τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τον σχεδιασμό σε ένα ΣΒΑΚ κατά κανόνα 

συνοψίζονται ως εξής: 

▪ Έλλειψη κατανόησης του αντικειμένου 

▪ Υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση προβλήματος ή λύσης 

▪ Δυσπιστία στην αποδοχή μιας πρότασης-λύσης 

▪ Μη εφαρμογή του σχεδιασμού 

 

Η γενική αρχή αντιμετώπισης αυτής της παθογένειας του συμμετοχικού σχεδιασμού 

σχετίζεται με την εκτενή ενημέρωση των μελών που καλούνται να συναποφασίσουν 

για το αντικείμενο σχεδιασμού. Το αντικείμενο του σχεδιασμού μπορεί να 
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παρουσιαστεί από την οπτική κάθε ειδικότητας, προκειμένου όλα τα μέλη να 

ενημερωθούν για τις ανάγκες και δυνατότητες των υπολοίπων. 

Στην περίπτωση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, οι Ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές περιέχουν μια ιδιαίτερη μορφή σχεδιασμού.  

Τα στελέχη του Δήμου Ηρακλείου θα κληθούν να εκπονήσουν και να 

παρακολουθήσουν την εφαρμογή του ΣΒΑΚ. Προκειμένου η συμβολή τους να είναι 

αποτελεσματική, η ομάδα μελέτης του Αναδόχου πραγματοποιεί συναντήσεις 

επιμόρφωσης με την ομάδα εργασίας του δήμου σε προκαθορισμένα στάδια της 

διαδικασίας εκπόνησης του ΣΒΑΚ επιδιώκοντας την εξοικείωση των στελεχών του 

δήμου με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, την ευρύτερη ευρωπαϊκή και διεθνή καθοδήγηση 

αλλά και με το ελληνικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Επίσης, σημαντική παράμετρος 

της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η κατανόηση του συμβατικού 

περιεχομένου, ο καθορισμός με πλήρη σαφήνεια και κοινή αποδοχή των βημάτων 

εκπόνησης του συγκεκριμένου έργου και των αρμοδιοτήτων της ομάδας έργου ανά 

στάδιο εκπόνησης. 

 

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου οργανώνεται 

σε τρείς (3) κατηγορίες εμπλεκομένων μερών οι οποίοι διαφέρουν σε δύο (2) κυρίως 

επίπεδα: 1) Επίπεδο εμπλοκής με την αστική κινητικότητα, 2) Επίπεδο γνώσεων 

σχετικού σχεδιασμού.  

 

Οι εν λόγω κατηγορίες εμπλεκομένων μερών που θα συμμετάσχουν στα διαφορετικά 

στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ Ηρακλείου είναι: 

▪ Μέλη Ομάδας Εργασίας Δήμου: Τα μέλη της ομάδας έργου από την πλευρά του 

Δήμου Ηρακλείου είναι οι αμεσότεροι συνεργάτες στον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ και 

θα αποτελέσουν τα άτομα που θα αναλάβουν την εφαρμογή, την 

παρακολούθηση και τον επαναπροσδιορισμό των μέτρων του ΣΒΑΚ. Συνεπώς, η 

εκπαίδευση/ενημέρωση τους πρέπει να είναι πλήρης για το σύνολο των 

διαδικασιών. 

▪ Εμπλεκόμενοι Φορείς/ ομάδες/ συλλογικότητες: Οι φορείς που σχετίζονται με 

τις μεταφορές στον Δήμο Ηρακλείου και εμπλέκονται ως ένα βαθμό με την 

κινητικότητα εντός του αστικού ιστού της πόλης, αποτελούν την αμέσως 

επόμενη ομάδα ατόμων που θα συμμετάσχει στον σχεδιασμό. Η εν λόγω ομάδα 

χαρακτηρίζεται κατά κανόνα από σύγκρουση συμφερόντων, στοιχείο που 

μπορεί να προληφθεί με κατάλληλη ενημέρωση για τους σκοπούς και τις 

επιδιώξεις του ΣΒΑΚ. Λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς είναι τα επιμελητήρια, οι 

σύλλογοι, οι όμοροί ΟΤΑ, η Περιφέρεια Κρήτης, η Τροχαία, η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Κρήτης κ.α. (βλ. επόμενη ενότητα).  

 

▪ Πολίτες του Δήμου Ηρακλείου: Οι πολίτες αποτελούν το τελευταίο και ευρύτερο 

σύνολο το οποίο συμμετέχει υπό κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις στην 

διαδικασία σχεδιασμού. Η κυριότερη προϋπόθεση για την ορθολογική 
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αξιοποίηση της άποψης των πολιτών αποτελεί η σωστή ενημέρωση τους πάνω 

στο θέμα στο οποίο καλούνται να εκφράσουν την άποψη τους. 

 

Συνεπώς, προκύπτει μια ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης σε διαφορετικά στάδια του 

σχεδιασμού που απευθύνεται σε διαφορετικά ακροατήρια. 

 

Εκπαίδευση ΟΕΔ 

Στη φάση της προετοιμασίας και ανάλυσης μέρος της οποίας αναπτύσσεται στο 

παρόν παραδοτέο, πραγματοποιείται η εκπαίδευση της ομάδας εργασίας του Δήμου 

Ηρακλείου.  

Η διαδικασία εκπαίδευσης χωρίζεται τυπικά σε 6 επιμέρους φάσεις, οι οποίες 

παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, ενώ υπάρχει και υλικό για επιπλέον 

εκπαίδευση που παρουσιάζεται στο παρόν. Με δεδομένες τις υφιστάμενες συνθήκες 

εξάπλωσης της πανδημίας από τον ιό COVID-19, η εκπαίδευση της ομάδας θα 

πραγματοποιηθεί μέσω της χρήσης του διαδικτύου και ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

ζωντανής συνομιλίας προκειμένου εισηγητές και συμμετέχοντες να μην βρίσκονται 

στον ίδιο χώρο, καθώς στην παρούσα φάση (Μάρτιος & Απρίλιος 2020) δεν 

επιτρέπονται οι συναθροίσεις.  

Παράλληλα, η επιλογή αυτή θα βοηθήσει στην εξοικείωση της ομάδας έργου με 

σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, θα συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της ευελιξίας 

της και θα αποτελεί ένα παράδειγμα για το μέλλον. 

 

Εκπαίδευση ΟΕΔ – βασικό υλικό προετοιμασίας  

Για τη σωστή προετοιμασία της ΟΕΔ κρίνεται σκόπιμη η διερεύνηση του παρακάτω 

υλικού:  

o Ηλεκτρονικός οδηγός για τα ΣΒΑΚ https://www.svak.gr/  

o Διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

https://ec.europa.eu/transport/  

Στον παραπάνω ιστότοπο περιέχεται πλούσιο υλικό σχετικό με όλα τα μέσα 

μεταφοράς. Η οριζόντια μπάρα εργαλείων κατευθύνει για την αναζήτηση 

δεδομένων. Ιδιαίτερα κρίσιμα είναι τα στοιχεία στο πεδίο Transport Themes, 

όπου παρατηρούμε όλα τα ζητήματα στα οποία υπάρχει υλικό από πλευράς 

της Κομισιόν. Ενδεικτικά: Ευρωπαϊκές στρατηγικές, Δικαιώματα επιβατών, 

Ασφάλεια, Καθαρές μεταφορές και αστικές μεταφορές, Βιώσιμες μεταφορές, 

Υποδομές –ΤΕΝ-Τ Συνδέοντας την Ευρώπη, Ευφυή συστήματα μεταφορών, 

Έρευνα και καινοτομία κ.α.  

Στον ιστότοπο υπάρχει επίσης νομοθεσία, νομολογία, αποφάσεις, εκθέσεις 

αναφορών, υλικό διαβουλεύσεων, αξιολογήσεις, infographics και πολλά άλλα. 

Εκεί μπορείτε να βρείτε και τις βίβλους των μεταφορών που αναφέρονται σε 

https://www.svak.gr/
https://ec.europa.eu/transport/
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προηγούμενες ενότητες σχετικά με την προαγωγή της βιώσιμης 

κινητικότητας.  

o Πλατφόρμα ELTIS- Παρατηρητήριο Αστικής Κινητικότητας 

http://www.eltis.org/  

 

Ο παραπάνω ιστότοπος περιλαμβάνει το Παρατηρητήριο Αστικής 

Κινητικότητας του ELTIS. Το παρατηρητήριο χρηματοδοτείται από τη Γενική 

Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Κομισιόν και στοχεύει στην 

ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών στον τομέα της βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας. Απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται στον τομέα 

των μεταφορών καθώς και σε συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της 

αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, της υγείας, της ενέργειας και των 

περιβαλλοντικών επιστημών. 

 

o Πλατφόρμα CIVITAS| CIVITAS Learning Centre | Tool Inventory 

https://civitas.eu/ | Στον παραπάνω ιστότοπο βρίσκεται το υλικό του δικτύου 

πόλεων CIVITAS.  

Το CIVITAS Initiative είναι μία πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός δικτύου 

πόλεων που στοχεύει σε πιο καθαρές και καλύτερες μεταφορές στην Ευρώπη. 

Το δίκτυο αυτό ενθαρρύνει την πολιτική δέσμευση, τις νέες εμπορικές λύσεις 

και προσφέρει χρηματοδότηση και ανταλλαγή γνώσεων με στόχο τη 

δημιουργία και κεφαλαιοποίηση της γνώσης και την καλύτερη διασύνδεση με 

πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. 

 

o Πλατφόρμα SUMP-Registry του προγράμματος SUMPs-Up 

http://sumps-up.eu/sump-registry/ | Η πλατφόρμα αυτή συγκεντρώνει 

ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ, μικρών και μεγάλων πόλεων, σε όλη την Ευρώπη σε 

διάφορες γλώσσες. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει ανά χώρα, πληθυσμό πόλης 

εφαρμογής του ΣΒΑΚ και γλώσσα κειμένου.  Η πλατφόρμα αυτή, σε 

συνδυασμό με το παρατηρητήριο του ΕLTIS, παρουσιάζει πολλά και 

ενδιαφέροντα παραδείγματα από ΣΒΑΚ ανά την Ευρώπη. 

 

o Πλατφόρμα TEMS - The EPOMM Modal Split Tool 

http://www.epomm.eu/tems/ | Το TEMS είναι ένα εργαλείο της πλατφόρμας 

European Platform on Mobility Management EPOMM που επιτρέπει τη 

σύγκριση πόλεων περίπου ίσου μεγέθους) και παρόμοιας κατανομής των 

μετακινήσεων με τα διάφορα µέσα µεταφοράς. 

 

o Πλατφόρμα Poly-SUMP 

http://www.poly-sump.eu/home/ | Στον παραπάνω ιστότοπο βρίσκεται η 

σελίδα ΣΒΑΚ ειδικά για πολυκεντρικές περιοχές. Το Poly-SUMP αποτελεί 

ορολογία στο πλαίσιο των ΣΒΑΚ και εξειδικεύει τα εργαλεία και τη 

μεθοδολογία ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ για μία περιοχή με πολυκεντρικά 
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χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά ανοικτής πόλης. Είναι χρήσιμο εργαλείο 

καθώς πολλές πόλεις τις Κρήτης έχουν διάχυτες δομές και τα ΣΒΑΚ που θα 

κληθούν να κάνουν θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην περιοχή μελέτης και 

περιφερειακούς οικισμούς, χωριά και κοινότητες εκτός των μητροπολιτικών 

κέντρων. Εκτός αυτού τα Poly-SUMP μπορούν να χρησιμοποιούνται και ως 

τα εργαλεία για εκπόνηση ΣΒΑΚ σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας ή και 

Περιφέρειας. 

 

Επιπλέον κρίνεται σκόπιμη η παρακολούθηση των στελεχών της ΟΕΔ σε διαλέξεις/ 

webinar/ συνέδρια και προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων όπως ενδεικτικά 

παρουσιάζεται παρακάτω:  

• Διαλέξεις - webinar μέσω Mobility Academy στο σύνδεσμό: 

https://www.mobility-academy.eu/course/index.php?categoryid=4  

• Ηλεκτρονικά μαθήματα e – courses στο σύνδεσμο: https://civitas.eu/course-

type/ecourse 

• Τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά φόρουμ, συνέδρια και προγράμματα όπως: 

o CIVITAS SUMPs-Up/ SUITS/ Park4SUMP 

o CIVITAS Peer Exchange Activities (Study Visit, Work placement etc.) 

 

Εκπαίδευση ΟΕΔ – επιμόρφωση με σεμινάρια (εισηγητές – θεματολογία)  

Για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου πραγματοποιούνται 3 επιμορφώσεις 

σε φάσεις. Η πρώτη κατά την εκκίνηση του ΣΒΑΚ, η δεύτερη στο στάδιο της 

εκπόνησης και η τρίτη στο στάδιο όπου περιγράφεται η παρακολούθηση του ΣΒΑΚ.  

Γενικός στόχος των επιμορφώσεων αυτών είναι:  

 Η εμβάθυνση στην έννοια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και του ρόλου 

της συμμετοχής για την επίτευξη του σχεδιασμού αυτού του στόχου. 

 Η θεωρητική κατάρτιση της ομάδας ΣΒΑΚ στα ζητήματα του συμμετοχικού 

σχεδιασμού ως τη σύγχρονη αλλά και κρατούσα αντίληψη για την 

αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και της αβεβαιότητας που εμπλέκονται 

στα ζητήματα του σχεδιασμού (χωρικού, τομεακού, αναπτυξιακού κλπ.) 

 Η κατανόηση της συμμετοχικής προσέγγισης του σχεδιασμού ως μίας 

δομημένης διαδικασίας διαλόγου, που απαιτεί συστηματική οργάνωση για 

την επιτυχή υλοποίησή της. 

 Η εμβάθυνση σε ένα φάσμα κλασικών μεθόδων σχεδιασμού με έμφαση στις 

πλέον συχνά χρησιμοποιούμενες σήμερα για τη διαχείριση των σχεδιαστικών 

προβλημάτων.  

 Η κατανόηση του ρόλου των τεχνολογικών εξελίξεων στη διεύρυνση της 

πρακτικής εφαρμογής στο σχεδιασμό. 

 Η εμβάθυνση στην πρακτική εφαρμογή των μεθόδων σχεδιασμού για τη 

βιώσιμη κινητικότητα μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων. 

 

https://www.mobility-academy.eu/course/index.php?categoryid=4
https://civitas.eu/course-type/ecourse
https://civitas.eu/course-type/ecourse
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Αναλυτικός σχεδιασμός επιμορφώσεων  

Συμμετέχοντες στις 

επιμορφώσεις 

Μέλη της ΟΕΔ, 

Συνεργάτες- μέλη της ομάδας αναδόχου, 

Μέλη διευθύνσεων υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου 

Εισηγητές από την 

ομάδα εργασίας του 

Αναδόχου  

Νίκος Δρακωνάκης, Χρήστος Καρολεμέας, Μαρία Σίτη (κατά 

περίπτωση τα μέλη ενισχύονται ανάλογα με τη θεματική) 

Εισηγητές από την ΟΕΔ  
Πελαγία Χαιρέτη ή όποιος κριθεί σκόπιμο από την Project 

Manager κα Χαιρέτη  

 

θεματολογία 

επιμορφώσεων  

(15 ώρες σύνολο) 

 

Α. επιμόρφωση για έννοιες, μεθοδολογίες, διαδικασίες 

συμμετοχικού σχεδιασμού (4 ώρες) 

Ενότητα 1: Τι είναι το ΣΒΑΚ                                                                                   

1) Μειονεκτήματα παραδοσιακού σχεδιασμού                                                               

2) Πλεονεκτήματα από την υλοποίηση του ΣΒΑΚ                                                                                 

3) Οι προκλήσεις των ΣΒΑΚ                                                           4) 

Τα βασικά σημεία του Νόμου για τα ΣΒΑΚ 

Ενότητα 2: Μεθοδολογία εκπόνησης ΣΒΑΚ                                                          

1) Οδηγίες ELTIS-Κύκλος ΣΒΑΚ                                                                

2) Προσδιορισμός των διακριτών βημάτων εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

Ηρακλείου και των αντίστοιχων εργαλείων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την επιτυχημένη εκπόνησή του                                                                                      

3) Η σημασία της ομάδας εργασίας του Δήμου στον Σχεδιασμό                                                                                        

4) Καθορισμός χρονοδιαγράμματος των εργασιών και 

λεπτομέρειες διαχείρισης 

Ενότητα 3: Διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού και 

ενεργοποίησης φορέων                                            

1) Διαδικασία προσδιορισμού λειτουργικών ορίων μελέτης                                                                          

2) Διαδικασία σχηματισμού Πλαισίου Συμμετοχικού Σχεδιασμού                                                                          

3) Διαδικασία επιλογής εμπλεκόμενων φορέων 

 

Β. επιμόρφωση για ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, σενάρια 

και στρατηγική (στόχοι, μέτρα) (5 ώρες) 

Ενότητα 4: Καθορισμός των δυνατοτήτων για ένα επιτυχημένο 

ΣΒΑΚ 

1) Αρχική Επισκόπηση Υφιστάμενου Σχεδιασμού                                                                         

2) Αξιολόγηση υφιστάμενου σχεδιασμού                                                                                            

Η ομάδα εργασίας έχοντας πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα για τις 

αρχές σχεδιασμού του ΣΒΑΚ και σε συνάρτηση με την 

καθοδήγηση του Αναδόχου, αξιολογεί το επίπεδο του 

υφιστάμενου σχεδιασμού, εντοπίζει τις δυσκολίες και τους 

περιορισμούς κ.α. 

Ενότητα 5: Προετοιμασία ανάλυσης της υφιστάμενης 

κατάστασης και της ανάπτυξης σεναρίων                                  
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1) Συζήτηση επί των βασικών προβλημάτων και ευκαιριών του 

Δήμου                                                              

2) Συζήτηση επί των προγραμματισμένων έργων για την 

κινητικότητα                                                                  

3) Επόμενα βήματα για την συλλογή δεδομένων και την 

αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

Ενότητα 6: Πως αναπτύσσουμε τη στρατηγική για το ΣΒΑΚ – τι 

περιέχει  

1) τι κάνουμε με το όραμα – πως διαμορφώνεται από κοινού με 

φορείς;  

2) Διερεύνηση στόχων και προτεραιοτήτων στρατηγικής 

3) Παρουσίαση τυπολογίας μέτρων για ΣΒΑΚ τυπικών πόλεων με 

τα χαρακτηριστικά του Ηρακλείου 

4) Συζήτηση μέτρων και πιθανών έργων για το ΣΒΑΚ Ηρακλείου  

 

Γ. επιμόρφωση για σχέδιο δράσης, παρακολούθησης & 

αξιολόγησης, υλοποίηση (6 ώρες) 

Ενότητα 8: Τι είναι το Σχέδιο Δράσης και ποιοι εμπλέκονται  

1) πως οργανώνουμε τα μέτρα σύμφωνα με τις δυνατότητες του 

δήμου 

2) προτεραιοποίηση μέτρων και εύρεση αρμοδίων 

3) κοστολόγηση μέτρων ανά 5ετία  

Ενότητα 9: Σχέδιο Παρακολούθησης & Αξιολόγησης  

1) ποιοι είναι οι βασικοί δείκτες αξιολόγησης 

2) πως οργανώνουμε το ΣΠΑ σε σχέση με το σχέδιο δράσης 

3) πως ορίζουμε αρμόδιους παρακολούθησης 

4) προσδιορισμός εκθέσεων προόδου και ανάδρασης κύκλου 

ΣΒΑΚ 

5) νέες προκλήσεις για επόμενα ΣΒΑΚ  

 

Οι επιμορφώσεις πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με την ΟΕΔ μετά τη σύστασή 

της.  

Σημειώνεται ότι η πρώτη επιμόρφωση δεν μπορεί να γίνει μετά την ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης  
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6. ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΒΑΚ 

 

 6.1 Διαδικασίες εμπλοκής φορέων και κοινού 

 

Μία από τις βασικές διαφορές του ΣΒΑΚ σε σχέση με τις παραδοσιακές μελέτες και 

υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού είναι η ενεργή συμμετοχή των φορέων και 

πολιτών σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης του σχεδίου. 

Η συμμετοχή διαφορετικών τύπων εμπλεκόμενων σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού 

και η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων απαιτήσεων τους είναι σημαντική. Η συμμετοχή 

των εμπλεκόμενων, υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού και 

αποδοτικού σχεδίου. Η ανάπτυξη ειδικής στρατηγικής είναι απαραίτητη για την 

εμπλοκή διαφορετικών συμμετεχόντων, ανταποκρινόμενη στις διαφορετικές μορφές 

και τεχνικές, ανάλογα με το εάν πρόκειται για δημόσιες αρχές, ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, κοινωνικές οργανώσεις και οργανώσεις πολιτών ή όλα αυτά μαζί.  

Επιπλέον, οι πολίτες αποτελούν μία ειδική υπο- ομάδα εμπλεκόμενων. Η συμμετοχή 

τους στη διαδικασία σχεδιασμού είναι ένα θεμελιώδες καθήκον της τοπικής αρχής, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ποιότητα της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων. Η συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό είναι επίσης μία απαίτηση 

που καθορίζεται από τις οδηγίες της ΕΕ και τις διεθνείς συμβάσεις. 

Οι βασικοί στόχοι σχετικά με τη συμμετοχή των φορέων και του κοινού είναι: 

 Εξασφάλιση της συμμετοχής των αρμόδιων εμπλεκόμενων φορέων σε βασικά 

στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού. 

 Ενθάρρυνση των πολιτών για ενημέρωση και συμμετοχή στη συζήτηση. 

 Σχεδιασμός βιώσιμων λύσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής όλων 

των πολιτών και η δημιουργία αισθήματος «ιδιοκτησίας» για τη διαδικασία 

σχεδιασμού. 

 Ενίσχυση της ζωτικότητας της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής 

κουλτούρας. 

 Βελτίωση της συνολικής ποιότητας, αποτελεσματικότητας, οικονομικής 

αποδοτικότητας, διαφάνειας, αποδοχής και νομιμότητας του σχεδιασμού 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας.  

 

Η συμμετοχή και εμπλοκή του κοινού στο σχεδιασμό για το ΣΒΑΚ είναι βασική αρχή 

για να θεωρείται ένα ΣΒΑΚ ολοκληρωμένο. Κρίνεται γενικά ότι χωρίς την εμπλοκή 

του κοινού στον συν-σχεδιασμό του οράματος και στην παρακολούθηση του 

συνόλου του ένα ΣΒΑΚ δεν είναι πλήρες άρα και δεν λογίζεται ως τέτοιο από την ΕΕ.  
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Οι όποιες συμμετοχικές διαδικασίες πρέπει να εκκινούν στη βάση της ενημέρωσης 

των συμμετεχόντων, ώστε να εμπλέκονται ουσιαστικά στο σχεδιασμό. 

Οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετέχουν συνεχώς σε όλες τις 

φάσεις της ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, αλλά οι συμμετοχικές διαδικασίες τους θα πρέπει 

να παραμένουν χωριστές. Αυτό δίνει στην αρχή σχεδιασμού την ευκαιρία να 

αντιμετωπίσει διεξοδικά τα διάφορα επίπεδα απόψεων, γνώσεων και συμφερόντων 

κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Επιτρέπει επίσης την προσαρμογή των 

μορφών συμμετοχής στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών και στοχεύει σε 

συγκεκριμένες ομάδες, π.χ. ευάλωτες ή περιθωριοποιημένες ομάδες, οι οποίες είναι 

επιρρεπείς στο να «μην ακουστούν» ακολουθώντας μεικτή προσέγγιση. Ωστόσο, η 

προσέγγιση αυτή απαιτεί προσεκτική εναρμόνιση των δραστηριοτήτων 

διαβούλευσης, ενώ τα αποτελέσματα των επιμέρους διαβουλεύσεων θα πρέπει να 

συνδυαστούν σε μια κοινή διαδικασία, ειδικότερα : 

Μετά τη σύσταση της Ομάδας Εργασίας, ο Δήμος καλείται να αναζητήσει 

λεπτομερώς και να καταγράψει τους φορείς που θα αποτελέσουν το Δίκτυο Φορέων 

(πρωτοβάθμια εμπλεκόμενοι), τους φορείς και συλλογικότητες που θα συμμετέχουν 

συμπληρωματικά στη διαδικασία (δευτεροβάθμια εμπλεκόμενοι), καθώς και να 

διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή του κοινού.  

Το Δίκτυο Φορέων είναι το συλλογικό όργανο όλων των εμπλεκόμενων μερών στο 

πλαίσιο ανάπτυξης του ΣΒΑΚ που καλείται να συν-διαμορφώσει το ΣΒΑΚ μαζί με τον 

βασικό φορέα εκπόνησης.   

Επίσης, σημειώνεται ότι οι συναντήσεις με τους φορείς θα πρέπει να είναι 

σχεδιασμένες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους με καθορισμένη θεματολογία και να 

γίνεται θετική προσπάθεια εξοικείωσης των φορέων με τις νέες έννοιες, καθώς και 

να αποφεύγονται οι άνευ λόγου εντάσεις που δεν συνδέονται άμεσα με τη βασική 

θεματολογία του ΣΒΑΚ. 

Επίσης η  αρχή σχεδιασμού, θα πρέπει να προσδιορίσει το βαθμό στον οποίο θα 

εμπλακούν οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία διαβούλευσης,  

ακολουθώντας τη γενική μεθοδολογία: ενημέρωση-διαβούλευση-συμμετοχή- 

συνεργασία-εξουσιοδότηση (IAP2, 2007): 

Η συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει την εμπλοκή των πολιτών και των 

ενδιαφερομένων μερών σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού από την ανάλυση των 

προβλημάτων κινητικότητας έως την παρατήρηση σχετικά με το τελικό σχέδιο (και 

ενδεχομένως την εφαρμογή του), ώστε οι γνώσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις τους 

να ενσωματωθούν στη λήψη διοικητικών και πολιτικών αποφάσεων. Ο σκοπός της 

συμμετοχής μπορεί να ποικίλει μεταξύ των φάσεων σχεδιασμού (π.χ. συλλογή 
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πληροφοριών, συζήτηση απόψεων, λήψη κοινών αποφάσεων) και έτσι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί διαφορετικό κοινό-στόχος και τεχνικές εμπλοκής ανάλογα με τη 

διερευνώμενη δραστηριότητα. 

Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει ευκαιρίες συμμετοχής των πολιτών και των 

ενδιαφερομένων σε διάφορα στάδια της διαδικασίας διαβούλευσης των ΣΒΑΚ. Οι 

διάφορες διαδικασίες συμμετοχής που περιγράφονται δείχνουν ότι υπάρχουν 

διαφορετικοί τρόποι και επίπεδα όπου οι αρχές σχεδιασμού μπορούν να εμπλέκουν 

τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς στην ανάπτυξη των ΣΒΑΚ. 

 

 

 

 

Κατά συνέπεια, η εμπλοκή των φορέων αλλά και των πολιτών πραγματοποιείται σε 

όλες τις φάσεις ανάπτυξης του ΣΒΑΚ: τόσο στη φάση συλλογής δεδομένων που 

αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση όσο και στη φάση σχεδιασμού των πακέτων 

μέτρων και φυσικά στη φάση της τελικής επιλογής και έγκρισης.  
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Πως μετέχουν φορείς και κοινό  

Στο ΣΒΑΚ Ηρακλείου με δεδομένη την ειδική περίοδο έξαρσης της πανδημίας θα 

επιχειρήσει την κατά το δυνατόν διεπαφή ΟΕΔ, φορέων και κοινού μέσω 

ηλεκτρονικών εργαλείων και μειωμένων δημοσίων συναντήσεων.  

 

Η συμμετοχή φορέων και κοινού θα γίνεται και στις 4 φάσεις του ΣΒΑΚ με ιδιαίτερη 

συνεισφορά τους κατά την ΑΝΑΛΥΣΗ της υφιστάμενης κατάστασης και των 

εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών, κατά τον καθορισμό ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (όραμα- 

στόχοι- μέτρα), και κατά την υιοθέτηση του.  Μετά τη σύστασή του το δίκτυο φορέων 

θα συνεδριάζει μέσω τηλεδιασκέψεων και θα ενημερώνεται μέσω ιστοσελίδας, 

σελίδας κοινωνικών δικτύων, προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

τηλεφωνικά. Η συμβολή του δικτύου φορέων θα γίνεται μέσω απαντήσεων σε ειδικά 

διαμορφωμένα ερωτηματολόγια και μέσω οργανωμένων προτάσεων προς την ΟΕΔ.  

 

Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα οργανωθούν 2 εργαστήρια συμμετοχικού 

σχεδιασμού με θεματολογία που θα σχετίζεται με τον καθορισμό στρατηγικής και 

τον ειδικό προσδιορισμό μέτρων.  

Το κοινό θα ενημερώνεται μέσω ιστοσελίδας και σελίδας κοινωνικών δικτύων και η 

συμβολή του θα γίνεται μέσω ερωτηματολογίων ή και μέσω κατάθεσης προτάσεων 

στην ΟΕΔ ατομικά.  

 

Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα οργανωθούν 2 εξειδικευμένα ανοικτά εργαστήρια 

συμμετοχικού σχεδιασμού με αντικείμενο την εξειδίκευση μέτρων ανά τομέα (ενδ. 

Προώθηση ηλεκτροκίνησης σε όλα τα μέσα, ενίσχυση ποδηλάτου στην πόλη).  

 

Στη διάρκεια του έργου θα αναζητηθούν και άλλες μέθοδοι εμπλοκής φορέων και 

κοινού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του Ηρακλείου.  

Ενδεικτικά παρακάτω παρατίθεται πίνακας από τις νέες οδηγίες των ΣΒΑΚ που 

παρέχει το σύνολο των ενδεδειγμένων μεθόδων για συμμετοχή.  
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Εικόνα 4. Προτεινόμενες μέθοδοι εμπλοκής κοινού και φορέων κατά την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ 
ανά φάση (νέες οδηγίες ΣΒΑΚ SUMP 2.0) 
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 6.2  Σύσταση δικτύου φορέων & Σύμφωνο δέσμευσης φορέων 

ΣΒΑΚ Ηρακλείου 

 

Μια κύρια δραστηριότητα της ομάδας εργασίας και πρώτο βήμα για τον συμμετοχικό 

σχεδιασμό, είναι η αναγνώριση και η επιλογή των φορέων που εμπλέκονται με 

οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο στο σύστημα μεταφορών και δραστηριοτήτων 

της εξεταζόμενης αστικής περιοχής για το Δήμο Ηρακλείου.  

Το πλήθος των εμπλεκομένων φορέων ενδέχεται να είναι μεγάλο, διότι πολλοί φορείς 

δραστηριοποιούνται στο σύστημα αστικών μετακινήσεων με διάφορους πιθανούς 

τρόπους, ενώ πολλοί φορείς είναι συναρμόδιοι για σειρά ζητημάτων και αρκετοί 

λαμβάνουν μέρος στην λήψη αποφάσεων του τοπικού συστήματος.  

Ωστόσο, δεν είναι δεσμευτικό για κάθε φορέα να συμμετάσχει στη διαδικασία 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι να προσδιοριστούν 

όλοι οι φορείς και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες/ ευθύνες τους στο σύστημα 

μετακινήσεων της περιοχής μελέτης αλλά και να διαπιστωθούν οι εμπλεκόμενοι που 

πρόκειται να επηρεαστούν σημαντικά από πιθανές αλλαγές/ παρεμβάσεις που είναι 

δυνατό να προταθούν από ένα ΣΒΑΚ (ιεράρχηση φορέων). 

Ο πίνακας της επόμενης σελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας οδηγός για την 

αρχική αναγνώριση και επιλογή φορέων που χρειάζεται να συμμετάσχουν στην 

ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ, είτε επειδή ασκούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο σύστημα 

μετακινήσεων της περιοχής μελέτης, είτε/ και επειδή οι δραστηριότητες τους 

επηρεάζονται ή προσδιορίζονται από την τροποποίηση του υφιστάμενου 

καθεστώτος μετακινήσεων.  

Ο πίνακας περιλαμβάνει τέσσερεις (4) ομάδες γενικότερων και ειδικότερων 

κατηγοριών εμπλεκομένων φορέων και καλύπτει τόσο τις επίσημες και θεσπισμένες 

Αρχές/ Υπηρεσίες σε μία αστική περιοχή μελέτης όπως εν προκειμένω το Ηράκλειο, 

όσο και τις (τυχόν) ενώσεις/ ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται σε άμεση ή 

έμμεση συσχέτιση με το τοπικό σύστημα μεταφορών. 
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Πίνακας Πιθανών Εμπλεκόμενων Φορέων 

 

Αρχές 

Τοπικές Διοικητικές Αρχές 

Κοινωνικές 
ομάδες 

Περιβαλλοντικές ομάδες 

Όμοροι Δήμοι 
Ενώσεις Ποδηλατιστών 

Αρχές Μεταφορών Ενώσεις Πεζών 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 
  

Σύλλογοι ΑμΕΑ Φορείς διακυβέρνησης 

Άλλοι τοπικοί και εθνικοί 
φορείς Ενώσεις γονέων & 

κηδεμόνων Αστυνομικές Δ/σεις - Τροχαία 

Πάροχοι 
μεταφορικού  

έργου, 
διαχείρισης 

υποδομής και 
ενοικίασης 

μέσων 
μεταφοράς 

Εταιρείες λειτουργίας μέσων 
μαζικής μεταφοράς (αστικών 
υπεραστικών λεωφορειακών 
γραμμών και μέσων σταθερής 
τροχιάς) 

Φορείς 
Εκπαίδευσης 

 
Τοπικές Αρχές 
Εκπαίδευσης 

Εταιρίες διαχείρισης 
συγκοινωνιακών υποδομών 
(οδικών αξόνων-
αυτοκινητοδρόμων, 
σιδηροδρόμων, σταθμών 
στάθμευσης οχημάτων κτλ.) 

Πανεπιστήμια 

 
Εταιρίες Logistics 

Εκπρόσωποι 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

Εταιρίες εκμετάλλευσης 
εναλλακτικών μεταφορικών 
μέσων (Car-Sharing, 
Ποδηλάτων κ.ά.) 

Άλλοι φορείς 

Επιμελητήρια 
(εμπορικά, τεχνικά κτλ.) 

Εταιρείες και 
Χρήσεις Γης που 

από τη 
λειτουργία τους 
διαπιστώνεται 

αυξημένη γένεση 
και έλξη 

μετακινήσεων 

 
Νοσοκομεία 

Ερευνητικά Κέντρα 

Εμπορικοί Σύλλογοι 

Εταιρίες με μεγάλο πλήθος 
απασχολούμενων Υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης 
(Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, 
κλπ) 

Αθλητικές εγκαταστάσεις και 
πολιτιστικοί χώροι 

 

Οι κατηγορίες φορέων που περιέχει ο παραπάνω πίνακας, είναι οι συνηθέστερες που 

εμπλέκονται σε έργα μεταφορών γενικότερα και σε ΣΒΑΚ ειδικότερα. Ανάλογα την 

περίπτωση εφαρμογής ενδέχεται να προστεθούν επιπλέον φορείς από τους 

αναγραφόμενους ή και να αφαιρεθούν κάποιες από τις κατηγορίες.  

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η ομάδα εργασίας δεν μπορεί να υποχρεώσει τη 

συμμετοχή και τη συνεργασία κανενός φορέα, αλλά αντίθετα θα πρέπει να εργαστεί 
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ώστε να παρουσιάσει πειστικά επιχειρήματα για τη συμμετοχή όσο το δυνατόν 

περισσότερων από αυτούς. 

Αφού εντοπιστεί το Δίκτυο Φορέων, αναπτυχθεί το Σχέδιο Εμπλοκής τους σύμφωνα 

με τις προτεραιότητες και διακριθούν οι φορείς σύμφωνα με το βαθμό εμπλοκής 

τους (πρωτοβάθμιοι- βασικοί – ενδιάμεσοι), θα πρέπει να καταρτιστεί το Σύμφωνο 

Συμμετοχής των Φορέων με σκοπό την επισημοποίηση της συνεργασίας μεταξύ 

Δήμου και Φορέων. Το Σύμφωνο Συμμετοχής κρίνεται σκόπιμο να περιγράφει τη 

συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών στα στάδια ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, καθώς 

και την οργάνωση και λειτουργία του Δικτύου.  

Το Σύμφωνο Συμμετοχής4 μετά την υπογραφή του θα πρέπει να κοινοποιείται στα 

αρμόδια περιφερειακά όργανα, όπως η Περιφέρεια Κρήτης και στην αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και του Υπουργείου Εσωτερικών και των λοιπών αρμόδιων.   

Οι κύριες Αρμοδιότητες του Δικτύου Φορέων (σύμφωνα με τις οδηγίες εκπόνησης 

ΣΒΑΚ, ΜΒΚ, 2016) περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  

- Την εξασφάλιση ότι αποτυπώνονται και λαμβάνονται υπόψη οι επιδιώξεις και 

οι απόψεις του σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης του σχεδίου. 

- Την παροχή συμβουλών σε κρίσιμα στάδια της διαδικασίας, μέσω της 

συμμετοχής του: 

o στην υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής με τον Δήμο και τον έχοντα 

την ευθύνη  εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

o στην αποτύπωση των προβλημάτων και αναγκών καθώς και των 

ευκαιριών που μπορούν να αναδειχθούν για την περιοχή παρέμβασης,  

o στην ανάπτυξη και εξέταση των εναλλακτικών σεναρίων για την 

περιοχή παρέμβασης, καθώς και στη διατύπωση του κοινού οράματος  

o στην παρουσίαση στην Επιτροπή Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ και στους 

πολίτες , των μέτρων παρέμβασης που έχουν επιλεγεί για την επίτευξη 

του οράματος και των καθορισμένων στόχων στην περιοχή μελέτης, 

o στην ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την κατανομή των 

αρμοδιοτήτων, τον προϋπολογισμό, τις πηγές χρηματοδότησης και τη 

μεθοδολογία παρακολούθησης & αξιολόγησης,  

o στη σύνταξη Σχεδίου Δράσης με το οποίο θα καθορίζονται οι 

απαραίτητες για την υλοποίηση των επιλεγμένων μέτρων παρέμβασης 

δομές, όργανα και χρηματικοί πόροι, 

o στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΣΒΑΚ, 

 
4 Βασικό προαπαιτούμενο κείμενο αρχών για την ομαλή συμμετοχή των φορέων 
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o στην επικαιροποίηση - αναθεώρηση του εγκεκριμένου ΣΒΑΚ, κατά τη 

μακροπρόθεσμη φάση υλοποίησής του. 

 

Το Δίκτυο Φορέων μπορεί  ακόμη να συμβάλει: 

- στις δέουσες ενέργειες για την προώθηση του οράματος προς τους πολίτες, 

- στην επιλογή των προτεραιοτήτων και των στόχων του ΣΒΑΚ, 

- στην επιλογή των κατάλληλων μέτρων του ΣΒΑΚ, 

- στην παροχή των απαιτούμενων στοιχείων όπως αυτά προβλέπονται στο 

Σχέδιο Δράσης για τη  Διαχείριση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του ΣΒΑΚ. 

 

Πιθανοί φορείς για πρόσκληση στο Δίκτυο Φορέων για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου 

Πολιτικοί 
προϊστάμενοι, 
κατέχοντες θέσεις 
ευθύνης κ.α.  

Δήμαρχοι Χερσονήσου, Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Αχαρνών- 
Αστερουσίων (όμοροι δήμοι), 

Περιφερειάρχης Κρήτης και αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, 

Βουλευτές Νομού Ηρακλείου, 

Εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων Δ. Ηρακλείου, 

Εκπρόσωποι τοπικών αρχών (συμβουλίων κ.α.), 

Κ.α. … συμπλήρωση από ΟΕΔ 

Μέσα μεταφοράς, 
διαχείριση υποδομών, 
ελεγκτικές αρχές  

ΚΤΕΛ Ηρακλείου- Λασιθίου, 

Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, 

ΤΑΞΙ Ηρακλείου, 

Πάροχοι κοινοχρήστων μέσων μετακίνησης, 

Ιδιοκτήτες μεγάλων χώρων στάθμευσης, 

Πάροχοι ενοικιαζόμενων οχημάτων, 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης,  

Εκπρόσωποι των τοπικών ΟΚΩ, 

Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου, 

Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», 

Τροχαία Ηρακλείου, 

Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, 

Τουριστική Αστυνομία Ηρακλείου, 

Πυροσβεστικό Σώμα, 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, 

Περιφέρεια Κρήτης, 

Κ.α. … συμπλήρωση από ΟΕΔ 

Φορείς με σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη 
μετακινήσεων, τις 
βασικές 
δραστηριότητες της 
πόλης/ υπαίθρου κ.α.  

Υπηρεσίες Δ. Ηρακλείου (συμπ. εταιρειών ανάπτυξης 
δημοσίου συμφέροντος), 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΛΜΕΠΑ και λοιποί πάροχοι 
εκπαιδευτικού έργου (συμπ. ιδιωτικών ΙΕΚ κ.α.), 

ΙΤΕ και Τεχνολογικό Πάρκο, 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 

Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 67 

Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, 

Σύλλογος Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου, 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (ΤΕΕ-ΤΑΚ), 

Κ.α. … συμπλήρωση από ΟΕΔ 

Φορείς και 
συλλογικότητες με 
σημαντικό δημόσιο 
λόγο και ρόλο κ.α.  

ΕΣΑΜΕΑ,  

Παγκρήτιος Σύλλογος Αναπήρων, 

Περιφερειακή Ένωση Τυφλών (Τμήμα Ηρακλείου), 

Ποδηλατικές ενώσεις (cycling mass), 

Τοπικές ενώσεις με περιβαλλοντικό πρόσημο (ενδ. 
Σύλλογος Αγίας Τριάδας),  

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου (ΣΑΝΗ), 

Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής, 

Κ.α. … συμπλήρωση από ΟΕΔ 
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Υπόδειγμα Αρχικού Συμφώνου Συμμετοχής Φορέων5  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Προοίμιο 

Σύμφωνα με τον Ν.4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019) το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους και την 

ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά 

αγαθών στις περιοχές αυτές. Το ΣΒΑΚ στηρίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές 

πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, στα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια 

όλων των βαθμίδων (ΓΠΣ/ΤΧΣ) και Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης Αναθεώρησης 

ή Τοπικά Σχέδια Εφαρμογής (ΠΜΕΑ/ΤΣΕ), καθώς και όλες τις στρατηγικές μελέτες 

που συσχετίζονται με αυτά (Επιχειρησιακό Σχέδιο Ο.Τ.Α., ΣΒΑΑ, ΣΟΑΠ, ΟΧΕ, ΣΔΑΕ, 

Τοπικά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, ΣΔΑΕΚ, ΤοΣΔΑ, Αναπτυξιακές 

μελέτες) και ενσωματώνει επιμέρους τομεακές πολιτικές, αναπτύσσει και προωθεί 

συμμετοχικές διαδικασίες για την επιλογή των μέτρων παρέμβασης και 

περιλαμβάνει μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγησής τους.  

Το ΣΒΑΚ σχεδιάζεται και καταρτίζεται με ορίζοντα δεκαετίας στο πλαίσιο 

σχεδιασμού και ανάπτυξης της βιωσιμότητας του αστικού χώρου, με κριτήρια 

κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά και καλύπτει όλους τους τρόπους και τα 

μέσα μεταφοράς στην περιοχή παρέμβασης, ώστε η κινητικότητα των πολιτών και 

οι αστικές μεταφορές να καθίστανται λειτουργικές και βιώσιμες για το σύνολο των 

χρηστών.  

Το Σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων καταρτίζεται για το σκοπό συνεργασίας μεταξύ 

του φορέα εκπόνησης ΣΒΑΚ και του δικτύου φορέων και περιγράφει τη συμβολή 

όλων των εμπλεκομένων μερών του δικτύου στην ανά στάδιο ανάπτυξη του ΣΒΑΚ. 

Περαιτέρω στο σύμφωνο περιγράφεται η οργάνωση και λειτουργία του δικτύου 

φορέων. Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής από τους εκπροσώπους 

των εμπλεκομένων φορέων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από το 

φορέα εκπόνησης, το Σύμφωνο Συμμετοχής δημοσιοποιείται μέσω Διαύγειας, 

αναρτάται στην ιστοσελίδα και κοινοποιείται. 

  

 
5 Το υπόδειγμα οριστικοποιείται με τη συμβολή της ΟΕΔ και αποστέλλεται στους αρχικά 

ενδιαφερόμενους φορείς μετά τον έλεγχό του από την πολιτική ηγεσία και την project 

manager του έργου.  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 69 

Κείμενο Αρχικής Συμφωνίας Συμμετοχής 

Οι υπογράφοντες το παρόν Σύμφωνο εκπρόσωποι φορέων, θεσμικοί κάθε βαθμίδας 

και μη – θεσμικοί, που είναι σχετικοί με τις μετακινήσεις πολιτών και επισκεπτών 

και με τις μεταφορές προϊόντων στο Δήμο Ηρακλείου, συμφωνούμε στα παρακάτω: 

1.Nα δράσουμε συντονισμένα, συλλογικά, συνεργατικά και να βρισκόμαστε σε συνεχή 

διαβούλευση με τους πολίτες και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους του 

Δήμου, ώστε οι μετακινήσεις και υπηρεσίες που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ 

του Δήμου: 

α) να εξασφαλίζουν και να ικανοποιούν παράλληλα και ισόρροπα τους παρακάτω 
τρεις βασικούς άξονες – στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κινητικότητας:  

▪ Εξασφάλιση της κοινωνικής βιωσιμότητας και συνοχής 

▪ Εφαρμογή της βέλτιστης περιβαλλοντικά λύσης 

▪ Εφαρμογή της βέλτιστης οικονομικά λύσης 

β) να υπηρετούν τις Πολεοδομικές Πολιτικές και  

γ) να σέβονται τους Δημόσιους Χώρους του Δήμου 

2.Tον συντονισμό των δράσεών μας αναλαμβάνει η κα Πελαγία Χαιρέτη, Προϊσταμένη 

του τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ως 

εκπρόσωπος του Δήμου σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του Δήμου που 

συστήθηκε για το σκοπό αυτό. 

3. Τα μέλη του δικτύου φορέων συμφωνούν στο ορισμό ενός εκπροσώπου 

επικοινωνίας που θα συμμετέχει στις διαδικασίες διαβούλευσης και θα αναλάβει την 

παροχή στοιχείων και δεδομένων που σχετίζονται με τις μετακινήσεις ανθρώπων 

και αγαθών, που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Στρατηγικής 

Βιώσιμης Κινητικότητας – ΣΒΑΚ εφόσον του ζητηθούν. 

4. Να ακολουθήσουμε το πλάνο εμπλοκής, όπως αυτό ορίζεται από το 

χρονοδιάγραμμα του έργου και βασίζεται στις κείμενες προδιαγραφές βάσει του 

Ν.4599/2019. 

Ο Συντονιστής Δήμος, μπορεί κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του ΣΒΑΚ, να ζητήσει 

συνεργασία από επιπλέον εξωτερικούς φορείς  με τους οποίους να ενισχύσει το 

Δίκτυο Φορέων, επικαιροποιώντας τον αντίστοιχο πίνακα. Περαιτέρω, μπορεί να 

ζητήσει τη συμβολή και γνώμη των κατά νόμο αρμοδίων υπηρεσιών. 
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Ο σχεδιασμός στον οποίο δεσμευόμαστε, αποβλέπει σε μετακινήσεις που θα: 

- Είναι φιλικές σε όλους τους χρήστες συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία,  των εμποδιζόμενων εν γένει ατόμων και άλλων ευάλωτων χρηστών 

(π.χ. παιδιά) εξασφαλίζοντας ισότιμη και απρόσκοπτη προσπέλαση και 

προσβασιμότητα για όλους και για διαδοχικές γενεές. 

- Συμβάλλουν με τον βέλτιστο τρόπο στην εύρυθμη και ισορροπημένη ανάπτυξη 

και βιωσιμότητα του Δήμου, τονώνουν την ελκυστικότητά του και 

αναβαθμίζουν την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. 

- Οδηγούν στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, της παραγωγής 

αερίων του θερμοκηπίου και κάθε είδους ρύπων και αποβλήτων, καθώς θα 

ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις ως προς το θόρυβο. Προκειμένου να επιτευχθεί 

ο σκοπός αυτός, θα προωθηθούν η χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και η χρήση φιλικών προς στο περιβάλλον μέσων μετακίνησης και 

μεταφορών.  

- Ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την αστική ασφάλεια, συμβάλλοντας στην 

κοινωνική δικαιοσύνη, στον περιορισμό των παραβατικών συμπεριφορών και 

των ατυχημάτων και στην προστασία της καλής υγείας των πολιτών. 

- Συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, τονώνουν την ανταγωνιστικότητα και 

ενισχύουν την επιχειρηματικότητα εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη πρόσβαση σε 

αγαθά και υπηρεσίες. 

- Βελτιστοποιούν τη σχέση κόστους – οφέλους  των δικτύων μεταφορών. 

- Είναι προσιτές και στηρίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα τιμολόγησης της 

Δημόσιας Συγκοινωνίας και στάθμευσης, λειτουργώντας δίκαια και αποδοτικά 

- Προωθούν λύσεις ήπιας κινητικότητας, «βιώσιμης διαχείρισης της 

κινητικότητας», συλλογικής χρήσης των μεταφορικών μέσων (π.χ. 

διαμοιρασμός) και τις συνδυασμένες μεταφορές. 

- Αξιοποιούν κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τους κοινόχρηστους χώρους προς 

όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών.  

  

           Για το Δήμο Ηρακλείου                    Για τον εκπρόσωπο του Φορέα  

                  Υπογραφή                    Υπογραφή 

  

              Ο Δήμαρχος  

       Βασίλης Λαμπρινός                                                     (φορέας και όνομα εκπροσώπου) 
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7.   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΒΑΚ 

 

 

Από τις πρώτες και πιο θεμελιώδεις αποφάσεις τις οποίες 

οφείλει να λάβει ο δήμος, είναι ο προσδιορισμός της ακριβούς 

περιοχής παρέμβασης του ΣΒΑΚ. Επισημαίνεται πως είναι 

δυνατόν επιμέρους μέτρα και παρεμβάσεις πολιτικής να 

αφορούν και γειτονικές περιοχές ή την ευρύτερη γεωγραφική 

ενότητα, χωρίς ωστόσο αυτές/ αυτή να εντάσσεται άμεση 

στην ΠΠ. 

Συγκεκριμένα, η περιοχή παρέμβασης – μελέτης ενός ΣΒΑΚ 

έχει τη δυνατότητα να περιλαμβάνει το σύνολο της περιοχής 

κάλυψης ενός ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού ή να είναι μία μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ενότητα η οποία λειτουργεί με ενιαίο τρόπο ως 

προς το σύστημα μετακινήσεών της (functional urban area). 

Εστιάζοντας στην περίπτωση του ΣΒΑΚ Ηρακλείου, σημειώνεται ότι η βασική 

περιοχή είναι η περιοχή ευθύνης του Δήμου Ηράκλειου. Ωστόσο, τονίζεται πως 

αποδίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην περιοχή της Δ.Ε. Ηρακλείου, καθώς 

περιλαμβάνει τον βασικό οικιστικό πυρήνα της πόλης, στον οποίο παρατηρείται 

πληθώρα κυκλοφοριακών ροών καθώς και αρκετές σημαντικές χρήσεις γης και 

δραστηριότητες.  

Δευτερευόντως το ΣΒΑΚ ασχολείται και με τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες 

προτείνοντας διάφορα οριζόντια μέτρα και παρεμβάσεις που δίνουν αποδοτικές 

λύσεις στα προβλήματα των οικισμών των περιοχών αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή 

δίνεται στην Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού που λόγω της άμεσης γειτνίασής της με τον 

οικιστικό πυρήνα του Ηρακλείου, κρίνεται ότι εντάσσεται στο ευρύτερο πολεοδομικό 

συγκρότημα της πόλης. Ως εκ τούτου τα μέτρα που αφορούν την εν λόγω περιοχή, 

θα πρέπει να βρίσκονται σε άρτιο συντονισμό με τα αντίστοιχα που θα προταθούν 

στη Δ.Ε. Ηρακλείου.  

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη πως ο χώρος λειτουργεί ενιαία, υπερβαίνοντας 

ορισμένες φορές τα διοικητικά όρια, σημειώνεται πως ορισμένα μέτρα θα αφορούν 

μία ευρύτερη περιοχή που παρουσιάζει άμεση αλληλεπίδραση με το Δήμο Ηρακλείου 

(εικόνα 1), και κυρίως το Δήμο Μαλεβιζίου στα δυτικά (συνέχεια πολεοδομικού 

συγκροτήματος Ηρακλείου) και Χερσονήσου στα ανατολικά.  
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Εικόνα 5. Θέση του δήμου Ηρακλείου (περιοχή παρέμβασης) και αλληλεπιδράσεις με 
γειτονικές περιοχές 

Ο δήμος βρίσκεται στη μέση περίπου της βόρειας ακτογραμμής του νησιού, ενώ 

εκτείνεται έως και τους πρόποδες του Ψηλορείτη στα νότια. Η έδρα του Δήμου, το 

Ηράκλειο απέχει περίπου 140 χλμ από τα Χανιά, 85χλμ από το Ρέθυμνο και 62χλμ 

από τον Άγιο Νικόλαο, ενώ η ιστορική έδρα του Δήμου είναι η Νέα Αλικαρνασσός. Το 

Ηράκλειο αποτελεί μία δυναμική μεσογειακή πόλη και την μεγαλύτερη στην 

Περιφέρεια Κρήτης, η οποία επενδύει αισθητά στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. 

Μάλιστα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς σε 

όλη την Ελλάδα, διαθέτοντας διεθνές αεροδρόμιο και λιμάνι, ενώ το πλέγμα των 

κύριων οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής συμπληρώνεται από τη γεωργία 

και το εμπόριο. Τέλος, στο Ηράκλειο βρίσκεται και αξιοσημείωτος αριθμός σχολών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης και του νεοσύστατου ΕΛΜΕΠΑ και ινστιτούτο 

καινοτομίας και έρευνας, γεγονός που αποδεικνύουν σε ένα βαθμό την εμπλοκή της 

πόλης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.  

Ο δήμος Ηρακλείου, ο οποίος προέκυψε με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», έχει 

μόνιμο πληθυσμό 173.993 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011), έκταση  245,1 χλμ2 και 

διαχωρίζεται σε 5 δημοτικές ενότητες, οι οποίες απεικονίζονται στο επόμενο χάρτη. 
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Εικόνα 6: Δημοτικές ενότητες Δήμου Ηρακλείου 

Η μεγαλύτερη σε έκταση είναι η Δ.Ε. Ηρακλείου η οποία καταλαμβάνει σχεδόν το 50% 

του δήμου και η μικρότερη η Δ.Ε. Νέα Αλικαρνασσού, η οποία έχει έκταση μόλις 16,1 

χλμ2.  

Εντός αυτών των 5 δημοτικών ενοτήτων συναντώνται 54 οικισμοί, οι οποίοι 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, και η γεωγραφική τους θέση στον επόμενο 

χάρτη:  
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Πίνακας : Οικισμοί Δήμου Ηρακλείου 

Δημοτική 
ενότητα 

Τοπική 
Κοινότητα 

Οικισμός 
Μόνιμος 

Πληθυσμός 

Απόσταση από 
έδρα Δήμου 

(χλμ) 

ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ 

Αγίου Μύρωνος 
Άγιος Μύρων 612 22 

Ξηρολιά 1 20 

Άνω Ασιτών Άνω Ασίται 425 28 

Κάτω Ασιτών 

Ιερά Μονή Γοργολαΐνη 0 28 

Κάτω Ασίται 1.076 27 

Νίση 7 25 

Πενταμοδίου Πενταμόδιον 300 21 

Πετροκεφάλου Πετροκέφαλον 182 20 

Πυργούς Πυργού 327 22 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

  

Αγία Ειρήνη 91 9 

Αθάνατοι 181 15 

Βλυχιά 52 7 

Γούρναι 639 9 

Δρακουλιάρης 82 15 

Ηράκλειον 140.730 0 

Κνωσός 300 6 

Λοφούπολις 572 11 

Μαραθίτης 809 8 

Σέμελη 142 7 

Φοινικιά 824 8 

Βασιλειών 

Άγιος Βλάσιος 416 11 

Βασιλείαι 1.662 9 

Σίλαμος 178 10 

Βουτών 
Βούται 682 17 

Γιοφυράκια 618 12 

Δαφνέ Δαφνές 1.204 20 

Σκαλανίου 
Σκαλάνιον 1.180 8 

Σπήλια 49 8 

Σταυρακίων Σταυράκια 913 18 

ΝΕΑ  
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

Νέας 
Αλικαρνασσού 

Άγιος Ιωάννης,ο 105 8  

Νέα Αλικαρνασσός,η 12.925 1 

Καλλιθέας 

Καλλιθέα,η 734 6 

Καρτερός,ο 459 8 

Πρασσάς,ο 412 7 

ΠΑΛΙΑΝΗΣ 

Αυγενικής 
Αυγενική,η 533 25 

Βλαχιανά,τα 6 23 

Βενεράτου 

Βενεράτον 836 24 

Μονή Παλιανής 21 23 

Πύργος 8  26 

Σινάπιον 4 28 

Κερασίων 
Κεράσια 149 22 

Νέον Βενεράτον 118 24 

Σίβας 
Σίβα 

169 23 

ΤΕΜΕΝΟΥΣ Αγίου Σύλλα Άγιος Σύλλας 545 15 
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Δημοτική 
ενότητα 

Τοπική 
Κοινότητα 

Οικισμός 
Μόνιμος 

Πληθυσμός 

Απόσταση από 
έδρα Δήμου 

(χλμ) 

Ζερβού Μετόχιον 72 14 

Κάμπος 303 13 

Μαλάδες 126 13 

Τσαγκαράκιον 111 17 

Κυπαρίσσου 

Γαλένιον 26 35 

Καλός 102 31 

Καρκαδιώτισσα 156 30 

Κυπάρισσος 254 25 

Ρουκάνιον 136 34 

Προφήτη Ηλία Προφήτης Ηλίας 1.429 18  

 

Όπως φαίνεται η μεγάλη πλειοψηφία των οικισμών (47) του Δήμου Ηρακλείου δεν 

υπερβαίνει τους 1000 κατοίκους. Εξαιρέσεις αποτελούν οι οικισμοί Κάτω Ασίτες, 

Βασιλείες, Δαφνές, Σκαλάνι, Νέα Αλικαρνασσός και ο Προφήτης Ηλίας. Ακολουθεί ο 

σχετικός χάρτης με την θέση του κάθε οικισμού: 

 
Εικόνα 7: Δημοτικές ενότητες Δήμου Ηρακλείου 

Όπως παρατηρείται, οι οικισμοί εμφανίζουν διάσπαρτο χωρικό πρότυπο. Ωστόσο, 

συναντώνται δύο πιο ισχυρές συγκεντρώσεις στο νοτιοδυτικό τμήμα και στο 

ανατολικό τμήμα του Δήμου.  
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Χαρακτηριστικά κύριας περιοχής παρέμβασης 

Το Ηράκλειο αναπτύχθηκε αρχικά γύρω από την τειχισμένη πόλη και σταδιακά 

κατέληξε στην σημερινή οικιστική του ανάπτυξη. Οι προσπάθειες σχεδιασμού που 

έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν δεν πρόλαβαν να δώσουν λύσεις σε κρίσιμα 

ζητήματα όπως την ήδη παγιωμένη αυθαιρεσία και έτσι δημιουργήθηκαν χωρικές 

ενότητες οι οποίες εξελίχθηκαν σε περιοχές αυθαίρετης δόμησης. Μία από τις 

ενότητες αυτές παρεμβάλλεται ανάμεσα στο οικιστικό συγκρότημα του Ηρακλείου 

και στους οικισμούς των  ήμων Ηρακλείου, Αλικαρνασσού και Γαζίου. Είναι 

σημαντικό να τονιστεί ότι έως σήμερα η περιοχή αυτή δεν περιλήφθηκε στο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο και τις αναθεωρήσεις του. 

Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού του αστικού κέντρου του Ηρακλείου σε 

συνδυασμό με το ήδη πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον της πόλης του Ηρακλείου, 

οδήγησε στη διαμόρφωση νέων αστικών περιοχών χωρίς σχεδιασμό, συνοδευόμενων 

από όλα τα προβλήματα που προκύπτουν ελλείψει του σχεδιασμού. Νέες οικιστικές 

περιοχές σε ζώνες εκτός σχεδίου δημιουργήθηκαν, παραγωγικές χρήσεις και 

οχλούσες για το περιβάλλον χρήσεις χωροθετήθηκαν κατά μήκος βασικών οδικών 

αξόνων και νέες κατοικίες δημιουργήθηκαν σε οικισμούς γειτονικούς με το Ηράκλειο. 

Όλες οι παραπάνω πιέσεις έγιναν εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και των 

αγροτικών εκτάσεων της περιοχής μελέτης. Η γεωργική γη μειώνεται και στη θέση 

της, ανάλογα με την περιοχή τοποθετούνται αστικές λειτουργίες προς το νότιο 

τμήμα κυρίως και τουριστική δραστηριότητα προς το βόρειο τμήμα της περιοχής 

μελέτης. 

Το Ηράκλειο ως αστικό κέντρο μεγάλου μεγέθους σε επίπεδο χώρας, μητροπολιτικού 

χαρακτήρα σε επίπεδο Κρήτης, και πλέον του πρώτου πόλου σε αφίξεις τουριστών 

στην Ελλάδα, αντιμετωπίζει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν σε έλλειψη 

συνδυασμένου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, στη λήψη 

αποσπασματικού χαρακτήρα μέτρων κατά το κρίσιμο διάστημα επέκτασης της 

πόλης, σε ελλειμματικές υποδομές για τον πεζό και τον ποδηλάτη, στην απουσία 

χάραξης ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη δημόσια συγκοινωνία και πλήθος 

άλλων.   

Η σημερινή κατάσταση του συγκοινωνιακού συστήματος της πόλης συσχετίζεται 

άμεσα με τα χρόνια και πολύπλευρα συμπτώματα μιας πολεοδομικής κρίσης, η 

οποία εδραίωσε το ρόλο του Ι.Χ. προκαλώντας μια στρεβλή ανάπτυξη του 

συστήματος μεταφορών που με τη σειρά του, έως και σήμερα, ευνοεί συστηματικά 

και επιδεικτικά τις οδικές μεταφορές και τη χρήση των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων. 

Ο δήμος Ηρακλείου περιλαμβάνει ένα σύνθετο πολεοδομικό συγκρότημα το οποίο 

δεν έχει εξεταστεί ποτέ μέχρι και σήμερα ολιστικά σε επίπεδο συγκοινωνιακού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού, και αναπτύσσεται ραγδαία με επεκτάσεις και αστική 

διάχυση.  

Βασικός τρόπος μετακίνησης στην πόλη είναι το ιδιωτικό ΙΧ και το ιδιωτικό 

μηχανοκίνητο δίκυκλο. Ο ρόλος της Δημόσιας συγκοινωνίας είναι κατά κανόνα 

συμπληρωματικός, βασικές συνδέσεις εξυπηρετούν πόλους όπως τις βασικές 
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συνοικίες, το πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ και τα νοσοκομεία. Αρκεί να σημειωθεί ότι 

πρόσφατες μετρήσεις σύνθεσης κυκλοφορίας στα όρια παλιάς και νέας πόλης 

(Κόμβος ΟΑΣΗ) παρουσιάζουν υψηλότατα ποσοστά κίνησης με ΙΧ (περί το 65%) ενώ 

τα μηχανοκίνητα δίκυκλα σε πρωταγωνιστούν όσο σε λίγα μέρη της Ελλάδας (±27%). 

Το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό κυκλοφορίας ποδηλάτων και λεωφορείων (1% και 2% 

αντίστοιχα) αποδεικνύει την απόλυτη κυριαρχία της ιδιωτικής μετακίνησης στην 

πόλη γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία θορύβου και ρύπανσης που 

παρακολουθούνται από επιστημονικούς φορείς της περιοχής.  

Τα κυρίαρχα προβλήματα που εντοπίζονται αναφορικά με την κινητικότητα 

ανθρώπων και αγαθών στο πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου περιλαμβάνουν τα 

κάτωθι:  

▪ απουσία ολοκληρωμένων δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζοί, 

ποδήλατα), 

▪ χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των ΜΜΜ,  

▪ παρεμπόδιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και συνόλου ευάλωτων χρηστών, 

▪ ελλιπές σύστημα διαχείρισης στάθμευσης κατοίκων και επισκεπτών στο 

κέντρο της όλης, στις βασικές γειτονιές και στις κεντρικές αρτηρίες, 

▪ ελλιπές σύστημα διαχείρισης εποχιακών μετακινήσεων λόγω αύξησης της 

επισκεψιμότητας κατά τους θερινούς μήνες, 

▪ απουσία σύγχρονου μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας, 

▪ ελευθερία διαμπερούς κυκλοφορίας σε γειτονιές της πόλης και απουσία 

ανάπτυξης θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας,  

▪ αυξημένη εξάρτηση μετακινήσεων από ΙΧ και τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

(>73% της σύνθεσης των ιδιωτικών μετακινήσεων), 

▪ εκτεταμένη παράνομη στάθμευση στο σύνολο του αστικού οδικού δικτύου, 

σε κρίσιμους κόμβους και υποδομές για πεζούς και λοιπούς χρήστες,   

▪ έλλειψη συστηματικής αστυνόμευσης, 

▪ αυξημένη ρύπανση (ατμοσφαιρική, ακουστική και οπτική), 

▪ υψηλό κόστος ατομικών μετακινήσεων με ΙΧ,  

▪ απουσία συσχέτισης πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, 

▪ μεμονωμένες περιπτώσεις δράσεων ευαισθητοποίησης για τις μετακινήσεις, 

▪ μεμονωμένες δράσεις για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

  

Σημειώνεται ότι εντός της περιοχής παρέμβασης εντοπίζονται διάφορες υπο-

περιοχές εντός αστικού που δημιουργούν την πλειοψηφία των μετακινήσεων όπως:  

▪ Αγία Τριάδα (Εντός Τειχών), 

▪ Άγιος Μηνάς (Εντός Τειχών), 

▪ Άγιος Δημήτριος (Εντός Τειχών), 

▪ Άγιος Τίτος (Εντός Τειχών),  

▪ Βαλιδέ Τζαμί (Εντός Τειχών), 

▪ Ανατολικό Κέντρο, 

▪ Χρυσοπηγή- Πόρος- Κατσαμπάς, 
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▪ Κάτω Κατσαμπάς- Μετόχι Παπά Τίτου, 

▪ Νέα Αλικαρνασός, 

▪ ΒΙΠΕ- ΒΙΟΠΑ- Καλλιθέα, 

▪ Δημοκρατίας- Ανάληψη, 

▪ Δημητρίου- Μπεντεβή, 

▪ Ακαδημία, 

▪ Ατσαλένιο, 

▪ Μασταμπάς- Κορώνη, 

▪ Θέρισος- Δειλινά,  

▪ Καμίνια,  

▪ Μεσαμπελιές- Φορτέτσα, 

▪ Άγιος Ιωάννης, 

▪  Περιφερειακό Κέντρο,  

▪ Εσταυρωμένος, 

▪ Αμφιθέα, 

▪ ΤΕΙ, 

▪ Κόμβος Μεσσαράς, 

▪ Φοινικιά- Γούρνες- Μαλάδες.  

 

Σημαντικές περιοχές κατοικίας εκτός πόλης (οικισμοί, αγροτ. Περιοχές με υψηλή 

πυκνότητα εκτός σχεδίου δόμησης) που παράγουν μετακινήσεις και θα εξεταστούν 

στο ΣΒΑΚ είναι και οι περιοχές Βασιλειές και οι γειτονικοί οικισμοί (Αγ.Βλάσης, 

Μαλάδες, Αγ. Σύλλας) καθώς και περιοχές των πρώην Δήμων Γοργολαίνη, Παλιανής, 

Τεμένους και Ν. Αλικαρνασού και ειδικότερα οι περιοχές Κυπαρίσσι, Προφ. Ηλίας, 

Βενεράτο, Ασίτες, Πενταμόδι, Δαφνές.  
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Εικόνα 8. Οργάνωση Δήμου Ηρακλείου σε υποπεριοχές σύμφωνα με την πλατφόρμα GIS Ηρακλείου 

 

 

 

Περιοχή που σχεδιάζονται τα μέτρα ΣΒΑΚ και δευτερεύοντες πόλοι 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η κύρια περιοχή παρέμβασης, ενώ αναλύονται οι 

κύριες περιοχές εντός αστικού που θα περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των μέτρων. 

Επιπρόσθετα οριζόντια μέτρα θα προτείνονται σε δευτερεύοντες πόλους όπως τους 

οικισμούς με μεγαλύτερο πληθυσμό και έντονη γειτνίαση με το ΠΣΗ καθώς και σε 

οικισμούς με σημαντικές χρήσεις.   
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8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικοί σχεδιασμοί που 

επηρεάζουν το ΣΒΑΚ Ηρακλείου. Σημειώνεται ότι οι σχεδιασμοί αυτοί σε επόμενο 

παραδοτέο (ΠΕ2) αναλύονται ως προς τον τρόπο που επηρεάζουν την υφιστάμενη 

και μελλοντική κατάσταση στο δήμο.  

H στρατηγική και οι στόχοι ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που 

εκπονείται στα όρια μια αστικής περιοχής, αλλά και γενικότερα ενός οποιοδήποτε 

σχεδίου που έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση της κινητικότητας και το 

συγκοινωνιακό/ πολεοδομικό/ περιβαλλοντικό σχεδιασμό, θα πρέπει να 

συμμορφώνεται και να κατευθύνεται/ επηρεάζεται από τις αντίστοιχες στρατηγικές 

που προτείνονται και εφαρμόζονται σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Πρόκειται δηλαδή για κείμενα στρατηγικής – πολιτικής τα οποία έχουν 

προετοιμαστεί σε διάφορα διοικητικά επίπεδα, όπως ο Δήμος, η Περιφέρεια, το 

Υπουργείο, Επιμέρους φορείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται η ικανοποίηση και ευρύτερων εθνικών και διεθνών απαιτήσεων για 

ζητήματα αστικής κινητικότητας. 

Κατά συνέπεια οι βασικές αρχές στις οποίες μπορεί και πρέπει να στηρίζεται η 

διαμόρφωση του περιεχομένου και των στόχων ενός σχεδίου που βασίζεται στη 

κινητικότητα είναι οι αρχές και κατευθύνσεις που απορρέουν από τις κάτωθι 

πολιτικές και σχέδια κατά περίπτωση: 

 

Διακήρυξης της Στοκχόλμης [1972] 

Το 1972 στη Διάσκεψη της Στοκχόλμης, το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον 

αναγνωρίστηκε  για πρώτη φορά ρητά σε ένα διεθνές έγγραφο περιβαλλοντικού 

δικαίου. Το συνέδριο υιοθέτησε αυτό που είναι γνωστό ως Διακήρυξη της 

Στοκχόλμης και αποτελείται από τρεις πράξεις μη δεσμευτικού περιεχομένου: Α) 

ψήφισμα για τις θεσμικές και οικονομικές ρυθμίσεις, β) δήλωση που περιέχει 26 

αρχές και γ) ένα σχέδιο δράσης που περιέχει 109 συστάσεις. 

Η Διάσκεψη της Στοκχόλμης θεωρείται ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης για την 

ανάπτυξη του περιβαλλοντικού δικαίου σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η 

υπ΄ αριθμόν 1 Αρχή της Διακήρυξης της Στοκχόλμης που συνδέεται με την προστασία 

του περιβάλλοντος με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέρει ρητά ότι: 

«ο άνθρωπος έχει το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας, της ισότητας και των 

κατάλληλων συνθηκών ζωής, σε ένα περιβάλλον ποιότητας που επιτρέπει μια 

αξιοπρεπή ζωή και ευημερία, και αυτός φέρει σοβαρή ευθύνη για την προστασία και 

τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές». 

Η Διάσκεψη της Στοκχόλμης επηρεάζει τη νομική και θεσμική ανάπτυξη για τις 

επόμενες δύο δεκαετίες. Μία από τις επιρροές της ήταν η δημιουργία του 

Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP). Την Διάσκεψη της 
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Στοκχόλμης ακολούθησαν σημαντικές περιφερειακές εξελίξεις, 

συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των νέων κανόνων και κανονισμών από την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και τη δημιουργία μιας επιτροπής Περιβάλλοντος του 

Οργανισμού Οικονομικής συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 

 

Πράσινη Βίβλος των Μεταφορών [2007] 

Όπως υποδηλώνει και το όνομα της (Πράσινη) στοχεύει στη δημιουργία Πράσινων 

Πόλεων, δηλαδή φιλικότερων προς το περιβάλλον με αστικές συγκοινωνίες που θα 

αξιοποιούν έξυπνα συστήματα μεταφορών (Intelligent Transport Systems, I.T.S.) και 

θα είναι προσβάσιμες σε όλες τις κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά, μητέρες, 

άτομα με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης). Βασική προϋπόθεση για 

την επίτευξη αυτού του μοντέλου είναι το χτίσιμο νέας παιδείας και κουλτούρας 

αστικής κινητικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση 

όπως η προώθηση εναλλακτικών μοντέλων χρήσης Ι.Χ. (car sharing, car pooling, park 

n’ ride κ.ά.), η αξιοποίηση έξυπνων συστημάτων πληροφόρησης και χρέωσης 

(στάθμευση, χρήση οδικής υποδομής σε περιοχές περιορισμού κυκλοφορίας) και η 

χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, ιδιαίτερα για κοντινές αποστάσεις τόσο για 

προσωπικές όσο και για εμπορευματικές μεταφορές. 

 

Λευκή Βίβλος των Μεταφορών [2011] 

Αποσκοπεί σε καθαρές αστικές μεταφορές και καθημερινές μετακινήσεις προς και 

από τον τόπο εργασίας, ώστε να επιτευχθεί μείωση κατά 50% της χρήσης Ι.Χ. 

συμβατικών καυσίμων στις αστικές συγκοινωνίες μέχρι το 2030 με απώτερο σκοπό 

την οριστική τους κατάργηση το έτος στόχο 2050. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 

παράλληλα να υπάρξει στροφή των μετακινούμενων προς τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς, τα οποία θα αξιοποιούν φιλικότερες προς το περιβάλλον μορφές 

ενέργειας αλλά και προς τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως το ποδήλατο και η 

πεζή μετακίνηση. Επιπρόσθετα, η Λευκή Βίβλος πραγματεύεται και τη βελτίωση των 

διαδικασιών παράδοσης των εμπορευμάτων, ειδικότερα στο στάδιο της τελικής 

παράδοσης (last mile). 

 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

Είναι ο χάρτης πορείας της ΕΕ για να επιτύχει τη βιωσιμότητα της οικονομίας της. 

Αυτό θα συμβεί αν μετατρέψει τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε 

ευκαιρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής και αν επιτύχει μια μετάβαση δίκαιη για 

όλους και χωρίς αποκλεισμούς.  

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει έναν χάρτη πορείας με δράσεις που θα 

ενισχύσουν την αποδοτική χρήση των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική 

οικονομία, θα αποκαταστήσουν τη βιοποικιλότητα και θα μειώσουν τη ρύπανση. 
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Περιγράφει τις απαιτούμενες επενδύσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία 

και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί μια μετάβαση δίκαιη και 

χωρίς αποκλεισμούς. 

Η ΕΕ θα είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050. Για να γίνει αυτό, η ΕΕ πρότεινε έναν 

ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, μετατρέποντας έτσι αυτήν την πολιτική δέσμευση σε 

νομική υποχρέωση και ενεργοποιώντας επενδύσεις. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτηθεί η ανάληψη δράσης σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας, όπως: 

▪ επενδύσεις σε φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες 

▪ στήριξη της καινοτομίας στον βιομηχανικό τομέα 

▪ ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών ιδιωτικής 

και δημόσιας μεταφοράς 

▪ απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα 

▪ διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

▪ συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τη βελτίωση των παγκόσμιων 

περιβαλλοντικών προτύπων 

Η ΕΕ θα παράσχει επίσης χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια για να 

βοηθήσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις περιφέρειες που πλήττονται 

περισσότερο από τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία. Η δράση αυτή 

αποκαλείται «Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης» και θα συμβάλει στην κινητοποίηση 

τουλάχιστον 100 δις. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 στις πλέον πληγείσες περιοχές. 

(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el) 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Urbact 

Αφορά τη δημιουργία ενός δικτύου (σχεδιασμού δράσης, εφαρμογής δράσεων κ 

μεταφοράς πρακτικών) μεταξύ των πόλεων που θα επιτρέπει την ανταλλαγή 

εμπειριών μέσα από προβλήματα και δυσκολίες που έχουν προκύψει και 

αντιμετωπιστεί καθώς και από επιτυχημένα παραδείγματα λύσεων και πρακτικών 

εφαρμογών. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των 

τοπικών αρμοδίων ως προς την εκπόνηση ολοκληρωμένων και συμμετοχικών 

προσεγγίσεων στην αστική ανάπτυξη. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός είναι πλέον 

άλλωστε απαραίτητη συνιστώσα οποιουδήποτε στρατηγικού σχεδιασμού. Τελικός 

στόχος είναι επομένως η κεφαλαιοποίηση του συνόλου των γνώσεων, για τη 

συγκέντρωση και διάδοση εμπείρων, πρακτικών σε ένα ευρύ κοινό τοπικών φορέων. 

 

Έκθεση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (European Transport Safety Council – 

ETSC) είναι μια ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τις Βρυξέλλες, 

αφιερωμένη στη μείωση του αριθμού των τροχαίων συμβάντων με νεκρό ή σοβαρό 

τραυματισμό στην Ευρώπη. Το ETSC ιδρύθηκε το 1993 και παρέχει στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη αμερόληπτη πηγή 

συμβουλών εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας των μεταφορών. Διατηρεί την 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
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ανεξαρτησία της μέσω χρηματοδότησης από διάφορες πηγές, 

συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

στήριξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Το πρόγραμμα του ETSC για τον Δείκτη Οδικής Ασφάλειας (Road Safety Performance 

Index - PIN) δημιουργήθηκε το 2006 ως απάντηση στον πρώτο στόχο οδικής 

ασφάλειας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσει κατά το ήμισυ τους 

θανάτους από τροχαία συμβάντα μεταξύ 2001 και 2010. Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ανανέωσε τη δέσμευσή της για μείωση των θανάτων από τροχαία συμβάντα κατά 

50% έως το 2020, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2010. 

Συγκρίνοντας τις επιδόσεις των κρατών μελών, το πρόγραμμα ΡΙΝ χρησιμεύει για 

τον εντοπισμό και την προώθηση της βέλτιστης πρακτικής και για την την επίτευξη 

ενός όσο το δυνατόν ασφαλέστερου συστήματος οδικών μεταφορών. Το PIN 

καλύπτει όλους τους συναφείς τομείς της οδικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης 

της συμπεριφοράς των χρηστών του οδικού δικτύου, των υποδομών και των 

οχημάτων, καθώς και της χάραξης πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Κάθε χρόνο το 

ETSC δημοσιεύει αναφορές (PIN Flash reports) σε συγκεκριμένους τομείς της οδικής 

ασφάλειας. Μια λίστα θεμάτων που καλύπτει το πρόγραμμα PIN μπορεί να βρεθεί 

στη διεύθυνση http://etsc.eu/projects/pin/. 

"Ασφαλέστεροι δρόμοι, ασφαλέστερες πόλεις: πώς να βελτιώσουμε την αστική οδική 

ασφάλεια" είναι η 37η έκθεση του προγράμματος PIN. Η έκθεση καλύπτει 32 χώρες: 

τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με το Ισραήλ, τη Νορβηγία, τη 

Δημοκρατία της Σερβίας και την Ελβετία. 

 

Οι κύριες συστάσεις του ETSC προς τις πόλεις περιλαμβάνουν: 

▪ Την υιοθέτηση μιας τοπικής στρατηγικής για την οδική ασφάλεια, τον ορισμό 

στόχων οδικής ασφάλειας και την ανάθεση του κατάλληλου προϋπολογισμού 

για τα παραπάνω. 

▪ Την ενσωμάτωση της οδικής ασφάλειας ως βασικό συστατικό στοιχείο στην 

ανάπτυξη και υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). 

▪ Την υιοθέτηση και την προώθηση μιας πολιτικής προτεραιότητας για τους 

ευάλωτες χρήστες των οδών, καθώς και την ιεράρχηση του δικτύου που 

βασίζεται στην ασφάλεια, την ευπάθεια και τη βιωσιμότητα. Το περπάτημα 

πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας, ακολουθούμενο από την 

ποδηλασία και την χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας. 

▪ Την υιοθέτηση ζωνών 30 km / h που υποστηρίζονται από μέτρα μετριασμού της 

κυκλοφορίας σε κατοικημένες περιοχές, περιοχές που χρησιμοποιούνται από 

πολλούς πεζούς και ποδηλάτες και στους δρόμους γύρω από τα σχολεία. 

▪ Την καθιέρωση απαιτήσεων ασφάλειας για τα δημόσια οχήματα (π.χ. οχήματα 

αποβλήτων, λεωφορεία δημόσιων μεταφορών κλπ.). 

▪ Την αίτηση για χρήση των υπόλοιπων κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 για τη βελτίωση της ασφάλειας των αστικών 

οδικών υποδομών. 

http://etsc.eu/projects/pin/
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Οι κύριες συστάσεις του ETSC προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ περιλαμβάνουν: 

▪ Τη συμμετοχή των εκπροσώπων των πόλεων στη θέσπιση εθνικής στρατηγικής 

για την οδική ασφάλεια, στόχων οδικής ασφάλειας, αλλά και στην εφαρμογή 

τους. 

▪ Την ενθάρρυνση των τοπικών αρχών να υιοθετήσουν ζώνες με όριο ταχύτητας 

30km/h, υποστηριζόμενη από μέτρα μετριασμού της κυκλοφορίας σε 

κατοικημένες περιοχές, περιοχές που χρησιμοποιούνται από πολλούς πεζούς 

και ποδηλάτες και στους δρόμους γύρω από τα σχολεία. 

▪ Την ενθάρρυνση των πόλεων ώστε να εφαρμόσουν ασφαλείς κατευθυντήριες 

γραμμές σχεδιασμού υποδομών, όπως οδηγίες για μέτρα μετριασμού της 

κυκλοφορίας, βελτίωση της οδικής ασφάλειας στις διασταυρώσεις, πύκνωση 

των διαβάσεων πεζών ή σχεδιασμό ποδηλατικών υποδομών. Τα κράτη μέλη της 

ΕΕ οφείλουν να ανανεώνουν τακτικά τις κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις 

τελευταίες έρευνες και την εξέλιξη της καινοτομίας. 

▪ Το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών ασφάλειας για την πεζή 

μετακίνηση και την ποδηλασία που περιλαμβάνουν στόχους και μέτρα 

υποδομής για τη βελτίωση της ασφάλειας των ποδηλατών και την προώθηση 

της ποδηλασίας. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίσουν πρεσβευτές οδικής 

ασφάλειας και να δημιουργήσουν κέντρα αριστείας για την ανταλλαγή γνώσεων 

σε εθνικό επίπεδο. 

▪ Τη διάθεση εθνικών κονδυλίων για τη βελτίωση της αστικής οδικής ασφάλειας. 

 

Διεθνής διάσκεψη της Βιέννης [2009] 

Αντικείμενο της συγκεκριμένης διάσκεψης ήταν η αύξηση του μεριδίου των 

δημόσιων συγκοινωνιών στο σύνολο των μετακινήσεων. Πιο συγκεκριμένα τέθηκε ο 

στόχος της αύξηση κατά 200% του συγκεκριμένου μεριδίου έως το 2025, με την 

υποστήριξη μιας σειράς μέτρων και ενεργειών για την αναβάθμισή τους. 

 

Περιφέρεια Κρήτης - ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η Περιφέρεια Κρήτης έχει ως 

στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδυναμιών στην παραγωγική 

διαδικασία και στην ενίσχυση των ισχυρών σημείων της περιφερειακής οικονομίας. 

Βασικός στόχος αποτελεί η δημιουργία προϋποθέσεων για τον αναπροσανατολισμό 

της τοπικής οικονομίας, την έξοδο από την κρίση και την ένταξη σε πορεία έξυπνης, 

βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Τα παραπάνω συνοψίζονται στο 

όραμα του ΠΕΠ Κρήτης για μια Κρήτη δυναμική με επενδύσεις και ενίσχυση 

διασυνδέσεων και εξαγωγών και βιώσιμη σε όρους οικονομίας, κοινωνίας και 

περιβάλλοντος. Η στρατηγική του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 οργανώνεται σε επτά (7) 

Άξονες Προτεραιότητας, που συνοπτικά παρουσιάζονται ακολούθως: 

▪ ΑΠ 1 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας της Κρήτης. Βασική επιδίωξη είναι η κινητοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού και των παραγωγικών φορέων της Κρήτης  με σκοπό 
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την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αξιοποιώντας καινοτόμες 

εφαρμογές, η κλαδική διασύνδεση, η δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας, η 

ενίσχυση της εξωστρέφειας και η ανάπτυξη νέων αναδυόμενων 

δραστηριοτήτων με οικονομικές προοπτικές.  

▪ ΑΠ 2 (ΕΤΠΑ): Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη. 

Σημαντική επιδίωξη είναι η προστασία και η ανάδειξη των φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων, η ορθολογική διαχείριση των υδάτων και των στερεών 

και υγρών αποβλήτων, η μείωση των εκπομπών του CO2 μέσω της 

εξοικονόμησης ενέργειας και η προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική 

αλλαγή. 

▪ ΑΠ 3 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη. 

Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού 

της Κρήτης, με ταυτόχρονη εξασφάλιση ικανών υποδομών εκπαίδευσης 

υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, αποτελεί βασική επιδίωξη.  

▪ ΑΠ  4 (ΕΚΤ): Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων 

στις αλλαγές. Βασικές επιδιώξεις είναι η αναβάθμιση του εργατικού 

δυναμικού με νέες δεξιότητες και η τόνωση της επιχειρηματικότητας στους 

τομείς προτεραιότητας της RISCrete. 

▪ ΑΠ 5 (ΕΚΤ) : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας στην Κρήτη. Η καταπολέμηση της φτώχειας, η προαγωγή της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγείας αποτελούν βασικές προτεραιότητες.  

▪ ΑΠ 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ  

▪ •ΑΠ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον ΑΠ 2, δεδομένου του υψηλού ποσοστού 

χρηματοδότησης σε σχέση με τους υπόλοιπους ΑΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 

του ΑΠ 2 διαπιστώνεται πως η κύρια στοχοθεσία του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 έγκειται 

στην μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και εκπομπής αερίων του 

θερμοκηπίου, στην αύξηση της ανακύκλωσης και στην καλύτερη επεξεργασία 

απορριμμάτων και αποβλήτων, στη βελτίωση της τεχνικής υποδομής και της 

ποιότητας των υπαίθριων δημόσιων αστικών χώρων, στην ανέγερση ή/και 

ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές, στην προώθηση της 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ως τουριστικούς πόρους, στην ενίσχυση των 

περιοχών προστασίας. Τα παραπάνω διαπιστώνονται από τους δείκτες αξιολόγησης 

που έχουν τεθεί από το ΠΕΠ για την εξέλιξη του προγράμματος δράσης. Λοιποί 

στόχοι έγκεινται στην προώθηση της συνεργασίας επιχειρηματικού και 

επιστημονικού κόσμου, στη βελτίωση της αποδοτικότητας του δημοσίου τομέα, 

στην αύξηση της απασχόλησης και ειδικά σε τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος, 

στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, στην υποστήριξη των ανέργων και των 

μεταναστών, στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στη βελτίωση της ερευνητικής 

υποδομής και στην ενίσχυση της κοινωνικής υποδομής (εκπαίδευση, πρόνοια, υγεία).  
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Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Κρήτης 

Επιπλέον καθοριστικό στοιχείο για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ είναι το ΠΧΠΠΚ ως 

βασικό στοιχείο υπερκείμενου χαρακτήρα του οποίου οι κατευθύνσεις κατά το Ν. 

4599/20196 θα πρέπει να ενσωματωθούν.  

Το ΠΧΠ (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/ 8.11.2017) στοχεύει σε:  

1. Ενίσχυση του διεθνούς και ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Περιφέρειας 

Κρήτης, με έμφαση στους εξής στρατηγικούς στόχους:  

I. προώθηση πολιτικών εξωστρέφειας και ενίσχυση/ εξειδίκευση των πολιτικών 

συνεργασίας και πολιτιστικών ανταλλαγών  

II. υποστήριξη της ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας  

III. ολοκλήρωση της υλοποίησης των διευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών και 

εμπλουτισμός του συστήματος με τις απαραίτητες νέες στρατηγικού 

χαρακτήρα υποδομές.  

III. ενίσχυση της ετοιμότητας να υποδεχθεί χερσαίες εγκαταστάσεις για 

τυχόν διεθνείς αγωγούς Φ/Α ή/ και για την έρευνα και πιθανή 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων,  

 

2. Προώθηση της χωρικής ολοκλήρωσης της Περιφέρειας με έμφαση στους εξής 

στρατηγικούς στόχους:  

I. συνεχή βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού, ενίσχυση της 

κατάρτισης και μέσω αυτής βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων, των 

ικανοτήτων και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.  

II. ανασυγκρότηση του γεωργο-περιβαλλοντικού αγροτο-διατροφικού τομέα, 

προς την κατεύθυνση ανάπτυξης ενός σύγχρονου προτύπου αγροτικής 

οικονομίας, και σύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με τον ποιοτικό τουρισμό.  

III. προώθηση καινοτομικών πρωτοβουλιών στον τομέα του τουρισμού, μέσω 

πιλοτικών εγχειρημάτων, για τη μετάβαση προς έναν ποιοτικό, 

διαφοροποιημένο, οργανωμένο και πολυθεματικό τουρισμό, οικονομικά 

αποδοτικό.  

IV.ενεργειακή αναβάθμιση της Κρήτης με έμφαση στη διασύνδεση με το 

ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς και την ελεγχόμενη ανάπτυξη επιδεικτικών 

πιλοτικών και παραγωγικών εφαρμογών ΑΠΕ, κατά προτεραιότητα προς 

συγκεντρωμένους υποδοχείς.  

 

6Aρ.22 παρ. 1 Το ΣΒΑΚ στηρίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, στα 

εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια όλων των βαθμίδων (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Τοπικά Χωρικά Σχέδια, ΓΠΣ/ΤΧΣ) 

και Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης Αναθεώρησης ή Τοπικά Σχέδια Εφαρμογής (ΠΜΕΑ/ΤΣΕ), καθώς και όλες τις 

στρατηγικές μελέτες που συσχετίζονται με αυτά (Επιχειρησιακό Σχέδιο Ο.Τ.Α., ΣΒΑΑ, ΣΟΑΠ, ΟΧΕ, ΣΔΑΕ, Τοπικά Σχέδια 

Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, ΣΔΑΕΚ, ΤοΣΔΑ, Αναπτυξιακές μελέτες) και ενσωματώνει επιμέρους τομεακές 

πολιτικές, αναπτύσσει και προωθεί συμμετοχικές διαδικασίες για την επιλογή των μέτρων παρέμβασης και 

περιλαμβάνει μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγησής τους.  
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V.ολοκλήρωση του συστήματος μεταφορών σε διαπεριφερειακό και 

ενδοπεριφερειακό επίπεδο και στη λειτουργική του σύνδεση με τις μεγάλες 

διεθνείς θαλάσσιες λεωφόρους 

 

3. Ολοκλήρωση των αναγκαίων χωρικών δράσεων για την προώθηση ενός προτύπου 

χωρικής οργάνωσης με παρεμβατικό χαρακτήρα και έμφαση στους εξής 

στρατηγικούς στόχους: 

I. οργάνωση του οικιστικού δικτύου σε αναφορά με τις αναπτυξιακές ενότητες  

II. αλλαγή του προτύπου κατανάλωσης του χώρου με περιορισμό της άμετρης 

κατανάλωσης γης που πραγματοποιείται εις βάρος γεωργικών και δασικών 

εκτάσεων  

III. πρόωθηση της συγκεντρωμένης ανάπτυξης των χρήσεων γης και των 

δραστηριοτήτων στον χώρο,  

IV. εμπλουτισμό των πόλεων της Κρήτης με λειτουργίες υπερτοπικού χαρακτήρα  

V. υποστήριξη συνδυασμένης πολιτικής προστασίας και ανάδειξης του φυσικού 

και πολιτιστικού περιβάλλοντος.  

VI. αλλαγή του προτύπου ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας με 

επιδίωξη αποφόρτισης των υψηλών πιέσεων και, αναβάθμισης του δομημένου 

χώρου στην υπεραναπτυγμένη βόρεια ακτή, και περιορισμό ανάπτυξης μορφών 

μαζικού και μονοθεματικού τουρισμού. 

 

Το ΣΒΑΚ Ηρακλείου θα λάβει υπόψη ιδιαίτερα τις κατευθύνσεις για τις πύλες δικτύου 

μεταφορών (διεθνής λιμενική πύλη Ηρακλείου και εκκίνηση Κρουαζιέρας, διεθνούς 

εμβέλειας αερολιμενική πύλη Ηρακλείου – μετάβαση στο νέο Α/Δ Καστέλι Πεδιάδος> 

βασικός στόχος ΠΧΠ), τα διαμετακομιστικά κέντρα εθνικής και περιφερειακής 

εμβέλειας, τα δίκτυα οικιασμών (βλ.  Ηράκλειο, Βενεράτο, Άγιος Μύρων, Προφήτης 

Ηλίας), τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως τοπία ιδιαίτερης σημασίας (βλ. ΠΕ 

Ηρακλείου – Ενότητα 3), τις καθοριζόμενες αναπτυξιακές ενότητες, το οδικό δίκτυο 

(εθνικό- διαπεριφερειακό- επαρχιακό), την ενεργειακή αναβάθμιση και προώθηση 

των ΑΠΕ και πλήθος άλλων.  

 

Σημαντικός είναι ο χαρακτήρας που προσδίδεται στην πόλη του Ηρακλείου ως εξής:  

 

Ηράκλειο: πρωτεύων εθνικός πόλος διεθνούς, ευρωπαϊκής και 

διαπεριφερειακής ακτινοβολίας, με άξονα την έρευνα - τεχνολογία και τον 

πολιτισμό. Προβλέπεται να αποτελέσει, μαζί με την Αθήνα, την Πάτρα και τη 

Θεσσαλονίκη, τον κορμό της ανάπτυξης ερευνητικής δραστηριότητας στη 

Χώρα, με κατεύθυνση τη βιοτεχνολογία και την πληροφορική. Διαθέτει την 

τεχνογνωσία να αναπτύξει δραστηριότητες στους τομείς της τηλεματικής, 

των δικτύων ΑΤΜ, των οπτικών ινών και να λειτουργήσει ως διεθνής 

τηλεπικοινωνιακός κόμβος και κόμβος τηλεϊατρικής στην Ανατολική Μεσόγειο. 
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Ο ρόλος του επομένως προσδιορίζεται επακριβώς, ως κέντρου με εθνική, 

ευρωπαϊκή και διεθνή ακτινοβολία, με άξονα την προηγμένη τεχνολογία, σε 

όλους τους τομείς. Προφανώς, το πολιτιστικό του πρόσωπο, ως κέντρο του 

Μινωικού πολιτισμού και κέντρο αρχείων, βιβλιοθηκών και μουσειακών 

συλλογών, με ιδιαίτερη αναφορά στη Μεσόγειο, οφείλει να το διατηρήσει και 

να το αναπτύξει. 

 

Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου  

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου δεν έχει θεσμοθετηθεί ούτε ολοκληρωθεί, 

παρουσιάζει ωστόσο χρήσιμα στοιχεία και κατευθύνσεις που μπορούν να 

αξιολογηθούν από το ΣΒΑΚ. Σημειώνεται ότι η περιοχή μελέτης του περιλάμβανε το 

σύνολο του σημερινού Δήμου Ηρακλείου καθώς και το Δ. Μινώα- Πεδιάδας, Δ. 

Μαλεβιζίου, Δ. Χερσονήσου καθώς και τις Δ.Ε. Αγ. Βαρβάρας (Δ. Γόρτυνας) και Δ.Ε. Ν. 

Καζαντζάκη, Αρχανών, Επισκοπής (Δ. Αρχανών- Αστερουσίων). Στους γενικούς 

στόχους του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η συγκρότηση ενός δομικού σχεδίου με 

περιβαλλοντική συνιστώσα, η ενίσχυση της πολυτομεακότητας της οικονομίας (βλ. 

σχήμα). 

 
Εικόνα 9 Διαγραμματική απεικόνιση γενικών στόχων ΡΣΗ (ΡΣΗρακλείου) 

 

Αντίστοιχα, σημαντικοί ειδικοί στόχοι του ΡΣΗ που μπορούν να αξιοποιηθούν από 

το ΣΒΑΚ Ηρακλείου είναι οι κάτωθι: 

▪ Ηράκλειο – Χανιά, δίπολο μητροπολιτική περιοχή, διασυνδεόμενες πόλεις με 

στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μητροπολιτικών κέντρων σε 

εθνικό επίπεδο σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, στην προώθηση των 

πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος, των ιστορικών κέντρων, με 

εμβέλεια το μεσογειακό και τον ευρωπαϊκό χώρο. 
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▪ Ανάπτυξη ενιαίας πολιτικής, για την προστασία και ανάδειξη του "Φυσικού και 

Πολιτιστικού περιβάλλοντος" (αρχαιότητες, μνημεία, ιστορικά κτίρια και 

σύνολα, παραδοσιακοί οικισμοί, φυσικό περιβάλλον, τοπίο) και δημιουργία 

οικοπολιτιστικών δικτύων για την διασύνδεσή τους που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη συνείδησης των κατοίκων και στην ανάπτυξη των εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού. Στόχος η προσέλκυση πολιτιστικού τουρισμού και η 

μεταστροφή του σημερινού κορεσμένου συμβατικού τουριστικού προτύπου 

των «προκατασκευασμένων» παροχών των τριών S (sun, sand, see) που 

αλλοιώνει το χώρο, καταστρέφει το τοπίο και το περιβάλλον γενικότερα, προς 

τις νέες μορφές οι οποίες θα τονώσουν κυρίως την ενδοχώρα, και παράλληλα 

με την ανάπτυξη της πολυλειτουργικής γεωργίας θα συμβάλλουν στην 

αναστροφή της του οξυμένου φαινόμενου της ανισοβαρούς ανάπτυξης του 

παραθαλάσσιου αναπτυξιακού άξονα και της ενδοχώρας - της ανατολικής και 

δυτικής ΧυΕ και της ημιορεινής – γεωργικής ΧΕ  

▪ Προώθηση της πολυκεντρικότητας στο πλαίσιο της χωρικής οργάνωσης 

▪ Δραστικός περιορισμός κατά περιοχή της εκτός σχεδίου δόμησης, ανάπτυξη 

σχεδίων χρήσεων γης που θα αποτρέπουν της αστική διάχυση και θα 

συμβάλλου στην αρχή της προστασίας του τοπίου, των πλουτοπαραγωγικών 

πόρων – τη γεωργικής γης. Παράλληλα με τις κανονιστικές διατάξεις θα πρέπει 

να προωθηθούν μελέτες και έργα τα οποία θα συμβάλλουν στην ίδια πολιτική 

της αποτροπής της αστικής διάχυσης, όπως η αναβάθμιση του θαλάσσιου 

μετώπου από το ανατολικό μέχρι το δυτικό όριο της περιοχής μελέτης ως 

βασικού φυσικού και αντιληπτικού στοιχείου της συνολικής χωρικής 

οργάνωσης της περιοχής, η αποκατάσταση των περιοχών που έχουν υποστεί 

σημαντική υποβάθμιση, οι παρεμβάσεις στον ορεινό χώρο, κ.ά. 

▪ Προώθηση της συμπαγούς πόλης με καταστολή της αστικής διάχυσης προς 

την ύπαιθρο, με την διακριτή ύπαρξη της υπαίθρου από την πόλη, η οποία 

διατηρείτα αμιγής χωρίς οικιστικές πιέσεις από την πόλη 

 

 

Η πρόταση του ΡΣΗ για την ανάπτυξη της περιοχής μελέτης αποτυπώνεται 

αναλυτικά σχηματικά στους παρακάτω χάρτες παρουσιάζοντας το μητροπολιτικό 

ρόλο της πόλης του Ηρακλείου:  
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Εικόνα 10. Χάρτης πρότασης ΡΣΗ 1 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ περιοχή- ΡΣΗρακλείου) 

 

 

 
Εικόνα 1. Χάρτης πρότασης ΡΣΗ 1 (ΔΥΤΙΚΗ περιοχή- ΡΣΗρακλείου) 

 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 91 

Αναβάθμιση ΒΟΑΚ – Κάθετες συνδέσεις επαρχιακού και εθνικού δικτύου στην Περιφ. 

Ενότητα 

Η πόλη του Ηρακλείου ενσωματώνει στα όρια της το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης 

(τμήμα Ηρακλείου) καθώς και πληθώρα επαρχιακών δικτύων και τμημάτων του 

ΝΟΑΚ – Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης. Ο ρόλος αυτών των δικτύων είναι 

καθοριστικός για την προσπελασιμότητα της πόλης από κατοίκους της περιφέρειας, 

εργαζόμενους στην περιφέρεια αλλά και επισκέπτες.  

Ο ΒΟΑΚ λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως μεγάλος δακτύλιος για την πόλη του 

Ηρακλείου καθώς αρκετές μετακινήσεις στοχεύουν στη σύνδεση των δυτικών με τα 

ανατολικά προάστια δια μέσου του ΒΟΑΚ ειδικότερα στο τμήμα του από Κόμβο 

Μοιρών έως και Κόμβο ΒΙΠΕ- Καζαντζίδη επιβαρύνοντας σημαντικά το δίκτυο. Το 

ΣΒΑΚ θα πρέπει να αξιολογήσει τις μετακινήσεις αυτές και να προτείνει μέτρα για 

τη διαχέιριση αυτών των κινήσεων.  

 

Τοπικά Σχέδια και Στρατηγικές 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

Το 1988 δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 458/Δ/1988 το πρώτο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

(ΓΠΣ) της πόλης του Ηρακλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 

458/Δ/1988: «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ηρακλείου του 

Δήμου Ηρακλείου του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού 

και των οικισμών Γαζίου και Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζίου (Ν. Ηρακλείου)». 

To 1992 έγινε πλήρης αναδημοσίευση toy ΓΠΣ με τους χάρτες με το ΦΕΚ 818/Δ/1992. 

Το 2003 πραγματοποιήθηκε η τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του 1988 με το ΦΕΚ 

696/Δ/08.07.2003 η ‘Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Ηρακλείου’ (Δήμος Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού και Γαζίου και το 

2005 δημοσιεύεται με το ΦΕΚ 118/Δ/02.02 2005 η Αντικατάσταση χαρτών της 

26882/2003 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων ‘Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Ηρακλείου’ (Δήμος Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού και Γαζίου) Ν. 

Ηρακλείου, ΦΕΚ696/Δ’/696. 

Το ΓΠΣ περιλαμβάνει:  

▪ ζώνες προστασίας και ανάδειξης παράκτιων χώρων με : 

o καθορισμό ζώνης στην παραλιακή ζώνη δυτικά του χειμάρρου 

Γιόφυρου μέχρι τον Αλμυρό ποταμό 

o καθορισμό ζώνης στην παραλιακή ζώνη της Νέας Αλικαρνασσού από 

τα όρια του Λιμένα μέχρι τα όρια του Αεροδρομίου 

o ζώνη προστασίας παραλίας Καρτερού (Ν. Αλικαρνασσός) 

(καθορίζεται ζώνη για την προστασία της παράκτιας περιοχής και την 

απόλυτη προστασία των αμμοθινών) 
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▪ καθορισμός συστήματος πεζοδρόμων με βασικούς άξονες : 

o τον προβλεπόμενο παραλιακό πεζόδρομο κατά μήκος της δυτικής 

παραθαλάσσιας ζώνης από τις εκβολές του Αλμυρού μέχρι τις 

εκβολές του Γιόφυρου που συνεχίζεται προς ανατολάς μέχρι το παλιό 

λιμάνι 

o τον κάθετο σε αυτόν άξονα, σε όλο το μήκος του οδικού άξονα 

Δημοκρατίας –Κνωσού, που συνδέει το ιστορικό κέντρο με την Κνωσό. 

▪ διαδρομές κίνησης πεζών, κατά μήκος και εκατέρωθεν των ρεμάτων 

▪ περιοχές ανάπτυξης τουρισμού με : 

o ζώνη ανάπτυξης τουρισμού – αναψυχής, στην βόρεια παράκτια ζώνη, 

στην περιοχή Καμίνια από το Γιόφυρο έως τα Ενετικά Τείχη 

o ζώνη ανάπτυξης ήπιου τουρισμού-αναψυχής, στο παραλιακό μέτωπο 

Νέας Αλικαρνασσού 

o ζώνη ανάπτυξης ήπιου τουρισμού-αναψυχής και παραθεριστικής 

κατοικίας, στο παραλιακό μέτωπο Νέας Αλικαρνασσού 

▪ καθορισμός ζωνών ανάπλασης 

o Παλιάς Πόλης Ηρακλείου με : 

▪ δίκτυο πεζοδρόμων σε όλη την παλιά πόλη 

▪ καθορισμό κεντρικών λειτουργιών πόλης 

▪ καθορισμό χρήσης ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου στην 

περιοχή του συγκροτήματος των ενετικών τειχών 

o παραλίας Νέας Αλικαρνασσού 

o Στρατοπέδου ΣΕΑΠ 

▪ ζώνες προστασίας αγροτικών – γεωργικών περιοχών 

o περιοχές ελέγχου γεωργικής γης Α΄ προτεραιότητας, ανατολικά της 

Νέας Αλικαρνασσού 

o γεωργική γη με δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού, νότιο-ανατολικά της Νέας Αλικαρνασσού 

o γεωργική γη με δυνατότητα ανάπτυξης κατοικίας 

o γεωργική γη εντασσόμενη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού 

(αποτελεί τμήμα της ζώνης Β του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού 

ισχύουν οι διατάξεις του από 6.11.1976 π.δ/τος (ΦΕΚ 373/τ.Δ΄)) 

o ζώνη βιοτεχνίας, χονδρεμπορίου και γεωργικής γης δυτικά της 

ΒΙ.ΠΕ.Η. 

 

Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι η πλήρης ανάλυση των θεσμοθετημένων 

χρήσεων γης θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο παραδοτέο στο πλαίσιο της 

Δραστηριότητας 3.1. 
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Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) & Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη (ΒΑΑ)  

Το ΣΟΑΠ προσεγγίζει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη της πόλης :  

 

Πολεοδομικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, συγκοινωνιακά, κτιριακά, 

επιχειρηματικά προβλήματα σε συνδυασμό με την καθημερινή διαβίωση των 

πολιτών τίθενται συνδυαστικά στο επίκεντρο με ανοικτή-δημόσια διαβούλευση, 

χρονοδιάγραμμα και αντίστοιχη χρηματοδότηση.  

Στο σύνολό τους οι προκλήσεις που διατυπώθηκαν για την περιοχή ΣΟΑΠ/ΒΑΑ 

αφορούν στην αποκατάσταση των «ΚΕΝΩΝ» δηλαδή στην ενίσχυση της συνοχής. 

Των «ΚΕΝΩΝ» που τραυματίζουν την λειτουργία της οικονομίας, της πόλης και της 

κοινωνίας και είναι αλληλένδετα. Τα «ΚΕΝΑ» κτίρια των επιχειρήσεων που κλείνουν 

διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης και δημιουργούν το μεγάλο «ΚΕΝΟ» της 

ανεργίας, πληγή στην οικονομία. Με τη σειρά της η ανεργία δημιουργεί το μεγάλο 

«ΚΕΝΟ» της φτώχειας που διαταράσσει την συνοχή στην κοινωνία. Τα «ΚΕΝΑ» από 

την μη χωρική σύνδεση των δικτύων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου και 

μεταφορών βιώσιμης κινητικότητας, διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης και 

επιβαρύνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος. Το βασικό 

όμως «ΚΕΝΟ» αφορά στην λειτουργική σύνδεση της παλιάς πόλης και του παράκτιου 

μετώπου με την Κνωσό και το λιμάνι, πύλη εισόδου της κρουαζιέρας, έχει σαν 

συνέπεια λιγότερους επισκέπτες στην πόλη και μειωμένη ωφέλεια για τις 

επιχειρήσεις που συντηρούνται οριακά ή κλείνουν και λόγω των συνεπειών της 

οικονομικής κρίσης. 

 

Το ΣΟΑΠ περιλαμβάνει δύο μέρη: το πρόγραμμα για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

(ΒΑΑ) του δυτικού παραλιακού μετώπου και της παλιάς πόλης και το ΣΟΑΠ για τον 

υπόλοιπο δήμο. Για το πρώτο μέρος της ΒΑΑ, υπάρχει εξασφαλισμένη 

χρηματοδότηση, από το ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020 για ορισμένες θεματικές 

(επιχειρηματικότητα, πολιτική προστασία, πολιτιστικές υποδομές, κοινωνικές 

παροχές, εξοικονόμηση ενέργειας, αστική ανάπλαση) που αγγίζει τα 24 εκατομμύρια 

ευρώ (δύο πόλεις δικαιούχους, το Ηράκλειο και τα Χανιά). Για το δεύτερο μέρος του 

ΣΟΑΠ και όλες τις δράσεις που δεν προβλέπονται να χρηματοδοτηθούν από την ΒΑΑ 

του ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020, διεκδικείται χρηματοδότηση από σχετικές προσκλήσεις 

όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ειδικά Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα, αλλά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως το Πράσινο Ταμείο. 
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Εικόνα 12. Περιοχή παρέμβασης ΣΟΑΠ – ΒΑΑ  

 

Βασικοί άξονες στρατηγικής των σχεδίων αυτών είναι οι παρακάτω (οι οποίοι θα 

πρέπει να ενσωματωθούν στις κατευθύνσεις ανάπτυξης για το όραμα του ΣΒΑΚ): 

▪ ενίσχυση της συνοχής στην οικονομία, 

▪ ενίσχυση της συνοχής στην πόλη 

▪ ενίσχυση της συνοχής στην κοινωνία.  

 

Περαιτέρω το ΣΒΑΚ θα πρέπει να αξιολογήσει και να ενσωματώσει κατάλληλα τις 

δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, ήτοι:   

Δρ. 4.2 Μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο και 

ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας (αναπλάσεις, διαμορφώσεις κοινοχρήστων 

χώρων όπως Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου 

του πολιτιστικού και συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β) Διαμόρφωση 

Λεωφόρου Καλοκαιρινού Αναβάθμιση ανοιχτών χώρων Ενετικών Τειχών - Ενοποίηση 

Ποδηλατοδρόμου παραλιακού και Ενετικών Τειχών Βιοκλιματική αναβάθμιση 

πλατείας Ελευθερίας),  

Δρ. 9.1 Δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης ιστορικών και 

πολιτιστικών στοιχείων κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών  (Δημιουργία υποδομών 

για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη) 
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Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ηρακλείου 

Ο Δήμος Ηρακλείου υπέγραψε το 2011 το σύμφωνο των Δημάρχων που αποτελεί 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο τη μείωση του ποσοστού 

εκπομπής CO2 κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020. Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου 

Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο – κλειδί που προσδιορίζει την 

ενεργειακή 

πολιτική του Δήμου καθώς και την πρόθεσή του για την επίτευξη του παραπάνω 

στόχου. Σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση του ΣΔΑΕ αποτέλεσε η συμμετοχή του 

Δήμου Ηρακλείου μετά από πρόταση του Ενεργειακού Κέντρου της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης στο έργο Covenant Capacity που συγχρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα Ευρώπη -Ευφυής Ενέργεια και είχε ως στόχο να υποστηρίξει την 

ανάπτυξη Σχεδίων Δράσεων για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) στην Ευρώπη-από την 

παρακίνηση, το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέχρι την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση. Έχοντας σαν βάση τα αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών 

(Baseline Emission Inventory) σε ένα έτος αναφοράς που για το Δήμο Ηρακλείου 

ήταν το 2008, το Σ.Δ.Α.Ε. είχε σαν στόχο να προσδιορίσει τις στοχευμένες δράσεις 

που θα οδηγήσουν στον παραπάνω στόχο. Παράλληλα το Σ.Δ.Α.Ε. είχε ως στόχο και 

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από μία πράσινη πόλη με 

μεγαλύτερη συμμετοχή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ( Μ.Μ.Μ.) σε σχέση με τις 

ιδιωτικές μετακινήσεις. 

Σημειώνεται ότι σήμερα εκπονείται νέο ΣΔΑΕΚ παράλληλα με το ΣΒΑΚ το οποίο θα 

αλληλοτροφοδοτεί τα μέτρα ΣΒΑΚ.  

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηρακλείου 2015-2019 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου συνιστά ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2019, σε 

εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και 

προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα πενταετίας, για την 

προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των 

υπηρεσιών του Δήμου. 

Ο Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου καθορίζονται από τις 

βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής για την τρέχουσα πενταετία, 

στοχεύουν στον καθορισμό και στην ανάδειξη επιμέρους «ταυτοτήτων» (διεθνώς 

αναγνωρισμένων) υπερκείμενων των Αξόνων και Μέτρων Προτεραιότητας όπως 

αναλυτικά παρουσιάστηκαν στην Α΄ Φάση και άρρηκτα διασυνδεδεμένων με αυτούς, 

που είναι: 

▪ Έξυπνος Δήμος, τόπος καινοτομίας, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, 

βελτιωμένης ποιότητας ζωής, ηλεκτρονικής και συμμετοχικής 

διακυβέρνησης, ενεργειακά αποδοτικός, με ισχυρή προστασία του 

περιβάλλοντος και βιώσιμη αστική κινητικότητα 
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▪ Ανθεκτικός Δήμος, τόπος με αποτελεσματικές υποδομές και δομημένη 

κοινωνική πολιτική, με οργανωμένες δομές πολιτικής προστασίας, 

συμμετοχικά δίκτυα αλληλεγγύης, προστασία της απασχόλησης και της 

ασφάλειας των πολιτών 

▪ Δήμος με ισχυρή Πολιτιστική και Τουριστική Ταυτότητα, Δήμος-πόλη φάρος 

πολιτισμού, με ισχυρή δημιουργική βιομηχανία, ελκυστικές τουριστικές 

υπηρεσίες και προϊόντα με ισχυρή συνεισφορά στην τοπική οικονομία 

Το επιχειρησιακό σχέδιο αναπτύσσεται σε άξονες, στους οποίους ο Δήμος μέσω των 

υπηρεσιών του καλείται να δώσει ιδιαίτερο βάρος μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες, 

χρονικές, κοινωνικές, οικονομικές, για τα επόμενα χρόνια. Το επιχειρησιακό σχέδιο 

περιλαμβάνει μέτρα για τη Βιώσιμη Κινητικότητα, τα οποία εντάσσονται στον Άξονα 

1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μέτρα για την: 

✓ Βελτίωση αγροτικού και δημοτικού δικτύου 

✓ Βελτίωση συγκοινωνιακών συνδέσεων και υποδομών 

✓ Αντιμετώπιση προβλημάτων κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας και 

στάθμευσης 

✓ Προώθηση βιώσιμων μεταφορών 

 

Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου 

Εμπορίου (Open Mall) 

O Δήμος Ηρακλείου έκανε πρόσφατα μελέτη- πρόταση για τη Δημιουργία Ανοικτού 

Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) στο κέντρο της πόλης. Η πρόταση κατατέθηκε στη 

δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020 – 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία») 

και στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που 

αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν 

σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. 

Ο βασικός στόχος της δημιουργίας του ΑΚΕ στην παλιά πόλη του Ηρακλείου είναι 

διττός. Από τη μία πλευρά να βοηθήσει τους επιχειρηματίες και να τονώσει την 

κίνηση στην αγορά και από την άλλη, μέσω των αναγκαίων παρεμβάσεων, να δώσει 

μια πρώτη εικόνα για την μελλοντική πόλη όπως την οραματίζεται και την 

περιγράφει ο στρατηγικός σχεδιασμός του δήμου Ηρακλείου με βασικό εργαλείο την 

«Μελέτη Ανάπλασης Παλιάς Πόλης».  Οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται 

περιλαμβάνουν εργασίες εκσυγχρονισμού υποδομών και αισθητικής αναβάθμισης 

δικτύου ύδρευσης και κατασκευής συστήματος απορροής όμβριων υδάτων, εργασίες 

υπογειοποίησης καλωδίων κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ), εγκατάσταση 

ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων και σταθμών, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης 

πόλης, εγκατάσταση συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, Προμήθεια 

Διαδραστικού Συστήματος Πληροφόρησης Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του 

Ηρακλείου (info kiosk), εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, 

εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης, τοποθέτηση ηλιακών «έξυπνων» παγκακιών.  
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Η εμπορική περιοχή παρέμβασης οροθετείται δυτικά από την οδό Έβανς, βόρεια από 

την οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη ανατολικά από την Ζωγράφου και νότια από την 

Αβέρωφ ενώ την περιοχή συμπληρώνουν οι οδοί Φ. Θεοδοσάκη, Τσικριτζή και 

Γιαννιτσών όπως φαίνεται και από τον χάρτη που επισυνάπτεται στη συνέχεια. 

 
Εικόνα 2. Προσδιορισμός περιοχής Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου (από δημοσιεύματα Τοπικού Τύπου) 

 

Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την αναβάθμιση των τεχνολογικών 

υποδομών του με γνώμονα τον πολίτη | ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ  

O Δήμος Ηρακλείου έκανε προσφάτως ένα σημαντικό αλλά και παράλληλα δυναμικό 

άλμα στο στρατηγικό και αναπτυξιακό του σχεδιασμό για να ενδυναμώσει την 

ταυτότητά του ως “έξυπνη πόλη”, συνθέτοντας το πρώτο σε εθνικό επίπεδο 

στρατηγικό σχέδιο για την Έξυπνη Πόλη. Ως Έξυπνη Πόλη νοείται η πόλη που 

επιχειρεί να αντιμετωπίσει δημόσια ζητήματα με τη συμβολή των τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνιών, στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής διαδικασίας μεταξύ 
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πολλαπλών εμπλεκόμενων φορέων και προσώπων. Με αυτό λοιπόν το Σχέδιο, το 

Ηράκλειο στοχεύει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών στους τομείς της 

ενεργειακής κατανάλωσης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης, της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας, της τόνωσης της τοπικής οικονομίας με την ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικότητας, της αύξησης της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά μέσω 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής. Ειδικότερα, στόχος-όραμα του στρατηγικού σχεδίου του Δήμου είναι το 

Ηράκλειο να αναπτυχθεί βασιζόμενο στις παρακάτω αναπτυξιακές ταυτότητες: 

▪ Πόλη ανθεκτική με ασφαλές περιβάλλον ανάπτυξης της ζωής στην πόλη. 

▪ Ανθρωποκεντρικά δομημένη κοινωνική πολιτική, με αποτελεσματικές 

υποδομές κοινωνικής στήριξης, συμμετοχικά δίκτυα αλληλεγγύης, ισχυρές 

δομές και υπηρεσίες δια βίου μάθησης, προστασία της απασχόλησης. 

▪ Με οργανωμένες δομές πολιτικής προστασίας και ασφάλειας των πολιτών. 

▪ Πόλη με ισχυρή πολιτιστική και Τουριστική ταυτότητα, πόλη εστία 

πολιτισμού, με ισχυρή δημιουργική βιομηχανία, ελκυστικές τουριστικές 

υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και ισχυρή συνεισφορά στην τοπική 

οικονομία. 

▪ Πραγματικά Έξυπνη Πόλη. Τόπος καινοτομίας, ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας, βελτιωμένης ποιότητας ζωής, ηλεκτρονικής και 

συμμετοχικής διακυβέρνησης, ενεργειακά αποδοτική, με ισχυρή προστασία 

του περιβάλλοντος και σημαντική έμβαση βιώσιμη αστική κινητικότητα. 

Εστιάζοντας περαιτέρω στον Οδικό Χάρτη Έργων του Στρατηγικού Σχεδίου και 

συγκεκριμένα στις Δράσεις & Έργα που αναφέρονται στους τομείς Ενέργεια και 

Περιβάλλον αλλά και Κινητικότητα και Μεταφορές, σημειώνεται πως αναγράφονται 

εξής: 

Αναφορικά με την Ενέργεια και το Περιβάλλον, το σχέδιο προτείνει μεταξύ άλλων 

δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών για εξοικονόμηση 

ενέργειας, βιοκλιματικές αναπλάσεις οικισμών και ανοικτών χώρων με παράλληλη 

αύξηση πρασίνου, υπολογισμό του «ανθρακικού αποτυπώματος» (carbon footprint) 

και των επιπέδων ρύπανσης (ηχορύπανσης, φωτορύπανσης και ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης) στο Δήμο μέσα από τους κατάλληλους δείκτες, ενεργειακές παρεμβάσεις 

σε δημοτικά κτίρια μέσω της αναβάθμισης του κελύφους τους, χάραξη ενός 

ολοκληρωμένου και σύγχρονου σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων και 

εξοικονόμησης ενέργειας, προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων του Δήμου, 

παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον αστικό 

ιστό, ενίσχυση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης καθώς και διαμόρφωση μιας 

σφαιρικής προσέγγισης που συνδυάζει κυκλοφοριακό και πολεοδομικό σχεδιασμό 

(έλεγχος χρήσεων γης, προώθηση δημόσιας/δημοτικής συγκοινωνίας, 

περπατήματος και ποδηλάτου).  

Σχετικά με την Κινητικότητα και τις Μεταφορές, η στρατηγική Έξυπνης Πόλης του 

Δήμου περιλαμβάνει μέτρα για τοποθέτηση έξυπνων στάσεων στο αστικό ΚΤΕΛ 

Ηρακλείου, εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος διάθεσης δωρεάν ποδηλάτων με 

δανεισμό, προσθήκη αισθητήρων στα οχήματα του αστικού ΚΤΕΛ με σκοπό την 
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παρακολούθηση των διαδρομών στον οδικό χώρο, αξιοποίηση ICT τεχνολογιών για 

δράσεις παρακολούθησης (monitoring) περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών 

προβλημάτων, εισαγωγή νέων συστημάτων μέτρησης της κυκλοφοριακής κίνησης 

με την χρήση διαφόρων μορφών αισθητήρων, πραγματοποίηση δράσεων για 

σταδιακή εφαρμογή συνεργατικών συστημάτων κινητικότητας σε επιβατικές αλλά 

κυρίως στις εμπορευματικές μεταφορές, ανάπτυξη έξυπνου συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης κ.α.  

Επιπρόσθετα, στο σχέδιο Έξυπνης Πόλης στον τομέα Κινητικότητα και Μεταφορές 

αναφέρονται και ορισμένες δράσεις σχετικές με την εξυπηρέτηση των χρηστών των 

διαφόρων μεταφορικών μέσων. Συγκεκριμένα προτείνει δράσεις πληροφόρησης των 

μετακινούμενων και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο, διαμόρφωση συστημάτων για 

πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS), δράσεις αναβάθμισης της οδικής 

ασφάλειας  (monitoring συντήρησης, παρεμβάσεων, εντοπισμός και βελτίωση 

επικίνδυνων σημείων, συστηματική επιτήρηση συμπεριφοράς κ.ο.κ.), αξιοποίηση 

υπηρεσιών Τηλεματικής καθώς και χρήση τεχνολογιών, τεχνικών και τεχνογνωσίας 

ώστε να διασφαλιστεί η ηλεκτρονική προσβασιμότητα των ΜΕΑ και άλλων 

ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.  

Στο παραπάνω πλαίσιο το ΣΒΑΚ θα πρέπει να ενσωματώσει τις κατευθύνσεις της 

στρατηγικής αυτής – καθώς και του αναθεωρημένου σχεδίου που εκπονείται σήμερα 

και επιπλέον να συνδράμει στην κατάλληλη επιλογή δεικτών που θα χρησιμεύσουν 

και στα δύο σχέδια. 

 

Στρατηγική Ανθεκτικότητας  

Η στρατηγική ανθεκτικότητας εκπονείται σήμερα για το Δήμο Ηρακλείου και 

βρίσκεται σε Διαβούλευση. Αναμένεται να περιλαμβάνει μια σειρά διακριτών αλλά 

και αλληλένδετων δράσεων με σαφές όραμα για την αντιμετώπιση των αιφνίδιων 

κρίσεων και χρόνιων πιέσεων που αντιμετωπίζει ή ενδέχεται να αντιμετωπίσει η 

πόλη. Η εν λόγω Στρατηγική θα συνδέει νέες δράσεις ανθεκτικότητας με υφιστάμενα 

προγράμματα και δράσεις του Δήμου Ηρακλείου. 

Η στρατηγική στηρίζεται στον επιχειρησιακό προγραμματισμό του δήμου και 

συγκροτείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες προτεραιότητας οι οποίοι 

περιλαμβάνουν συνολικά δέκα (10) στόχους:  

Α.  Δυναμικό Ηράκλειο: η πόλη μαθαίνει με στόχους:  

Α.1 Προώθηση δια βίου μάθησης & σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές 

Α.2 σύνδεση της μάθησης με τον πολιτισμό και τις τοπικές κοινότητες  

Α.3  σύνδεση της μάθησης με τη βιώσιμη ανάπτυξη: περιβάλλον – 

επιχειρηματικότητα- απασχόληση, 

Α.4 αξιοποίηση της διά βίου μάθησης – ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και 

συμμετοχής 

Β. Κοινωνικό Ηράκλειο: αλληλέγγυα πόλη 

Β.1 Αξιοποίηση των πόρων της πόλης και υποστήριξη 
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Β.2 προώθηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας όλων των κοινωνικών 

ομάδων  

Β.3 Δόμηση κοινωνικών υπηρεσιών και πρότυπων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας 

Β.4 Ενίσχυση της ταυτότητας του δήμου και υποστήριξη νέων μορφών συμμετοχής 

Γ. Ασφαλές Ηράκλειο: η πόλη θωρακίζεται 

Γ.2 Ενίσχυση του προγραμματισμού ενόψει σοβαρών κρίσεων  

Γ.3 ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και του ρόλου των τοπικών κοινοτήτων.  

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής και ειδικότερα του 3ου άξονα αυτής που 

σχετίζεται με την πολιτική προστασία, θα πρέπει το ΣΒΑΚ να αξιολογήσει τις οδούς 

διαφυγής και οι δράσεις του να ενισχύουν την ανθεκτικότητα της πόλης.  

 

Στρατηγική για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και  Προγράμματα που 

υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν στο Δήμο σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα 

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της εκπόνησης υπηρεσίας για τη βιώσιμη 

κινητικότητα έχει διαμορφώσει την πρωταρχική στρατηγική για τη ΒΑΚ.  

Η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί την οριστική στρατηγική που θα προκύψει μέσω 

του ΣΒΑΚ καθώς αυτή θα είναι προϊόν εκτεταμένης διαβούλευσης με φορείς και κοινό 

για διερεύνηση των ειδικών αναγκών τους. Ο σχεδιασμός του οράματος του ΣΒΑΚ θα 

πρέπει να στηρίζεται στην παρούσα στρατηγική και να επιλαμβάνεται των 

επιμέρους θεματικών ενοτήτων της για εξειδίκευση σε μετρήσιμα μέτρα και 

υλοιποιήσιμες πολιτικές και παρεμβάσεις.  

Το Σχέδιο Δράσης εξετάζει την καταρχήν συμβατότητα των μέτρων και πολιτικών 

που διαμορφώνονται στο παρόν με τα εν εξελίξει και προγραμματισμένα έργα. 

 

Η στρατηγική για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα για το Ηράκλειο αναπτύσσεται 

σε δέκα (10) βασικές θεματικές ενότητες που αφορούν τις διάφορες πτυχές των 

μεταφορών και μετακινήσεων για την πόλη του Ηρακλείου, δηλαδή τις: πεζή 

μετακίνηση,  ποδήλατο, συλλογικές μετακινήσεις ΜΜΜ και ΕΙΧ, διαχείριση 

κυκλοφορίας | ιδιωτικό αυτοκίνητο ΙΧ, διαχείριση ταχύτητας και οδική ασφάλεια, 

καινοτόμοι τρόποι μετακίνησης | κοινόχρηστη πόλη, καθαρά οχήματα, ευφυή 

συστήματα, διαχείριση τροφοδοσίας | logistics, ενημέρωση- ευαισθητοποίηση.  

 

Στόχος της πόλης μέσω αυτού του πλαισίου στρατηγικής είναι να ληφθούν κάποιες 

αποφάσεις σταθμοί αναφορικά με την πολιτική των μετακινήσεων, οι οποίοι 

διαμορφώνουν κατ’ ουσίαν τους πυλώνες της στρατηγικής, ήτοι:  

 Η περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη της πόλης, συμβατή με ένα σχέδιο 

διαχείρισης της ζήτησης που θα στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας, επιβάλλει μια προγραμματική στροφή και επικέντρωση του 

σχεδιασμού αφενός στις Δημόσιες Συγκοινωνίες (εξυπηρέτηση μετακινήσεων 
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κορμού) και αφετέρου στην εξυπηρέτηση του πεζού και του ποδηλάτου ως 

κυρίαρχων ευάλωτων χρηστών αλλά και μοχλών ανάπτυξης της πόλης.  

 Ο Δήμος σε όλα τα επίπεδα του πολεοδομικού, κυκλοφοριακού και 

περιβαλλοντικού σχεδιασμού θα πρέπει να εισάγει ως κριτήριο την 

εξοικονόμηση ενέργειας από τις μετακινήσεις (μείωση πολεοδομικών 

επεκτάσεων για αποτροπή της αύξησης του μήκους των μετακινήσεων, 

συσχέτιση χρήσεων γης και μεταφορών). 

 Κάθε νέα χωροθέτηση μιας δραστηριότητας ή υπηρεσίας θα πρέπει να ελέγχεται 

με κριτήριο την κατανάλωση ενέργειας από τις μετακινήσεις προσπέλασής 

τους, τη ζήτηση για προσβασιμότητα και στάθμευση ιδιωτικών ΙΧ, την εγγύτητα 

σε στάση ΜΜΜ.  

 Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου, η οριοθέτηση των κεντρικών περιοχών και 

περιοχών ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την ιεραρχημένη ανάπτυξη της 

δημόσιας συγκοινωνίας, στοιχεία του ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού 

σχεδιασμού, θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά των αξόνων ανάπτυξης της 

πόλης. 

 Η όποια αλλαγή στο θέμα των μετακινήσεων απαιτεί συνειδητοποίηση και 

αλλαγή συμπεριφοράς των δημοτών και όσων κατοικούν ή επισκέπτονται την 

πόλη. Πολλά πρέπει να γίνουν στο επίπεδο της εκπαίδευσης και της 

ευαισθητοποίησης των πολιτών. Τα σχολεία αποτελούν προνομιακό τόπο 

διάχυσης μηνυμάτων για το περιβάλλον, την ενέργεια και τις μετακινήσεις προς 

το σύνολο της κοινωνίας. Η ύπαρξη δομών ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος 

(Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, ΙΤΕ κ.λπ.) θα μπορούσε ενδεχομένως να αξιοποιηθεί για το 

σχεδιασμό εκστρατείας αλλαγής συμπεριφορών. 

 Το Ηράκλειο για να γίνει μια πόλη βιώσιμη και ενεργειακά οικονομική θα χαράξει 

ένα μεγάλο στόχο: την πλήρη διακοπή της διαμπερούς ροής των ΙΧ από το 

ιστορικό κέντρο και τις γειτονιές κατοικίας και την εγκατάσταση ενός 

διαδρόμου υψηλής απόδοσης δημόσιας συγκοινωνίας. Με την προϋπόθεση ότι 

το έργο θα συνοδευτεί με σχεδιασμό παράλληλων παρεμβάσεων στην υποδομή 

και τον πολιτισμό τότε το παράδειγμα του Ηρακλείου θα είναι χρήσιμο για 

πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.  

 Η δημόσια συγκοινωνία, διατρέχοντας κατ’ αποκλειστικότητα το σύνολο της 

πόλης, θα μπορεί να αποτελέσει τον κορμό της πολεοδομικής λειτουργίας. Θα 

γίνει έτσι εφικτός ο σχηματισμός και η οργάνωση περιοχών ήπιας κυκλοφορίας 

που θα ενθαρρύνουν το περπάτημα και το ποδήλατο και θα μειωθεί σημαντικά 

η κατανάλωση ενέργειας.    

 Το περπάτημα και το ποδήλατο, οι πραγματικά ήπιες και περιβαλλοντικά 

φιλικές μορφές μετακίνησης, θα ενισχύονται με άμεσα μέτρα για την 

εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής (πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι) και με 

έμμεσες παρεμβάσεις- συνδυασμένες πολιτικές (σταθμοί μετεπιβίβασης, 

ανάπτυξη κινήτρων, έξυπνη διαχείριση εξυπηρέτησης, ευαισθητοποίηση).  

 Οι περιοχές ήπιας κυκλοφορίας εκτός της κυκλοφοριακής τους ταυτότητας 

έχουν συγχρόνως τις προϋποθέσεις για να συγκροτήσουν κοινωνικούς πυρήνες 
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με πυκνότερη παρουσία κατοίκων στο δημόσιο χώρο, μεγαλύτερη επικοινωνία 

και επαφές. Με το σχηματισμό περιοχών ήπιας κυκλοφορίας δημιουργούνται 

γειτονιές και η πόλη ανασυγκροτείται κοινωνικά. Αυτή η νέα κοινωνική 

οργάνωση μπορεί να βοηθήσει σε μια καλύτερη συνεννόηση απέναντι σε 

προβλήματα, όπως η κατανάλωση ενέργειας, που μόνο συλλογικά μπορούν να 

αντιμετωπίζονται. 

 Ένα μεγάλο τμήμα των μετακινήσεων στην πόλη αφορούν την τροφοδοσία 

(freight, logistics) καταστημάτων και επιχειρήσεων τόσο στο ιστορικό κέντρο 

όσο και στο σύνολό της. Η ορθή διαχείρισή τους επιβάλλει πληθώρα μέτρων 

στρατηγικής με αναφορά στις διαδικασίες εφοδιαστικής, στο μέσο, στο ωράριο 

τροφοδοσίας και στους τοπικούς κανονισμούς, στη συλλογική διαχείριση, τη 

χωροθέτηση κέντρων μεταφόρτωσης και πλήθος άλλων στοιχείων που αφορούν 

τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα των διανομών.    

 Ένα μεγάλο τμήμα των μετακινήσεων στο Ηράκλειο αφορούν τον τουρισμό και 

τις έμμεσες συνοδές μετακινήσεις που η οικονομία κλίμακας επηρεάζει, 

παρουσιάζοντας έντονη εποχική διακύμανση. Η διαχείριση των σχετικών με τον 

τουρισμό μετακινήσεων απαιτεί εξειδικευμένη και λεπτομερή ανάλυση των 

σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της πόλης, εμπλοκή των φορέων 

φιλοξενίας και συμπληρωματικών επιχειρήσεων και εξειδικευμένη πρόταση 

στρατηγικής για τις μετακινήσεις α) των εργαζομένων στον τουρισμό, β) των 

επισκεπτών (μεμονωμένων ή σε γκρουπ), γ) της τροφοδοσίας των ξενοδοχείων, 

εστιατορίων κ.λπ. 

 Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν επίσης να 

διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας 

σε όλους τους τομείς εφαρμογής της, ενσωματώνοντας καινοτόμα και 

παραδοσιακά εργαλεία. Θα αποτελέσουν τη βάση για τη λειτουργία συλλογικών 

τρόπων μετακίνησης με ΙΧ, αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων 

ποδηλάτων, συστημάτων καθοδήγησης, εφαρμογών διαχείρισης κ.α.  

 Ο τομέας της ηλεκτροκίνησης αναπτύσσεται ραγδαία και πλέον το νομοθετικό 

πλαίσιο της χώρας προωθεί σθεναρά την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ΟΤΑ 

για ενίσχυσή της.  Η ενσωμάτωσή της σε δημόσια και δημοτικά οχήματα, η 

ανάπτυξη συστήματος ηλεκτροκίνητων κοινοχρήστων ποδηλάτων, η ανάπτυξη 

δικτύου φόρτισης ιδιωτικών ΙΧ, η ανάληψη πρωτοβουλίας για την προώθηση της 

στο Δήμο, θα μπορέσουν να αποτελέσουν τη βάση για την ενίσχυσή της στην 

κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Στόχος της πόλης του Ηρακλείου να γίνει μία πόλη βιώσιμη, προσβάσιμη και έξυπνη 

στον τομέα των μετακινήσεων, η οποία θα περιορίσει την εξάρτησή της από το 

ιδιωτικό αυτοκίνητο μέσω της προώθησης του περπατήματος, του ποδηλάτου και 

της δημόσιας συγκοινωνίας, και θα προσαρμόσει τις μετακινήσεις της με βάση την 

εποχική διακύμανση λόγω τουρισμού. Η αλλαγή της νοοτροπίας των κατοίκων θα 

έρθει ως αποτέλεσμα εκτεταμένου διαλόγου, θέσπισης κινήτρων και μέτρων 
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αποτροπής της αυτοκινητοκεντρικής δομής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην 

προώθηση αποτελεσματικών συστημάτων για τις εμπορευματικές μεταφορές.  

Το σύνολο της παρούσας στρατηγικής θα ενσωματωθεί επικαιροποιημένο στο ΣΒΑΚ, 

ενώ θα αξιολογηθούν αναλυτικά τα προτεινόμενα μέτρα από το Σχέδιο Δράσης της.  

 

Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για το παραλιακό μέτωπο  

Η εικόνα της πόλης στο παραλιακό μέτωπο έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια με στόχο την επαναφορά της πόλης προς τη θάλασσα και την άρση της 

αποκοπής που εντοπίζονταν σε αυτό. Το ΣΒΑΚ θα πρέπει να αξιολογήσει 

παρεμβάσεις που αφενός θα ενισχύσουν αυτή την κατεύθυνση της σχέσης πόλης- 

παράλιου μετώπου, τη σχέση της παραλιακής λεωφόρου με το λοιπό δίκτυο, καθώς 

και τα μελλοντικά σημεία που χρήζουν αναβάθμιση.  

 

Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την ενίσχυση της προσβασιμότητας 

ΑΜΕΑ | ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της εκπόνησης υπηρεσίας για τη βιώσιμη 

κινητικότητα έχει ξεκινήσει την πιλοτική αξιολόγηση των υποδομών του για την 

ενίσχυση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και ευάλωτων χρηστών. Σε αυτή την 

κατεύθυνση έχει κάνει έλεγχο και αξιολόγηση υποδομών σε συγκεκριμένες 

διαδρομές του δικτύου του (Π. Πόλη), έχει ποσοτικοποιήσει τις ανάγκες 

αποκατάστασεις των αστοχιών του δικτύου με βασικά κριτήρια : την ασφάλεια του 

όλων των χρηστών, την ελεύθερη μετακίνηση και προσπέλαση βασικών χρήσεων, 

υπηρεσιών, χώρων στάθμευσης, την αποκατάσταση του αποκλεισμού σε κρίσιμα 

σημεία που κρίνουν α. οι ειδικοί, β. οι ίδιοι οι ΑΜΕΑ ή ευάλωτοι χρήστες.  

Οι πολιτικές άρσης εμποδίων αφορούν τρία βασικά μέρη, τα οποία και μπορούν με 

διαφορετικές τακτικές, νοοτροπίες ή και μέτρα να συμβάλλουν στην εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας εν πρώτοις στην εξεταζόμενη περιοχή μελέτης αλλά και επί του 

συνόλου: 

Α) αφενός το δήμο και την τεχνική του υπηρεσία σχετικά με την αποκατάσταση των 

τεχνικών χαρακτηριστικών των υποδομών για καθολική πρόσβαση των 

εμποδιζόμενων ατόμων,  

Β) τους κατοίκους και επιχειρηματίες που διαμένουν ή δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή ή πλησίον των σημείων όπου παρατηρείται η όποια ασυνέχεια ή εμπόδιο,  

Γ) το ευρύ κοινό (κάτοικοι ή επισκέπτες της πόλης) που κινείται πεζή ή με 

οποιοδήποτε όχημα (μηχανοκίνητο ή μη), σταματά ή και σταθμεύει σε σημεία 

παρεμποδίζοντας με οποιοδήποτε τρόπο την καθολική πρόσβαση των 

εμποδιζόμενων ατόμων.  

Ειδικότερα οι λύσεις που έχουν βρεθεί και είναι σε διαδικασία εφαρμογής ήδη από 

τον Απρίλιο 2018 περιλαμβάνουν:  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 104 

▪ Αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίου ή διαδρόμου διέλευσης πεζού 

(επίστρωση νέου υλικού ή αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων με υπάρχον 

υλικό), 

▪ Αποκατάσταση ελάχιστου πλάτους πεζοδρομίου και ελεύθερου ύψους 

όδευσης πεζών, 

▪ Αποκατάσταση ελάχιστου πλάτους διαβάσεων και επιλογή διαβάσεων για 

κατάργηση ανισοσταθμιών, 

▪ Δημιουργία νέων ραμπών σε υφιστάμενες διαβάσεις πεζών (& όπου κρίνεται 

ασφαλές για τη διέλευση ΑΜΕΑ), 

▪ Αποκατάσταση υφιστάμενων ραμπών (κλίση, πλάτος, προδιαγραφές, 

σήμανση κ.λπ.), 

▪ Απομάκρυνση/ Μετακίνηση εμποδίων που εντοπίζονται είτε επί των 

πεζοδρομίων (αστικός εξοπλισμός, σήμανση, πράσινο, εξοπλισμός ιδιωτών 

κ.α.), είτε πλησίον/ επί των ραμπών (κολώνες, ιστοί σήμανσης, φύτευση κ.α.), 

▪ Εξασφάλιση παύσης παράνομης στάθμευσης σε πεζοδρόμια, ράμπες ΑΜΕΑ, 

οδεύσεις τυφλών,  

▪ Δημιουργία οδεύσεων τυφλών (διαδρόμων) / αποκατάσταση συνέχειας τους 

με αλλαγή επίστρωσης, αποκατάσταση ελεύθερου ύψους 2,20μ., 

τοποθέτησης χειρολαβών- χειρολισθήρων  σε σημεία,  

▪ Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για χαρακτηρισμό οδών ήπιας κυκλοφορίας με 

στόχο τη συνύπαρξη όλων στο δρόμο, τη μείωση των ταχυτήτων 

κυκλοφορίας μηχανοκίνητων μέσων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε 

διασταυρώσεις κ.α. 

▪ Υποστηρικτικές υπηρεσίες για διευκόλυνση της μετακίνησης  (ενδ. Ηχητική 

σήμανση και ενημέρωση, βοηθήματα ενίσχυσης ήχου, απλοποιημένη 

σήμανση, μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών κ.α.), 

▪ Νέα κανονιστική απόφαση για την απόδοση χώρων στάθμευσης ΑΜΕΑ. 

 

Ενδεικτικά τα σημεία στα οποία εντοπίστηκαν ζητήματα και προγραμματίζονται 

παρεμβάσεις παρουσιάζονται στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη:  
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Εικόνα 14. Εντοπισμός ασυνεχειών προσβασιμότητας στο πιλοτικό δίκτυο του Δ. Ηρακλείου (από Σχέδια 
Παροχής υπηρεσίας με αντικείμενο τη βιώσιμη κινητικότητα και δημοσιεύματα Τοπικού Τύπου) 

Η παραπάνω αξιολόγηση θα συμβάλλει στην αξιολόγηση υποδομών και στην ένταξη 

ανάλογων δράσεων ελέγχου στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Ηρακλείου.  

 

Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την αναβάθμιση κρίσιμων κόμβων | 

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Ο Δήμος Ηρακλείου αξιολογώντας προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου και 

ειδικότερα κόμβους με υψηλούς φόρτους σε κρίσιμα σημεία του δικτύου, έχει 

προχωρήσει στο σχεδιασμό της αναβάθμισής τους και ειδικότερα στα σημεία: 

▪ Κόμβος ΟΑΣΗ (όριο Παλιάς και Νέας Πόλης), 

▪ Κόμβος Jumbo (όριο περιοχής Θέρισος Δειλινά – Καμίνια), 

▪ Κόμβος Καράβολα (περιοχή Καμίνια),  

▪ Κόμβος Χριστ. Ξυλούρη (περιοχή Αγ. Ιωάννη Χωστού, Παπ. Σκουλά- Χριστ. 

Ξυλούρη- Λυκείου),  

▪ Κόμβος Εθν. Αντιστάσεως (περιοχή Ανατολικό Κέντρο πλησίον ΚΤΕΛ),  

▪ Κόμβος Μινωική Ασπίδα (περιοχή Μπεντεβή), 

▪ Κόμβος Κολυμβητήριο (περιοχή Περιφερειακό Κέντρο), 

▪ Κόμβοι προς Σταυράκια – Βούτες, 

▪ Κόμβος Κρασαδάκη (περιοχή Άγ. Ιωάννη).   

Το ΣΒΑΚ αναμένεται να αξιολογήσει τα σημεία αυτά με το νέο σχεδιασμό και να 

προτείνει πρόσθετα σημεία που χρήζουν παρεμβάσεων, καθώς και να ενσωματώσει 

τον υφιστάμενο σχεδιασμό στη νέα ιεράρχηση και τις παρεμβάσεις της περιοχής.  
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Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για τις παρεμβάσεις ενίσχυσης της 

οδικής ασφάλειας γύρω από σχολεία | ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Ο Δήμος Ηρακλείου αξιολογώντας προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου και 

ειδικότερα τις περιοχές περιφερειακά των σχολικών συγκροτημάτων έχει 

προχωρήσει στο σχεδιασμό της αναβάθμισής επιμέρους περιοχών με ειδικές 

κυκλοφοριακές μελέτες. Ενδεικτικά τέτοιες περιοχές  είναι περιφερειακά των κάτωθι 

σχολικών συγκροτημάτων:  

▪ 33ο δημοτικό και 9ο Γυμνάσιο (περιοχή Δειλινά)   

▪ 14ο Δημοτικό (περιοχή Πόρος),  

▪ 23ο Νηπιαγωγείο, 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο (περιοχή Θέρισος), 

▪ 7ο Δημοτικό (περιοχή Ακαδημία), 

▪ Β ΚΕΠΑ (περιοχή Ακαδημία),  

▪ Σχολεία πλησίον Σκεπετζή – Φιλελλήνων (περιοχή Αγ. Ιωάννης), 

▪ Σχολεία Ερμή (περιοχή Αγ. Ιωάννης), 

▪ Σχολεία Πυράνθους (περιοχή Θέρισος), 

▪ Και πλήθος άλλων εντός και εκτός της παλιάς Πόλης του Δήμου.  

Το ΣΒΑΚ αναμένεται να αξιολογήσει τα σημεία αυτά με το νέο σχεδιασμό και να 

προτείνει πρόσθετα σημεία που χρήζουν παρεμβάσεων, καθώς και να ενσωματώσει 

τον υφιστάμενο σχεδιασμό στη νέα ιεράρχηση και τις παρεμβάσεις της περιοχής.  

 

Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου 

| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα 

LIFEGRIN για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή έχει αναπτύξει αναλυτικό 

σχεδιασμό για την αύξηση του αστικού πρασίνου ενώ έχει υπό διαβούλευση νέο 

Κανονισμό Πρασίνου. Επιπλέον αξιολογούνται 14 περιοχές στην πόλη του Ηρακλείου 

(ενδ. τάφος Καζαντζάκη, λεωφόρος Ν. Παναγιωτάκη, πάρκο Πουλή, ρέματα 

Χρυσοπηγής, νέο πάρκο Κατσαμπά, πάρκο Αναγεννήσεως, πάρκο Ερυθραίας,  

πευκώνας των Δειλινών,  πάρκο Θεοτοκόπουλου και χώροι της ενετικής τάφρου 

δυτικά από το κομμένο Μπεντένι) με στόχο τη δημιουργία νέων φυτεύσεων που θα 

ακολουθηθούν από μετρήσεις περιβαλλοντικών παραγόντων. Στόχοι της 

στρατηγικής που αναπτύσσει το πρόγραμμα αυτό είναι: η  μείωση της χρήσης 

ενέργειας, η μείωση της επιφανειακής απορροής των κατακρημνισμάτων, η 

βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η μείωση του ατμοσφαιρικού CO2, η μείωση του 

φαινομένου της θερμικής νησίδας, η βελτίωση ενδιαιτημάτων για είδη χλωρίδας και 

πανίδας και η βελτίωση τελικά της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  

Το ΣΒΑΚ θα εξετάσει αναλυτικά τους προτεινόμενους χώρους, θα φροντίσει για 

δράσεις ενοποίησής τους ενώ παράλληλα ενδέχεται να προτείνει νέους χώρους, ή 

διαδρομές που θα βελτιώσουν την ποιότητα της πόλης και θα ενισχύσουν την 

ελκυστικότητά της για ήπιες μετακινήσεις.   
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Ο σχεδιασμός του Δήμου Ηρακλείου για την αναβάθμιση των Ενετικών Τειχών 

- Μαστερπλαν | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Στόχος του Masterplan για την ανάδειξη των Eνετικών Τειχών είναι η απόδοση σε 

κατοίκους και επισκέπτες ενός χώρου 350 στρεμμάτων για αναψυχή και πολιτισμό.  

Η κήρυξη των Ενετικών Τειχών ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο έγινε το 1931, 

σύμφωνα με το Δ 8-6-1931 (ΦΕΚ 159/τ.Α/13-6-1931) ενώ το 1965 ο Δήμος Ηρακλείου 

«…. χαρακτηρίστηκε ως oργανωμένος αρχαιολογικός τόπος …. λόγω …. των αξιόλογων 

αρχαιολογικών ευρημάτων και σπουδαίων ιστορικών μνημείων …»  (ΥΑ 6525 / 7-5-

1965 ΦΕΚ 360/τ.Β/1965).   

Το 1981 αποχαρακτηρίστηκαν οι εξωτερικοί προμαχώνες (του Αγ. Δημητρίου – 

Ανάληψης, Ακαδημίας κ.ά) σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/52868/1318/10-

9-81 Απόφαση (ΦΕΚ 568/τ.Β/16-9-1981), όμως το 2012 με την Υ.Α. 

ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/22270/651 (ΦΕΚ  92/τ.ΑΑΠ/27-3-2012), εγκρίθηκε η 

κήρυξη και οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου τμήματος της πόλης (το τμήμα 

εντός των Ενετικών τειχών), τα Ενετικά τείχη με την τάφρο καθώς και τη ζώνη των 

εξωτερικών προμαχώνων.   

Αναφορικά με το ρόλο του Δήμου: με την απόφαση με αρ. πρ. 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/45768/1949/20-05-2009 έληξε η παραχώρηση του 

Μνημείου και των Νεωρίων στο Δήμο Ηρακλείου και σύμφωνα με την απόφαση 

καλούνταν ο Δήμος σε συνεργασία με την τοπική Εφορεία να συντάξει 

ολοκληρωμένη μελέτη χρήσεων των τειχών, της Τάφρου και των Νεωρίων η οποία 

και θα υποβαλλόταν προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Από το 

2014 έληξε η ισχύς της «Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠΠΟ-ΥΠΕΧΩΔΕ-ΤΑΠ και 

Δήμου Ηρακλείου για την αναστήλωση των ενετικών τειχών του Χάνδακα και την 

αναβάθμιση της Παλιάς πόλης του Ηρακλείου».   

Παρόλα αυτά ο Δήμος, εν μέσω γενικότερης οικονομικής κρίσης, καταβάλλει συνεχείς 

προσπάθειες με διττό στόχο, την προστασία και διάσωση του συνόλου του 

οχυρωματικού μεσαιωνικού περιβόλου του Χάνδακα αφενός αλλά και την προβολή 

του  μέσα από συμβατές προς το χαρακτήρα του μνημείου χρήσεις. Συνεχίζει να 

φροντίζει με όσα μέσα διαθέτει, το Μνημείο, να προγραμματίζει έργα και να 

επικαιροποιεί μελέτες προκειμένου να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, 

για να αποκτήσει το Μνημείο τη θέση που του αρμόζει και να διεκδικεί την εγγραφή 

του στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

UNESCO.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν ήδη υλοποιηθεί/ υλοποιούνται μεταξύ άλλων τα 

εξής:  

▪ μια σειρά έργων στατικής αποκατάστασης του Μνημείου όπως: 

στο ευθύγραμμο τμήμα του προμαχώνα Βιτούρι, στον προμαχώνα 

Μαρτινέγκο,  

στην Πύλη του Παντοκράτορα, στην Πύλη του Ιησού      

▪ παρεμβάσεις με στόχο την αξιοποίησή του όπως : 

η διαμόρφωση του συνόλου του ευθυγράμμου τμήματος της οχύρωσης από 
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τον προμαχώνα Ιησού έως τον προμαχώνα Αγ. Ανδρέα, η διαμόρφωση του 

μεγαλύτερου τμήματος της τάφρου, η διαμόρφωση  αστικών πυλών όπως: 

της Πύλης του Αγ. Γεωργίου σε εκθεσιακό χώρο, της Πύλης Ιησού σε 

εκθεσιακό χώρο για τον Νίκο Καζαντζάκη, η διαμόρφωση στρατιωτικών 

πυλών – στοών όπως: η στοά Μακάσι του Προμαχώνα Μαρτινέγκο για το 

Μουσείο Μνήμης της πόλης, η νότια χαμηλή πλατεία του Προμαχώνα Βηθλεέμ 

για τη λειτουργία του θερινού δημοτικού κινηματογράφου,  

η αποκατάσταση όλων των χαμηλών πλατειών και στοών του ενετικού 

περιβόλου,   

η διαμόρφωση του Κ.Χ. της πύλης Σαμπιονάρα ,  

▪ παράλληλα λειτουργούν τμήμα της τάφρου, ιδιοκτησίας Δήμου Ηρακλείου, 

ως ανοικτό Θέατρο – «Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη» και η δυτική χαμηλή 

πλατεία του προμαχώνα Ιησού – Μικρό Κηποθέατρο «Μάνου Χατζιδάκι» 

Το μάστερ πλαν περιλαμβάνει και μελέτη ορισμού χρήσεων στη ζώνη των Ενετικών 

Τειχών με σκοπό:  

▪ την ανάδειξη - αξιοποίηση  αυτής με τη διαμόρφωση ενός ιστορικού – 

αρχαιολογικού περιπάτου γνωριμίας με το μνημείο, 

▪ την εξασφάλιση της καλής κατάστασης διατήρησης του μνημείου με τη 

συμβολή των πόρων που θα προέρχονται από χρήσεις που εντάσσονται σ’ 

αυτή,   

▪ την ανάδειξη των επιμέρους στοιχείων (ιστορικών, κατασκευαστικών, 

αρχιτεκτονικών, μορφολογικών),  

▪ τη δημιουργία ενός περιηγητικού - φυσιολατρικού περιπάτου γνωριμίας με 

την παλαιά πόλη, την οικιστική της ανάπτυξη, με τις θέες προς την θάλασσα 

και την ενδοχώρα σε διάφορες χρονικές περιόδους της και τέλος ως απλή 

φυσιολατρική ανάγκη (περίπατο, τρέξιμο, φυσική άσκηση).   

Το μάστερ πλαν θα αξιολογηθεί σε επίπεδο ΣΒΑΚ, το οποίο και θα ενσωματώσει το 

μνημείο στις διαδρομές βιώσιμης κινητικότητας ενώ αναμένεται να προτείνονται και 

ειδικές διαδρομές σύνδεσης αυτού με τις παρακείμενες περιοχές.  

 

Ο σχεδιασμός του Ηρακλείου για τον Τουρισμό | ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ  

Ο Δήμος Ηρακλείου πρόσφατα διαμόρφωσε Στρατηγική τουριστικού μάρκετινγκ με 

στόχους:  

▪ Την Ανάπτυξη μιας ισχυρής ταυτότητας που θα τονίζει τη μοναδικότητα του 

Ηρακλείου, τη συναρπαστική ιστορική του διαδρομή ανά τους αιώνες και τις 

ελκυστικές επιλογές ψυχαγωγίας που προσφέρει στους επισκέπτες του  

▪ Την Αύξηση των ξενοδοχειακών πελατών του Ηρακλείου ιδίως τους μήνες 

εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου προσεγγίζοντας πιο συστηματικά τόσο 

το ευρύ ταξιδιωτικό κοινό όσο και τουρίστες ειδικών κατηγοριών και  

▪ Την Αύξηση των ημερήσιων επισκεπτών και ενθάρρυνσή τους να δαπανήσουν 

περισσότερο χρόνο και χρήμα στην πόλη του Ηρακλείου.  
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Το ΣΒΑΚ κρίνεται σκόπιμο να αξιολογήσει τις παραμέτρους τις στρατηγικής και να 

προτείνει συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα που θα ενισχύσουν την εικόνα του 

προϊόντος της περιοχής.  

 

Κυκλοφοριακές Μελέτες | Π. Πόλη & Αλικαρνασσός  

Στο πλαίσιο της Ανάπλασης της Π. Πόλης εκπονήθηκε Κυκλοφοριακή Μελέτη (βλ. 

προηγούμενες ενότητες >> 2001- 2011). Κύριος σκοπός της μελέτης αυτής ήταν οι 

κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές ρυθμίσεις που προτείνονται να υπηρετούν τους 

γενικότερους στόχους για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής, η 

αποσυμφόρησή της από την κίνηση του Ι.Χ. και την ανεξέλεγκτη στάθμευση καθώς 

και να δοθεί προτεραιότητα στην κυκλοφορία των πεζών εις βάρος της κυκλοφορίας 

των οχημάτων, ιδίως αυτών που προέρχονται από κατοίκους εκτός τειχών. Η μελέτη 

αυτή δεν υιοθετήθηκε στο σύνολό της αλλά πληθώρα παρεμβάσεων και ρυθμίσεων 

έχουν ακολουθήσει τις κατευθύνσεις της.  

Παράλληλα κυκλοφοριακή μελέτη εκπονείται σήμερα (ολοκληρώνεται) στο τμήμα 

Βόρεια της Λ. Ικάρου στην περιοχή της Ν. Αλικαρνασού, με σκοπό τη διευθέτηση της 

κίνησης των τροχοφόρων, τη διαχείριση της στάθμευσης, την κυκλοφορία των 

ευάλωτων χρηστών κ.ο.κ.  

 

Μελέτη Σκοπιμότητας Συστήματος Ελαφρού Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην 

πόλη του Ηρακλείου  

Στο παρελθόν (1999) για το Δήμο είχε εκπονηθεί Μελέτη σκοπιμότητας για την 

ανάπτυξη ελαφρού μέσου σταθερής τροχιάς (τραμ) όπου είχαν εξεταστεί η υποδομή, 

στοιχεία χάραξης, ενδεικτικές διατομές οδών διέλευσης, χωροθέτηση σταθμών και 

πλήθος άλλων ενώ είχε γίνει και μία πρώτη προσέγγιση χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης και εκτίμηση μελλοντικής επιβατικής κίνησης. Κρίνεται σκόπιμο το ΣΒΑΚ 

Ηρακλείου να συνεκτιμήσει τα νέα στοιχεία για προέλευση- προορισμό και να 

προτείνει την ένταξη ή μη δικτύου ΣΤ στην πόλη ενδεχόμενα σε συνεννόηση με 

παρακείμενους δήμους.  
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9. ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ  
 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Δεν 
εφαρμόζεται 
πουθενά στο 

δίκτυο 

Μικρή 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Μέτρια 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Μεγάλη 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Πλήρης 

 εφαρμογή  

σε όλο  

το δίκτυο 

Α1-Διαχείριση Στάθμευσης 

Α1.1 Στάθμευση επί της οδού 
Εφαρμόζεται σύστημα τιμολόγησης για στάθμευση επί 
της οδού; 

○ 
  

○ ○ ○ 

Α1.2 Διαφοροποίηση σε 
στοχευμένες ομάδες 

Έχει εφαρμοστεί ειδική μεταχείριση για συγκεκριμένες 
ομάδες; (π.χ. μόνιμοι κάτοικοι, Α.με.Α κ.ά.) 

○ ○ 
 

○ ○ 

Α1.3 Μετάβαση σε στάθμευση 
εκτός δρόμου 

Εφαρμόζονται μέτρα αντικατάστασης θέσεων 
στάθμευσης επί της οδού με θέσεις εκτός της οδού; 

○ ○ 
 

○ ○ 

Α1.4 Μείωση θέσεων στάθμευσης 
Εφαρμόζονται μέτρα μείωσης του συνολικού πλήθους 
θέσεων στάθμευσης στο κέντρο; 

○ ○ 
 

○ ○ 

Α1.7 Σύστημα καθοδήγησης 
στάθμευσης 

Εφαρμόζεται σύστημα για καθοδήγηση των οχημάτων 
προς στάθμευση εκτός του κέντρου; 

○ 
 

○ ○ 

○ 
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ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Δεν 
εφαρμόζεται 
πουθενά στο 

δίκτυο 

Μικρή 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Μέτρια 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Μεγάλη 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Πλήρης 

 εφαρμογή  

σε όλο  

το δίκτυο 

Α2-Σχεδιασμός & διαμόρφωση τοπίου, δρόμων και μέτρα ήπιας κυκλοφορίας 

Α2.1 Σχεδιασμός οδών 
 

Α2.1.1 Δημόσιος χώρος 
Σε ποιο βαθμό Εφαρμόζονται μέτρα για την εκχώρηση 
περισσότερου χώρου στους πεζούς; 

○ ○ 
 

○ ○ 

Α2.2 Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας 
Σε ποιο βαθμό έχουν εφαρμοστεί μέτρα για τη μείωση της 
ταχύτητας των οχημάτων σε συγκεκριμένες ζώνες (π.χ. 
Σχολεία, πάρκα κ.α.); 

○ ○ 
 

○ ○ 

Α3.1 Υποδομή πεζής μετακίνησης 

Α3.1.1 Δίκτυο 
υποδομής πεζών 

Σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται μέτρα για την ασφαλή και 
απρόσκοπτη πεζή μετακίνηση ατόμων με κινητικές 
δυσκολίες σε όλη την έκταση της πόλης; 

○ ○ ○ 
 

○ 

 Α3.1.2 Ασφάλεια διασταυρώσεων 
Έχουν γίνει ενέργειες διαμόρφωσης ασφαλέστερων 
διασταυρώσεων για τους πεζούς; 

○ ○ ○ 
 

○ 

Α3.1.4 Χρόνοι πεζής μετακίνησης 
Έχουν εγκατασταθεί πινακίδες αναγραφής χρόνων πεζής 
μετακίνησης προς τα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος; 

○ 
 

○ ○ ○ 

Α3.1.5 Ασφαλείς διαδρομές 
Σε ποιο βαθμό έχουν εφαρμοστεί μέτρα εξασφάλισης 
ασφαλών (πεζή) διαδρομών προς τα σχολεία; 

○ ○ 
 

○ ○ 
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ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Δεν 
εφαρμόζεται 
πουθενά στο 

δίκτυο 

Μικρή 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Μέτρια 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Μεγάλη 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Πλήρης 

 εφαρμογή  

σε όλο  

το δίκτυο 

Α4-Ποδήλατο 

Α4.1 Υποδομή για ποδήλατο  
          

  

Α4.1.1 Υποδομή για ποδήλατο 
(Δίκτυο) 

Σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται μέτρα για τη βελτίωση των 
υποδομών που αφορούν στη μετακίνηση με ποδήλατο; 

○ 
 

○ ○ ○ 

Α4.2 Στάθμευση ποδηλάτων  
     

Α4.2.1 Ενοικίαση Έχουν εγκατασταθεί σημεία ενοικίασης ποδηλάτων; ○ 
 

○ ○ ○ 

Α4.2.3 Στάθμευση 
Έχουν δημιουργηθεί ασφαλείς χώροι στάθμευσης 
ποδηλάτων; 

○ ○ 
 

○ ○ 

Α4.3 Ποδήλατο και Μ.Μ.Μ. 
     

Α4.3.1 Στάθμευση ποδηλάτων 

Έχουν δημιουργηθεί ασφαλείς θέσεις στάθμευσης 

 ποδηλάτων σε σταθμούς/ στάσεις λεωφορείων και 
τρένων; 

○ ○ 
 

○ ○ 

Α5-ΜΜΜ/Δημόσιες Συγκοινωνίες 

Α5.1 Ποιότητα  

 A5.1.1  Δίκτυο ΔΣ 

Σε ποιο βαθμό έχουν εφαρμοστεί μέτρα βελτίωσης της 
πυκνότητας και  

της έκτασης του δικτύου των δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών; 

○ 
 

○ ○ ○ 
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ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Δεν 
εφαρμόζεται 
πουθενά στο 

δίκτυο 

Μικρή 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Μέτρια 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Μεγάλη 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Πλήρης 

 εφαρμογή  

σε όλο  

το δίκτυο 

 Α5.1.2 Συχνότητα 
Σε ποιο βαθμό έχουν γίνει ενέργειες βελτίωσης της 
συχνότητας των δρομολογίων τα τελευταία έτη;  

○ 
 

○ ○ ○ 

 Α5.1.3 Άνεση 
Σε ποιο βαθμό έχουν γίνει ενέργειες βελτίωσης της άνεσης 
των επιβατών (στάσεις, οχήματα, στάσεις) τα τελευταία 
έτη; 

○ 
 

○ ○ ○ 

 Α5.1.4 Ασφάλεια 
Έχουν γίνει ενέργειες βελτίωσης της ασφάλειας 

(π.χ. κάμερες ασφαλείας, φωτισμός κ.λπ.); 
○ 

 

○ ○ ○ 

 Α5.1.5 Πληροφορίες  

για επιβάτες 

Έχουν γίνει ενέργειες βελτίωσης της πληροφόρησης των 
επιβατών; 

○ ○ 
 

○ ○ 

Α5.1.6 Υπεραστικές συνδέσεις 
Σε ποιο βαθμό οι υπεραστικές συνδέσεις καλύπτουν τις 
ανάγκες του Δήμου; 

○ ○ ○ 
 

○ 

Α5.1.7 Πράσινος στόλος ΔΣ 

Σε ποιο βαθμό έχουν πραγματοποιηθεί εκστρατείες 
ενημέρωσης  

των πολιτών για τα οφέλη από τη χρήση Μ.Μ.Μ, τα 
τελευταία έτη.; 

○ ○ ○ 
 

○ 

Α6-Μέτρα σχετικά με τη χρήση οχημάτων 

Α6.2 Ζώνες περιορισμένης ταχύτητας και περιορισμένης πρόσβασης      

 Α6.2.1 Ζώνες περιορισμένης 
ταχύτητας 

Σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται ζώνες περιορισμένης ταχύτητας 10, 20 
ή 30 km/h; 

○ ○ 
 

○ ○ 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 115 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Δεν 
εφαρμόζεται 
πουθενά στο 

δίκτυο 

Μικρή 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Μέτρια 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Μεγάλη 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Πλήρης 

 εφαρμογή  

σε όλο  

το δίκτυο 

 Α6.2.4 Περιορισμός πρόσβασης 
Εφαρμόζονται περιορισμοί πρόσβασης σε ορισμένα σημεία της 
πόλης; 

○ ○ 
 

○ ○ 

Α6.3 Πληροφορίες κυκλοφορίας 
σε πραγματικό χρόνο 

Λειτουργούν συστήματα πληροφόρησης για τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες σε πραγματικό χρόνο;  

 

○ ○ ○ ○ 

Α7-Διαχείριση κινητικότητας 

Α7.1 Πληροφορίες σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα 
     

 Α7.1.1 Σημείο κινητικότητας   
Λειτουργούν υπηρεσίες πληροφόρησης/υποστήριξης των πολιτών 
και των επισκεπτών της πόλης σχετικά με τις δυνατότητες και τα 
μέσα μετακίνησης που είναι διαθέσιμα;   

○ 
 

○ ○ ○ 

 Α7.2 Προώθηση βιώσιμης 
κινητικότητας 

Έχουν οργανωθεί ενημερωτικές δραστηριότητες για την προώθηση 
και την ενθάρρυνση της βιώσιμης κινητικότητας: 

○ ○ ○ 
 

○ 

Α7.3 Διαχείριση κινητικότητας βάσει τοποθεσίας/σημείου ενδιαφέροντος 
     

 Α7.3.1 Σχέδια μετακίνησης για 
σχολεία 

Έχουν εφαρμοστεί ολοκληρωμένα σχέδια μετακίνησης  

για μαθητές σχολείων; 
○ ○ 

 

○ ○ 

 Α7.3.2 Σχέδια μετακίνησης για 
εταιρείες 

Έχουν εφαρμοστεί ολοκληρωμένα σχέδια μετακίνησης  

για εργαζόμενους σε μεγάλες εταιρείες/επιχειρήσεις; 
○ 

 

○ ○ ○ 
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ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Δεν 
εφαρμόζεται 
πουθενά στο 

δίκτυο 

Μικρή 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Μέτρια 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Μεγάλη 
εφαρμογή 
στο δίκτυο 

Πλήρης 

 εφαρμογή  

σε όλο  

το δίκτυο 

Α8-Διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών 

Α8.1 Αναδιοργάνωση 
      

Α8.1.1 Νυχτερινή διαδρομή Εκτελούνται διανομές και παραδόσεις εμπορευμάτων το βράδυ; 
 

○ ○ ○ ○ 

Α8.1.2 Ρυθμίσεις 
Εφαρμόζονται κανόνες ρύθμισης των εμπορευματικών μεταφορών: 
ώρες παράδοσης, περιορισμοί εμπορευμάτων, πορείες κ.λπ.; 

○ 
 

○ ○ ○ 

Α8.1.3 Κυκλικές παραδόσεις 
Εφαρμόζονται κυκλικά δρομολόγια παραδόσεων έναντι των 
παράλληλων για τη μείωση των τελικών αποστάσεων στη μεταφορά 
εμπορευμάτων; 

○ ○ 
 

○ ○ 

Α8.1.4 Περιοχές κοντινών 
παραδόσεων 

Έχουν διαμορφωθεί κέντρα συλλογής και διανομής εμπορευμάτων; 
 

○ ○ ○ ○ 

Α8.2 Αλλαγή μέσων 
      

 Α8.2.1 Μη-μηχανοκίνητα 
Πραγματοποιείται (οργανωμένα) μεταφορά εμπορευμάτων με 
εναλλακτικά μέσα (πεζή, ποδήλατο-καρότσια κ.λπ.); 

 

○ ○ ○ ○ 

 Α8.2.2 Ποδηλατικά κούριερ 
Πραγματοποιούνται (οργανωμένα) διανομές ταχυδρομείου με τη 
χρήση ποδηλάτου;  

 

○ ○ ○ ○ 
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10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η κατανομή και η αξιοποίηση των 

απαιτούμενων πόρων καθώς και ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος που θα 

ακολουθηθεί για την εκπόνηση και υλοποίηση του ΣΒΑΚ του Δήμου Ηρακλείου. 

 

 10.1  Κατανομή και αξιοποίηση των απαιτούμενων πόρων  

 

Η επιτυχία ενός ΣΒΑΚ είναι πλήρως συνδεδεμένη με τη διαθεσιμότητα των πόρων 

για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων. Στους πόρους αυτούς 

συμπεριλαμβάνονται οι ανθρώπινοι (διαθέσιμο προσωπικό και δεξιότητες), καθώς 

και οι οικονομικοί πόροι. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η συνοπτική 

αξιολόγηση της διαθεσιμότητας και για τους δύο παραπάνω τομείς, καθώς 

περαιτέρω αξιολόγηση τους παρουσιάζεται σε επόμενες ενότητες  όπου οι πόροι 

αυτοί εξειδικεύονται. 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ELTIS (2014), για τις περισσότερες δημόσιες αρχές, 

οι ειδικές απαιτήσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ, δεν 

καλύπτονται επαρκώς από ίδιους πόρους των τοπικών αρχών, με αποτέλεσμα να 

αποτελεί συνήθης πρακτική η συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για 

εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες. Κρίνεται επιπλέον ιδιαίτερα κομβικό να 

«μεταφερθεί» η ειδική αυτή εμπειρία των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και στο 

εσωτερικό του φορέα ο οποίος εκπονεί το ΣΒΑΚ.  

Στόχος επομένως, είναι να καλυφθούν επαρκώς  οι άμεσες ανάγκες σε δεξιότητες, 

από υπεργολαβίες ή συνεργασίες με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες αλλά και 

παράλληλα να διατηρηθεί/ παραμείνει η τεχνογνωσία στο εσωτερικό του Δήμου με 

στόχο την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΣΒΑΚ μετά την έγκρισή του. Ως εκ 

τούτου συστήνεται κατά κανόνα Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) του φορέα που εκπονεί το 

ΣΒΑΚ. 

Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, ο ανάδοχος και τα στελέχη του Δήμου 

συνεργάσθηκαν και συνέβαλλαν προκειμένου να δημιουργηθεί μία ευέλικτη και ικανή 

Ομάδα Εργασίας η οποία θα είναι ικανή αλλά και αρμόδια για το σύνολο της 

ανάπτυξης και παρακολούθησης του ΣΒΑΚ. Η συνεργασία του αναδόχου και της 

Ομάδας Εργασίας του Δήμου Ηρακλείου, στοχεύει εν μέρει στην ορθολογική 

ανάπτυξη του ΣΒΑΚ Ηρακλείου αλλά και συνολικά στη μεταφορά της ειδικής 

εμπειρίας του αναδόχου σε αυτή, ώστε στο μετέπειτα χρονικό διάστημα να καταστεί 

ικανός ο Δήμος να υλοποιεί και να παρακολουθεί την εκπόνηση το ΣΒΑΚ.  
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10.1.1 Πως εξασφαλίζονται οι ανθρώπινοι πόροι; 

Η οργάνωση και η υλοποίηση του ΣΒΑΚ προϋποθέτουν τον εντοπισμό του 

κατάλληλου προσωπικού που θα διαχειριστεί το σύνολο του έργου με 

αποτελεσματικό τρόπο. Για να πραγματοποιηθεί αυτό στο Δήμο Ηρακλείου, έγινε 

αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και αναπτύχθηκε σχετική  μεθοδολογία με 

στόχο την κατανομή των ρόλων- αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση των επιμέρους 

δεξιοτήτων των ατόμων/ εμπλεκόμενων στο ΣΒΑΚ. Όπου εντοπίζεται κενό 

στελέχωσης της Ο.Ε. ή του Δήμου Ηρακλείου, προτείνεται να καλύπτεται από 

εξωτερικό σύμβουλο λόγω σχετικής επιστημονικής ή επαγγελματικής κατάρτισης.  

 

Συνοπτική Μεθοδολογία Ανάλυσης Πόρων Προσωπικού 

Απαιτούμενες δεξιότητες Στρατηγική απόκτησης Αρμόδιος φορέας 

Συντονισμός προετοιμασίας 

ΟΤΑ για εκπόνηση ΣΒΑΚ 

Ειδική κατάρτιση Ο.Ε. με τη 

συμβολή του συμβούλου- 

αναδόχου 

Ο.Ε. Δ. Ηρακλείου με τη 

συμβολή εξωτερικού 

αναδόχου 

Ανάπτυξη διαδικασιών 

διαβουλευτικού σχεδιασμού 

πολιτικών ΣΒΑΚ 

Ειδική κατάρτιση Ο.Ε. με τη 

συμβολή του συμβούλου- 

αναδόχου 

Ο.Ε. Δ. Ηρακλείου με τη 

συμβολή εξωτερικού 

αναδόχου 

Συμμετοχή κοινού- 

επικοινωνία - 

ευαισθητοποίησης 

Συνεργασία με εξωτερικό 

συνεργάτη 

επικοινωνιολόγο- 

εξειδικευμένο στο 

μάρκετινγκ (προώθηση) 

Δ. Ηρακλείου με τη συμβολή 

εξωτερικού αναδόχου 

Διαρκής εκπαίδευση 

προσωπικού 

Συλλογή δεδομένων και 

ανάλυση 

Συμβολή του συμβούλου- 

αναδόχου και παράδοση 

μεθοδολογίας στο Δ. 

Ηρακλείου 

Ο.Ε. Δ. Ηρακλείου με τη 

συμβολή εξωτερικού 

αναδόχου 

Διαμόρφωση δεικτών- 

παρακολούθηση σχεδίου 

Συμβολή του συμβούλου- 

αναδόχου και παράδοση 

μεθοδολογίας στο Δ. 

Ηρακλείου 

Ο.Ε. Δ. Ηρακλείου με τη 

συμβολή εξωτερικού 

αναδόχου 

Ανάπτυξη σεναρίων- 

επιλογή 

Συμβολή του συμβούλου- 

αναδόχου και παράδοση 

μεθοδολογίας στο Δ. 

Ηρακλείου 

Ο.Ε. Δ. Ηρακλείου με τη 

συμβολή εξωτερικού 

αναδόχου 

Υλοποίηση ΣΒΑΚ- 

εξειδίκευση επιμέρους 

μέτρων – συνεργασία με 

ειδικούς φορείς 

Συμβολή του συμβούλου- 

αναδόχου και παράδοση 

μεθοδολογίας στο Δ. 

Ηρακλείου 

Ο.Ε. Δ. Ηρακλείου, Δίκτυο 

Φορέων Δ. Ηρακλείου, 

Αρμόδιες υπηρεσίες 

σχετικές με επιμέρους έργα 

και πολιτικές – Ενδεχόμενη 

υποστήριξη από εξωτερικό 

σύμβουλο (ειδικό ανά 

μέτρο) 
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Παρακολούθηση – 

ανάδραση- νέο Σχέδιο 

Δράσης 

Συμβολή του αναδόχου και 

παράδοση μεθοδολογίας 

στο Δ. Ηρακλείου 

Συνεργασία Δ. Ηρακλείου και 

Δικτύου Φορέων – 

Υποστήριξη από εξωτερικό 

σύμβουλο 

 

10.1.2 Πως εξασφαλίζονται οι οικονομικοί πόροι; 

Οι οικονομικοί πόροι του έργου περιλαμβάνουν εκείνους που αναφέρονται στην 

ανάπτυξη του ΣΒΑΚ (μέρος των οποίων είναι και το παρόν τεύχος) καθώς και 

εκείνους που σχετίζονται με την υλοποίηση των δράσεων και των μέτρων του 

σχεδίου. Η ανάπτυξη του ΣΒΑΚ καλύπτεται από συγχρηματοδότηση και από  ίδιους 

πόρους του Δήμου ενώ η υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του ΣΒΑΚ απαιτεί την 

αξιοποίηση πόρων από διάφορες άλλες πηγές. 

Παρακάτω παρουσιάζονται εθνικά και μη χρηματοδοτικά εργαλεία στα οποία 

διαπιστώνεται συνάφεια των αντικειμένων τους, με το περιεχόμενο των μέτρων του 

ΣΒΑΚ και επομένως εντοπίζεται η δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων. Ο τελικός 

προϋπολογισμός του ΣΒΑΚ παρουσιάζεται αναλυτικά σε επόμενο παραδοτέο. 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κρήτης 

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 434.883.125 ευρώ, εκ των οποίων το 

ποσό των 347.906.498 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

86.976.627 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.  

Όραμα της Περιφέρειας είναι η «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη». 

Δυναμική με την έννοια της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου από 

την κρίση, με επενδύσεις και ενίσχυση των διασυνδέσεων και του εξαγωγικού 

χαρακτήρα των "δυναμικών τομέων" : αγροδιατροφικός, πολιτισμός, τουρισμός, 

περιβάλλον, οικονομία της γνώσης. 

Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. 

 

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης έχει ως βασικούς στόχους: 

• Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 

• Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και την ποιότητας των τεχνολογιών, 

των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

• Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

• Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 

διαχείρισης κινδύνων 

• Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων 

• Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές 

υποδομές δικτύων 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 120 

• Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη 

της κινητικότητας των εργαζομένων 

• Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 

• Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου 

μάθηση 

 

Οι ενδεικτικές Δράσεις του ΠΕΠ Κρήτης, οι οποίες εμφανίζουν σχετική συνάφεια με 

τους στόχους του ΣΒΑΚ, είναι οι εξής: 

 Μελέτες χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. 

 Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και οδικών αρτηριών πόλεων. 

 Δράσεις διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των πολιτών και επισκεπτών 

(συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) στα αστικά κέντρα. 

 Ανάδειξη και επαναχρησιμοποίηση του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος των 

αστικών κέντρων της υπαίθρου. 

 Δράσεις περιορισμού του θορύβου σε κατοικημένες περιοχές. 

 Αναβάθμιση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου που εξασφαλίζουν την 

προσβασιμότητα στο διευρωπαϊκό δίκτυο και κόμβους (ΔΕΜ). 

 Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου μόνο εφόσον αποτελεί μέρος μιας χωρικής 

παρέμβασης σε συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

 Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

(ενεργητική οδική ασφάλεια). 

 Δράσεις ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης. 

 Λοιπές δράσεις που θα αναδειχθούν από το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Οδικής 

Ασφάλειας και Πρόληψης Ατυχημάτων στο Επαρχιακό και Εθνικό Δίκτυο της 

Κρήτης. 

 

Ο άξονας του Προγράμματος με δράσεις και μέτρα που συνδέονται με ΣΒΑΚ έχει ως 

εξής: 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη 

Θεματικός Στόχος: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων  

Επενδυτική προτεραιότητα 6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση 

των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς 

ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την 

προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου 

Συνολική Χρηματοδότηση:  139.333.834,00€ 

 

Θεματικός Στόχος: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 

προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 
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Επενδυτική προτεραιότητα 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω 

της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 

περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων. 

Συνολική Χρηματοδότηση:  70.582.779,00€ 

 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της συμμετοχής του στο ΒΑΑ Ηρακλείου 

έχει καταφέρει να δεσμεύσει ποσά από τους άνωθεν άξονες για έργα βιώσιμης 

κινητικότητας.  

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 

(5.088.261.075,00 €) 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό συμφωνίας με 

το όραμα και τις δράσεις του ΣΒΑΚ καθώς οι στρατηγικοί στόχοι του είναι ιδιαίτερα 

συσχετισμένοι με τη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές, συμβάλλοντας καθοριστικά 

στην προσπάθεια για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 

μεταφορών.  

Παράλληλα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προωθεί τη βιώσιμη αστική κινητικότητα 

και την ανάπτυξη του εθνικού συστήματος μεταφορών με αξιοποίηση και της 

συνδυασμένης μετακίνησης. Οι σχετικοί άξονες του Προγράμματος με δράσεις και 

μέτρα που συνδέονται με ΣΒΑΚ έχουν ως εξής:  

Άξονας 08 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές (838.196.982€):  

▪ Προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον αστικών και προαστιακών 

μεταφορών στα κύρια αστικά κέντρα της χώρας  

Άξονας 09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές και Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος  

(527.450.588€):  

▪ Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για μείωση των αρνητικών 

επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον  

▪ Βελτίωση συστημάτων αστικών και προαστιακών συγκοινωνιών αλλά και 

ενίσχυση ασφάλειας πεζών (υποδομές μέσων σταθερής τροχιάς, διαχείριση 

καυσίμων, δημιουργία λεωφορειολωρίδων)  

Άξονας 10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του  

Άνθρακα με Έμφαση στις Αστικές Περιοχές (117.500.000€):  

▪ Προώθηση βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και αναζωογόνησης: Δράσεις 

αστικής αναζωογόνησης οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζονται με 

Ολοκληρωμένη Χρήση Ενέργειας - Ο.Χ.Ε. που προτείνονται από ΠΕΠ  

Άξονας 12 – Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της Ενσωμάτωσης του 

Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου (58.576.630€)  

▪ Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος μέσω αστικού / πολεοδομικού και 

χωροταξικού σχεδιασμού, προστασίας της ποιότητας της ατμόσφαιρας και 

αντιμετώπισης του θορύβου.  



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 122 

▪ Δράσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη βιώσιμων και έξυπνων 

Πόλεων, πιλοτικά προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων 

Περιοχών και Θαλάσσιας Χωροταξίας, προγράμματα προώθησης 

βιοκλιματικών εφαρμογών σε οικισμούς με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 

φυσιογνωμία, αναθεώρηση Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ) με βάση 

τα νέα όρια των Καλλικρατικών Δήμων).  

▪ Δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αέρα. Για 

παράδειγμα, δράσεις όπως διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, απογραφή και έλεγχο Μεσαίων Πηγών Καύσης, ανανέωση 

υφιστάμενων Επιχειρησιακών Σχεδίων και εκπόνηση νέων για την 

αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές.   

▪ Δράσεις για την προώθηση μέτρων περιορισμού του θορύβου 

(χαρτογραφήσεις και Σχέδια Δράσης Θορύβου σε Πολεοδομικά 

Συγκροτήματα).  

 

Πέρα από τα εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ο Δήμος Ηρακλείου αξιοποιώντας το 

ΣΒΑΚ, δύνανται να διεκδικήσει τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και 

της συνεργασίας του με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και εταίρους, μπορεί να 

προωθήσει αποτελεσματικότερα την υλοποίηση μέτρων του ΣΒΑΚ στην περιοχή του. 

Τα μέτρα αυτά θα έχουν αρχικά πιλοτικό και σε μετέπειτα χρονικό διάστημα μόνιμο 

χαρακτήρα.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία 

στα οποία ο Δήμος Ηρακλείου θα είχε τη δυνατότητα να συμμετέχει για τους 

σκοπούς υλοποίησης και εμπλουτισμού του ΣΒΑΚ στην περιοχή του.   

 

INTERREG Europe 

Το Πρόγραμμα INTERREG Europe, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), παράσχει χρηματοδότηση (359.000.000€) 

για τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρώπη. Υλοποιείται κατά τη διάρκεια της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και αποτελεί συνέχεια αντίστοιχου 

Προγράμματος της περιόδου 2007-2013.  

 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των περιφερειακών πολιτικών και μηχανισμών. Κάθε έργο στηρίζεται στην 

επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων, που είναι υπεύθυνοι για 

την ανάπτυξη των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών για τις περιοχές τους.  

Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι η καινοτομία και η οικονομία της γνώσης, το 

περιβάλλον και η πρόληψη κινδύνων. Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα στοχεύει στην 

ενίσχυση του οικονομικού εκσυγχρονισμού και της ανταγωνιστικότητας στην 

Ευρώπη.  
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Τα βασικά εργαλεία ανταλλαγής εμπειριών αποτελούν οι δραστηριότητες δικτύωσης, 

όπως θεματικά εργαστήρια και σεμινάρια, επιστημονικά συνέδρια, έρευνες καθώς 

και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Οι εταίροι των έργων συνεργάζονται για την ανάδειξη 

και τη μεταφορά καλών πρακτικών. Τα πιθανά αποτελέσματα των έργων 

περιλαμβάνουν στοιχεία όπως συστάσεις σε ζητήματα πολιτικών, στρατηγικές 

κατευθύνσεις ή σχέδια δράσης. Το INTERREG Europe επιτρέπει επίσης την πιλοτική 

εφαρμογή πρακτικών, αλλά μόνο σε περίπτωση αυτές συμπληρώνουν την 

ανταλλαγή εμπειριών.  

 

URBACT III  

Το URBACT είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας για την 

ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη των πόλεων της Ευρώπης. Έχει ήδη αναπτυχθεί σε 

2 προγραμματικές περιόδους (URBACT I & URBACT II) και επεκτείνει την εφαρμογή 

του και στη νέα περίοδο 2014-2020, περιλαμβάνοντας τις πόλεις των 28 Κρατών–

Μελών, της Νορβηγίας αλλά και της Ελβετίας. Το URBACT ΙΙΙ έχει συνολικό 

προϋπολογισμό 96,3Μ €. Υποστηρίζει πόλεις, περιφέρειες, μητροπολιτικές περιοχές, 

αντίστοιχες επαρχιακές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, πανεπιστήμια και 

ερευνητικά κέντρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιμελητήρια και οργανισμούς. 

  

Το URBACT παρέχει στις πόλεις της Ευρώπης κεντρικό ρόλο. Διευκολύνει τη 

συνεργασία μεταξύ τους για την εύρεση αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων σε 

αστικές προκλήσεις, ενθαρρύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών, επιδιώκει την 

ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των πόλεων σε ζητήματα βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης, μέσα από μια δυναμική διαδικασία δικτύωσης. Για να το επιτύχει αυτό 

χρηματοδοτεί τα εξής δίκτυα:  

- Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων  

- Δίκτυα Υλοποίησης Δράσεων  

- Δίκτυα Μεταφοράς Καλών Πρακτικών.  

 

Το πρόγραμμα URBACT III 2014-2020 υλοποιείται σε μια χρονική περίοδο που οι 

χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, έχουν ολοκληρώσει το σχεδιασμό 

των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και θέτουν σε πλήρη ανάπτυξη την 

υλοποίησή τους. Τα νέα Προγράμματα, είναι είτε τομεακά/εθνικά είτε αφορούν τις 

Περιφέρειες των χωρών, έχουν αναγνωρίσει την αυξημένη συμμετοχή των πόλεων 

στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και έχουν συμπεριλάβει παρεμβάσεις 

και δράσεις ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (Κανονισμός (ΕΕ) No 

1301/2013, Άρθρο 7), σε συνδυασμό με τις πολιτικές περιβάλλοντος, μεταφορών, 

απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. Έχουν ως στόχο ακόμη να ενισχύσουν τις 

εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές/πολιτικές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

και να υποστηρίξουν οργανωτικά και χρηματοδοτικά τις προτεραιότητες των 

πόλεων μέσα από συνεκτικά σχεδιασμένες και δυναμικές παρεμβάσεις.  
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Κύριο στοιχείο του τρίτου κύκλου του προγράμματος URBACT είναι ο 

επανασχεδιασμός της λειτουργίας των Εθνικών Σημείων Επαφής των χωρών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα, για τα οποία προβλέπονται αυξημένα καθήκοντα και 

εκπλήρωση ενός πολύ πιο απαιτητικού ρόλου με διευρυμένες και νέες αρμοδιότητες. 

Το Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT είναι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του 

Προγράμματος URBACT ΙΙΙ, των εθνικών υπουργείων που εμπλέκονται στα ζητήματα 

αστικής ανάπτυξης, των πόλεων της Ελλάδας και Κύπρου, των ενδιαφερόμενων 

οργανισμών και εταίρων, των Εθνικών Σημείων Επαφής των υπόλοιπων 

συμμετεχόντων Κρατών, των 21 Δικτύων Πόλεων που έχουν ήδη δημιουργηθεί στην 

πρώτη φάση του προγράμματος, αλλά και εκείνων που πρόκειται να δημιουργηθούν 

μέσω της υλοποίησης των δύο επόμενων φάσεων, των Δικτύων Υλοποίησης 

Δράσεων και Μεταφοράς Καλών Πρακτικών.  

 

Όλα τα παραπάνω θα επιτευχθούν σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έγκαιρα και 

ορθολογικά ποικίλες δράσεις επικοινωνίας και πληροφόρησης για το σύνολο των 

ενδιαφερόμενων πόλεων και φορέων, προωθώντας την όσο το δυνατόν ευρύτερη 

διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος URBACT και ενημερώνοντας το 

σύνολο των ενδιαφερόμενων πόλεων για το URBACT ΙΙΙ και την προστιθέμενη αξία 

που ενδέχεται να έχει για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας πόλης ή τη συμμετοχή της σε 

αυτό. Ταυτόχρονα το παρόν πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τη 

δικτύωση μεταξύ πόλεων, την ανταλλαγή ιδεών, την υιοθέτηση έξυπνων λύσεων και 

καινοτόμων πρακτικών για την αντιμετώπιση παλαιών και νέων προκλήσεων, αλλά 

και την αναβάθμιση του ρόλου των πόλεων ως ρυθμιστικού παράγοντα αφενός για 

τη διαμόρφωση πολιτικών και αφετέρου για την εφαρμογή παρεμβάσεων προς 

όφελος των κατοίκων.  

 

Urban Innovative Actions (UIA) 

Το Urban Innovative Actions αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

παρέχει οικονομικούς πόρους σε πόλεις από όλη την Ευρώπη προκειμένου να 

δοκιμάσουν νέες λύσεις για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων. Βάσει του 

άρθρου 8 του ΕΤΠΑ, η πρωτοβουλία έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 372 εκατ. 

Ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Η πρωτοβουλία υποστηρίζει αστικές περιοχές με 

πληθυσμό τουλάχιστον 50.000 κατοίκους ή ένα σύνολο αστικών περιοχών με 

πληθυσμό τουλάχιστον 50.000 κατοίκους που βρίσκονται σε ένα από τα 28 κράτη 

μέλη της ΕΕ. Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου δεν ξεπερνάει το παραπάνω κατώφλι, 

ωστόσο σε περίπτωση συνεργασίας με άλλες πόλεις ή δήμους, υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα ο Δήμος να έχει την ευκαιρία να ακολουθήσει ως συμπληρωματικός 

εταίρος την πρωτοβουλία UIA. Τέλος, σημειώνεται πως η προτεινόμενη ιδέα δεν 

πρέπει να έχει υλοποιηθεί σε άλλη περίπτωση, ενώ η εφαρμογή της θα πρέπει να 

προκαλεί μια πραγματικά θετική αλλαγή στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.  

 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 125 

Μηχανισμός ELENA  

Ο μηχανισμός ELENA είναι υπό τη διαχείριση της ευρωπαϊκής επιτροπής και 

προσφέρει σημαντική βοήθεια σε τοπικά ενεργειακά προγράμματα. Το ELENA – 

European Local Energy Assistance - παρέχει επιδοτήσεις για τεχνική βοήθεια. Το 

ευρύ φάσμα επιλέξιμων μέτρων για την εν λόγω οικονομική υποστήριξη 

περιλαμβάνει μελέτες σκοπιμότητας και αγοράς, διάρθρωση επενδυτικών 

προγραμμάτων, επιχειρησιακά σχέδια, ενεργειακούς ελέγχους, προετοιμασία 

διαδικασιών πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών και συμβατικών 

διακανονισμών και ανάθεση της διαχείρισης των επενδυτικών προγραμμάτων σε νέο 

προσωπικό. Στόχος αποτελεί η συγκέντρωση των διασκορπισμένων τοπικών σχέδων 

σε συστηματικές επενδύσεις αλλά και η κατοχύρωση μεγάλων πιθανοτήτων 

επιτυχίας. Οι τοπικοί φορείς έχουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των ευρωπαϊκών 

ενεργειακών στόχων.  

 

Το ευρωπαϊκό πλάνο ενέργειας, με δεδομένο ότι έχει υπογραφεί το σύμφωνο των 

δημάρχων από τη συγκεκριμένη αρχή, επιδιώκει την μείωση του εκπεμπόμενου 

διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% έως το 2020. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, 

η ευρωπαϊκή επιτροπή και η ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων (EIB) δημιουργήσανε 

το ELENA, ένα πρόγραμμα που παρέχει τεχνική υποστήριξη και χρηματοδοτείται 

από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενέργειας (IEE). Η υποστήριξη από το ELENA 

καλύπτει μέχρι και το κόστος που αναφέρεται στην τεχνική υποστήριξη μεγάλων 

προγραμμάτων βιώσιμης ενέργειας σε πόλεις και περιοχές.  

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  

Το ΕΤΠΑ επιδιώκει την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση διορθώνοντας τυχόν ανισορροπίες μεταξύ περιφερειών. Το ΕΤΠΑ 

επικεντρώνει τις επενδύσεις του σε αρκετούς βασικούς τομείς προτεραιότητας. 

Αυτό είναι γνωστό ως «θεματική επικέντρωση» και οι τομείς είναι οι εξής:  

- Έρευνα και καινοτομία,  

- ψηφιακό θεματολόγιο,  

- στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),  

- οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα.  

 

Οι πόροι του ΕΤΠΑ που κατανέμονται στους εν λόγω τομείς προτεραιότητας θα είναι 

ανάλογοι με την κατηγορία της περιφέρειας. Στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 

τουλάχιστον το 80 % της χρηματοδότησης οφείλει να εστιάζει σε δυο, το ελάχιστο, 

από αυτούς τους τομείς. Στις μεταβατικές περιφέρειες, αυτό ισχύει για το 60 % της 

χρηματοδότησης, ενώ σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το ποσοστό ανέρχεται 

περίπου στο 50%.  
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης 

Συστάθηκε το 2011 για σχέδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το ταμείο αυτό 

χρησιμοποιεί πόρους από το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας οι 

οποίοι δεν έχουν δαπανηθεί. Με συγχρηματοδότηση από την ΕΤΕΠ παρέχονται 

συμμετοχικοί τίτλοι, εγγυήσεις και χρεωστικά προϊόντα για δημόσιες αρχές και 

οργανισμούς ενεργώντας για λογαριασμό τους. Το ταμείο εστιάζει σε επενδύσεις σε 

κτίρια, τοπικές ενεργειακές υποδομές, εγκαταστάσεις για διανεμημένη παραγωγή 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αστικές μετακινήσεις. 

 

Ταμείο Μηχανισμού Διευκόλυνσης “Συνδέοντας την Ευρώπη” (Connecting Europe 

Facility – CEF) 

Αποτελεί βασικό μέσο χρηματοδότησης της ΕΕ, για την προώθηση της ανάπτυξης, 

της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας μέσω διακριτών επενδύσεων που 

απευθύνονται σε έργα υποδομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζει την ανάπτυξη 

δικτύων υψηλών επιδόσεων, βιώσιμων και αποτελεσματικά διασυνδεδεμένων 

διευρωπαϊκών δικτύων, στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των 

ψηφιακών υπηρεσιών. Οι επενδύσεις της CEF, καλύπτουν τους «αδύναμους κρίκους» 

της ενεργειακής, μεταφορικής και ψηφιακής αλυσίδας της Ευρώπης.  

 

Η CEF ωφελεί τους ανθρώπους σε όλα τα κράτη μέλη, καθιστώντας τα ταξίδια 

ευκολότερα και περισσότερο βιώσιμα, βελτιώνοντας την ενεργειακή ασφάλεια της 

Ευρώπης, επιτρέποντας παράλληλα ευρύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Επιπρόσθετα, διευκολύνει τη διασυνοριακή αλληλεπίδραση μεταξύ 

δημόσιων διοικήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών.  

Εκτός από τις επιχορηγήσεις, η CEF προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη σε έργα 

μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, όπως εγγυήσεις και ομόλογα έργων. Τα 

μέσα αυτά δίνουν σημαντική ώθηση στη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ και 

λειτουργούν ως καταλύτης για την προσέλκυση περαιτέρω πόρων από τον ιδιωτικό 

και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Από τον Ιανουάριο του 2014, η INEA είναι η 

πύλη για τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του CEF. Η INEA υλοποιεί το μεγαλύτερο 

μέρος του προϋπολογισμού του προγράμματος CEF, συνολικού ύψους €27,4 δισ.  

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων  

 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) είναι ο κεντρικός πυλώνας 

του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Βασικός στόχος του είναι η αντιμετώπιση 

της έλλειψης εμπιστοσύνης και επενδύσεων και η αξιοποίηση των ρευστών 

διαθεσίμων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των ιδιωτών.   

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τον στρατηγικό της εταίρο, τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το ΕΤΣΕ χρηματοδοτεί στρατηγικές επενδύσεις σε 

νευραλγικούς τομείς, όπως οι υποδομές, η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, η έρευνα και η καινοτομία, το περιβάλλον, η γεωργία, η ψηφιακή 

τεχνολογία, η εκπαίδευση, η υγεία και τα κοινωνικά έργα. Επιπρόσθετα, βοηθά τις 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 127 

μικρές επιχειρήσεις να ξεκινήσουν, να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, με την 

παροχή χρηματοδότησης με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.  

 

Το ΕΤΣΕ αποτελεί εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ που παρέχει στον όμιλο της 

ΕΤΕπ προστασία από τις πρώτες ζημίες. Αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος της ΕΤΕπ είναι 

σε θέση να χορηγεί χρηματοδότηση σε έργα υψηλότερου κινδύνου απ’ ό, τι θα έκανε 

σε μια συνηθισμένη περίπτωση. Μια ανεξάρτητη επιτροπή επενδύσεων 

χρησιμοποιεί αυστηρά κριτήρια για να αποφασίσει εάν ένα έργο είναι επιλέξιμο για 

στήριξη από το ΕΤΣΕ. Δεν εφαρμόζονται ποσοστώσεις - ανά τομέα ή ανά χώρα. Η 

χρηματοδότηση παρέχεται αποκλειστικά με γνώμονα τη ζήτηση.  

 

Horizon 2020 

Το H2020 (Horizon 2020) είναι χρηματοδοτικό μέσο εφαρμογής της πρωτοβουλίας 

«Innovation Union», μιας Ευρωπαϊκής εμβληματικής πρωτοβουλίας με στόχο την 

εξασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Το νέο αυτό 

πρόγραμμα χρηματοδότησης της Έρευνας και Καινοτομίας είναι μέρος της 

προσπάθειας για τη βελτίωση της ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 

στην Ευρώπη. Θα είναι ανοιχτό για προτάσεις από το 2014 έως το 2020, με συνολικό 

προϋπολογισμό πάνω από €70 δισεκατομμύρια.  

 

Το Η2020 αποτελεί ένα ενιαίο πρόγραμμα που συνενώνει τρία ξεχωριστά 

προγράμματα/πρωτοβουλίες (FP7, CIP, EIT). Ενισχύει κατά βάση την καινοτομία, από 

την έρευνα σ’ ένα ευρύ φάσμα έως και την παραγωγή προϊόντων και το εμπόριο. 

Περιλαμβάνει όλες τις μορφές της καινοτομίας (τεχνολογική, μη τεχνολογική 

οργάνωση, κοινωνική καινοτομία, κλπ) και εστιάζει σε κοινωνικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η κοινωνία της Ευρώπης (π.χ. υγεία, καθαρή ενέργεια και μεταφορά). 

Παρέχει απλοποιημένη πρόσβαση, για όλες τις εταιρείες, πανεπιστήμια, ινστιτούτα, 

σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πέρα από αυτές. Επιπλέον, 

περιλαμβάνει νέα μέσα χρηματοδότησης (π.χ. βραβεία επιβράβευσης και κινήτρου) 

και υποστηρίζει ειδικές δράσεις σε τρεις φάσεις (από την ιδέα στην αγορά) ειδικά 

για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). Παρέχει τέλος νέα οικονομικά μέσα όπως 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση κινδύνου (δάνεια, εγγυήσεις, ίδια χρηματοδότηση, 

κλπ). 

 

Πρόγραμμα Life+ 

Το Life+ είναι χρηματοδοτικό μέσο της ευρωπαϊκής ένωσης για το περιβάλλον και 

αποτελεί συνέχεια του Life. Κεντρικός στόχος του Life+ είναι η συμβολή στην 

εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και 

νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες 

πολιτικές, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την βιώσιμη ανάπτυξη. Το Life στηρίζει 

την εφαρμογή του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον 

συμπεριλαμβανομένων των θεματικών στρατηγικών. Μέσω του Life 
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χρηματοδοτούνται έργα και μέτρα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-

μέλη.  

Το Life αποτελείται από τρεις ενότητες:  

- Life+ φύση και βιοποικιλότητα  

- Life+ περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση  

- Life+ πληροφόρηση και επικοινωνία 

 

Καινοτόμοι τρόποι χρηματοδότησης (Innovative Procurement) 

Μέσω του προγράμματος SUITS της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δοθούν νέες οδηγίες για 

χρηματοδότηση μέσω δημόσιων συμβάσεων αναφορικά με συγκεκριμένου τύπου 

δράσεις και παρεμβάσεις για τα ΣΒΑΚ. Το εν λόγω πρόγραμμα επιχειρεί να 

υποστηρίξει τις πόλεις (λαμβάνοντας υπόψη ειδικά κριτήρια) να εφαρμόσουν 

καινοτόμες διαδικασίες, παρέχοντας στις τοπικές αρχές συμβουλές, κατευθυντήριες 

γραμμές και συστάσεις σχετικά με τις νέες αυτές διαδικασίες, τα κριτήρια 

αξιολόγησης, τις ηλεκτρονικές μεθόδους συμβάσεων, τη στήριξη της συμμετοχής 

του ιδιωτικού τομέα, τις συμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα και τις πληροφορίες 

σχετικά με την αποφυγή διακρίσεων. Ορισμένοι μηχανισμοί καινοτόμους 

χρηματοδότησης είναι η χρέωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η χρηματοδότηση 

από το κοινό (civic crowdfunding), η πώληση έγγειας ιδιοκτησίας, η συνεργασία με 

άλλες πόλεις, επιστημονικούς φορείς και εταιρείες κτλ.   

Αναλυτική παρουσίαση σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης του ΣΒΑΚ του Δήμου 

Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί στο παραδοτέο του Σχεδίου Δράσης. 
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 10.2  Καθορισμός βασικού χρονοδιαγράμματος 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου (συγκεκριμένα η Ο.Ε. με τη συμβολή του αναδόχου συμβούλου) 

στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας συνέταξε το αρχικό χρονοδιάγραμμα 

ανάπτυξης του ΣΒΑΚ που αναθεωρείται σε επόμενο χρόνο έπειτα από την οριστική 

ανάπτυξη του πακέτου μέτρων και την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης. 

 

Με δεδομένο πως τα μέτρα του ΣΒΑΚ Ηρακλείου διαφοροποιούνται ανάλογα με: 

α) την προτεραιότητα υλοποίησής τους, 

β) το χαρακτήρα τους (κανονισμός ή διαδικασία πολιτικής ή φυσικό/ τεχνικό έργο), 

γ) το πλήθος και τη διάρκεια των βημάτων εγκρίσεων και υλοποίησής τους. 

το αρχικό αυτό χρονοδιάγραμμα έχει ως στόχο την καταγραφή της διαδικασίας 

ανάπτυξης.  

Επισημαίνεται πως το σύνολο του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης στο οποίο 

εμπλέκεται και η συμβολή του αναδόχου είναι 16 μήνες και αφορά στο χρονικό 

διάστημα έως και την οριστική σύνταξη του Σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του 

Σχεδίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. 

Στο υπόλοιπο τμήμα της παρούσας ενότητας, περιγράφονται οι βασικές χρονικές 

αλληλλεξαρτήσεις αναφορικά με τις κύριες διαδικασίες του ΣΒΑΚ. Οι διαδικασίες 

αυτές είναι η Προετοιμασία, ο Συντονισμός των Φορέων, η Συμμετοχή και ενημέρωση 

των Πολιτών, η Ανάπτυξη των στόχων, των προτεραιοτήτων και των μέτρων, η 

Σύνταξη και εκπόνηση του Σχεδίου, το Πλαίσιο εφαρμογής και δράσης, καθώς και η 

Αξιολόγηση- Παρακολούθηση- Ανασκόπηση του σχεδίου.  
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Ενδεικτική Διάρθρωση Χρονοδιαγράμματος 

Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΒΑΚ, το 

χρονοδιάγραμμα κρίνεται σκόπιμο σε μετέπειτα φάση (Σχέδιο Δράσης) να αναλυθεί 

και  στο επίπεδο των δράσεων οι οποίες συγκροτούν το σχέδιο σχετικά με α) την 

Εκτιμώμενη χρονική εκκίνηση δράσης, β) την Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια δράσης 

και γ) την Εκτιμώμενη χρονική ολοκλήρωση της δράσης.  

Στη συνέχεια, προτείνεται σε κάθε επιμέρους δράση εκτός από το χρονικό ορίζοντα, 

να παρέχονται και στοιχεία για: 

1. Τις πηγές χρηματοδότησης. 

2. Την αναγωγή του συνολικού κόστους της κάθε παρέμβασης στη χρονική διάρκεια 

υλοποίησής της. 

3. Την ιεράρχηση/ κατηγοριοποίηση των προτεινόμενων δράσεων. 

4. Την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες, που συμμετέχουν στην υλοποίηση της κάθε 

δράσης. 

 

 

 

 

 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 131 

11. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΒΑΚ 

 

 11.1  Καλές πρακτικές εργαλείων 

 

Η αναζήτηση και η μελέτη καλών πρακτικών εκπόνησης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας αποτελεί ένα βήμα που τυπικά- σύμφωνα με τις οδηγίες του ELTIS- 

πραγματοποιείται κατά τη Β’ Φάση του κύκλου του ΣΒΑΚ, αλλά ωστόσο αποτελεί 

καθοριστικό στοιχείο για το σύνολο της γνώσης των εμπλεκόμενων φορέων και της 

ομάδας εργασίας. 

Η ΕΕ αναγνωρίζοντας τη σημασία της γνωριμίας των πόλεων που εκπονούν ΣΒΑΚ 

με τα βασικά συστατικά αυτών των σχεδίων σύμφωνα με άλλες πόλεις που έχουν 

ήδη ολοκληρώσει το πρώτο τους επιτυχημένο ΣΒΑΚ, έχει δημιουργήσει πληθώρα 

εργαλείων διερεύνησης καλών πρακτικών, υλικού καθοδήγησης, καθώς και 

επιμορφωτικές δραστηριότητες για όσους υλοποιούν, παρακολουθούν ή 

συμμετέχουν στην ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ. 

Ο εντοπισμός και η διερεύνηση καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό/ διεθνές επίπεδο, 

οδηγεί συνήθως τους επιστήμονες σε επεξεργασία βέλτιστων λύσεων στον ίδιο 

τομέα της επιστήμης (π.χ. βιώσιμη αστική κινητικότητα) αλλά σε διαφορετικό 

περιβάλλον με διαφορετικές κοινωνίες, όπου αποδεικνύονται τα στοιχεία εκείνα που 

μπορούν να μεταφερθούν και να βελτιώσουν την εκάστοτε προτεινόμενη λύση.  

O όρος «καλή πρακτική» υποδηλώνει, μία δοκιμασμένη διαδικασία ή δράση που έχει 

αποδείξει στην πράξη την αποτελεσματικότητά της. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, τα βασικά χαρακτηριστικά μια καλής πρακτικής, είναι η καινοτομία, η 

αποτελεσματικότητα, η βιωσιμότητα, η δυνατότητα αναπαραγωγής κάτω από ίδιες 

ή όμοιες συνθήκες και τέλος η δυνατότητα μεταφοράς και αξιοποίησής της σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα και από νέους χρήστες. 

Ένας Δήμος που εκπονεί ΣΒΑΚ αναζητά καλές πρακτικές με στόχο να λάβει έμμεσα 

και άμεσα απαντήσεις σε ερωτήματα όπως : 

 πώς είναι ένα ΣΒΑΚ; 

 έχει εφαρμοστεί ΣΒΑΚ σε άλλες πόλεις για να δούμε τι «πέτυχε» ; 

 τι «απέτυχε» σε σχέση με τα μέτρα; 

 υπάρχει «καλό» και «κακό» ΣΒΑΚ: 

 μπορεί η πόλη μου να κάνει ένα ΣΒΑΚ; 

 τι εφαρμόζουν ανάλογες πόλεις με τη δική μου στο πλαίσιο ενός ΣΒΑΚ; 
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Μία συνοπτική παρουσίαση καλών πρακτικών, παρουσιάζεται στη σελίδα του 

Οδηγού για τα ΣΒΑΚ, της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ στον παρακάτω 

σύνδεσμο https://www.svak.gr/kales-praktikes. 

Επιτυχημένες εφαρμογές σχεδιασμών για τη συνδυασμένη προώθηση του 

περπατήματος, του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας συναντώνται σε 

Βουδαπέστη, Βιέννη, Κοπεγχάγη, καθώς και σε μικρότερες πόλεις όπως η Γάνδη, το 

Οντένς, το Ράντερς και άλλες. Πλούσιο υλικό μπορεί να αναζητηθεί, από 

επιτυχημένες πρακτικές ΣΒΑΚ στην Ευρώπη: 

- από την πλατφόρμα SUMP Registry (στην αγγλική γλώσσα και άλλες 

ευρωπαϊκές) στη διεύθυνση: http://sumps-up.eu/sump-registry/  

- από την πλατφόρμα του ELTIS (στην αγγλική γλώσσα και άλλες ευρωπαϊκές) 

στη διεύθυνση: http://www.eltis.org/mobility-plans/city-database  

- από την πλατφόρμα του CIVITAS που παρουσιάζει πόλεις που έχουν εμπλακεί 

σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες- προγράμματα σχετικά με τα ΣΒΑΚ 

http://civitas.eu/projects  

 

Ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να αξιοποιήσει ως καλές πρακτικές, για την εκπόνηση 

του ΣΒΑΚ, τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

 ΣΒΑΚ στη Λεμεσό (πόλη της Κύπρου ~180.000 κάτοικοι) 

Οι προκλήσεις που δέχεται σήμερα η Λεμεσός, πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από 

τη μορφή, τη δομή και τα χαρακτηριστικά του αστικού χώρου και των αστικών 

μεταφορών, τα οποία δεν είναι συμβατά με τις αρχές της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας. Η πόλη χαρακτηρίζεται από έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα 

και χαμηλό επίπεδο κινητικότητας και προσβασιμότητας. Η έντονη οικιστική 

ανάπτυξη των τελευταίων ετών, έχει συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην 

επιδείνωση των συγκοινωνιακών προβλημάτων, καθώς η ανάπτυξη των δικτύων 

μεταφορών δεν μπόρεσε να συμβαδίσει με τις αναδυόμενες νέες ανάγκες 

κινητικότητας, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί το φαινόμενο της εξάρτησης από το 

αυτοκίνητο. Το αστικό σύστημα μεταφορών της πόλης, είναι προσανατολισμένο 

προς τη μηχανοκίνητη μετακίνηση και χαρακτηρίζεται από αδυναμία προώθησης 

φιλικών μέσων μεταφοράς και χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πεζών και των 

ποδηλάτων. 

Υπάρχει λοιπόν ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος μαζικών μεταφορών με τη 

βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των λεωφορείων, αλλά και με τη 

λειτουργία νέων ανταγωνιστικότερων ΜΜΜ που θα μειώσουν τη χρήση του ΙΧ. 

Όσον αφορά στο υπάρχον δίκτυο ποδηλατοδρόμων, παρουσιάζει πολλά 

προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την έλλειψη ενός συνεχούς δικτύου 

που να καλύπτει το σύνολο του Δήμου, τα ελλιπή κριτήρια χωροθέτησης, την 

https://www.svak.gr/kales-praktikes
http://sumps-up.eu/sump-registry/
http://www.eltis.org/mobility-plans/city-database
http://civitas.eu/projects
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απουσία σύνδεσης και συνδυασμένης μετακίνησης με το σύστημα δημόσιων 

συγκοινωνιών και την καταπάτηση των ποδηλατοδρόμων από τα μηχανοκίνητα 

οχήματα. Ειδικά στο ιστορικό κέντρο της πόλης, η συσσώρευση των εμπορικών 

και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η συγκέντρωση χρήσεων αναψυχής και 

πολιτιστικών λειτουργιών, αποτελούν πόλο έλξης μετακινήσεων που έχει ως 

συνέπεια τη δημιουργία φαινομένων κυκλοφοριακού κορεσμού σε πολλά σημεία 

του οδικού δικτύου, την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την υπερ-

εκμετάλλευση του δημόσιου χώρου, η οποία επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο 

από την παράνομη στάθμευση λόγω της έλλειψης προσφερόμενων θέσεων.  

Η εφαρμογή μέτρων και δράσεων υπέρ της βιώσιμης κινητικότητας, αποτελεί μία 

πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία που απαιτεί τον καθορισμό στόχων με 

μακροχρόνιο ορίζοντα εφαρμογής, τη συνεργασία και τον συντονισμό των 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της πόλης για τη διαμόρφωση ενός κοινού 

οράματος που θα είναι ευρέως αποδεκτό, ώστε να μην υπάρξουν εμπόδια στην 

υλοποίησή του. Βασική πρόκληση για το Δήμο Λεμεσού, αποτελεί η ανάπτυξη 

των κατάλληλων κινήτρων που σταδιακά θα μειώσουν την αλόγιστη χρήση του 

ΙΧ και θα αλλάξουν τις συνήθεις μετακινήσεις των κατοίκων προς τη χρήση 

εναλλακτικών και φιλικών μέσων μετακίνησης.  

 ΣΒΑΚ στη Donostia- San Sebastian (πόλη της Ισπανίας ~180.000 κάτοικοι) 

Η πόλη Donostia- San Sebastian στη Χώρα των Βάσκων στη βόρεια Ισπανία 

φιλοξενεί πάνω από 180.000 κατοίκους. Η πόλη έχει θέα στη θάλασσα σε έναν 

θεαματικό κόλπο αγκαλιασμένο από μικρά βουνά. Οι όμορφες παραλίες 

βρίσκονται ακριβώς στο κέντρο της πόλης και προσελκύουν του κατοίκους και 

τους επισκέπτες. Η μεγαλοπρέπεια των κτιρίων από το Belle Époque και οι 

ελκυστικοί πεζόδρομοι, ολοκληρώνουν τη γοητεία της πόλης. Η φιλόξενη και 

φιλική πόλη προσελκύει επισκέπτες με το πάθος της για καλό φαγητό. Η πόλη 

είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Gipuzkoa και το κέντρο μιας μητροπολιτικής 

περιοχής με περίπου 400.000 κατοίκους.   

Επί 20 περίπου χρόνια, η Donostia- San Sebastian εφαρμόζει ολοκληρωμένες 

πολιτικές που ευνοούν τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες 

συγκοινωνίες. Με τη μείωση των χώρων στάθμευσης στους δρόμους και την 

επιστροφή του δημόσιου χώρου στους πεζούς, η πόλη κατάφερε να γίνει ακόμα 

πιο ελκυστική. Ένα σημαντικό επίτευγμα της πολιτικής για την κινητικότητα 

είναι η δημιουργία ενός δικτύου πεζοδρόμων το οποίο κάνει το μεγαλύτερο 

μέρος της πόλης προσβάσιμο με τα πόδια. Πριν από το έργο CIVITAS 

ARCHIMEDES, η πόλη διέθετε ήδη ένα δίκτυο ποδηλατόδρομων μήκους 28 

χιλιομέτρων. 

Το 2002, το 48% των αστικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε με τα πόδια, το 28% 

με ιδιωτικό αυτοκίνητο, το 18% με τις δημόσιες συγκοινωνίες και το 6% με άλλους 

τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της ποδηλασίας. Η πρόοδος προς τις βιώσιμες 
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μεταφορές υποστηρίχθηκε από εκτεταμένο δημόσιο διάλογο που οδήγησε στη 

δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών που 

ονομάζεται  Consejo Asesor de Movilidad. 

Στόχος της πόλης είναι να διατηρήσει το υψηλό μερίδιο της μετακίνησης με τα 

πόδια και να αυξήσει τη χρήση ποδηλάτων κατά 30%. Η υποδομή για ποδηλασία 

και πεζοπορία θα επεκταθεί, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής 

ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλοπατιών για την ενθάρρυνση της 

πεζοπορίας και της ποδηλασίας σε λοφώδεις περιοχές. Ο αριθμός των 

αυτοκινήτων που εισέρχονται στο κέντρο της πόλης θα μειωθεί κατά 10% σε 

σύγκριση με το 2006, ενώ ο αριθμός των χρηστών των μέσων μαζικής μεταφοράς 

αναμένεται να αυξηθεί με ένα εκατομμύριο επιπλέον επιβάτες στα λεωφορεία, 

σημειώνοντας αύξηση 5%. Επιπλέον, η Donostia-San Sebastian έχει ως στόχο να 

περιορίσει τον αριθμό των ατυχημάτων και να μειώσει τη χρήση ορυκτών 

καυσίμων στις δημόσιες συγκοινωνίες. 

 ΣΒΑΚ στη Βαλέτα (πρωτεύουσα της Μάλτας ~6.500-390.000 κάτοικοι) 

Τα τελευταία χρόνια, τα μοντέλα κινητικότητας στη Μάλτα- ειδικά στην περιοχή 

Βαλέτα- έχουν αλλάξει σημαντικά. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους: την 

ανασυγκρότηση των δημόσιων συγκοινωνιών, την αύξηση της απασχόλησης και 

την αύξηση της ατομικής κινητικότητας (κυρίως με προσανατολισμό προς το 

αυτοκίνητο). 

Η Μάλτα, με έκταση 316 km2 είναι μία από τις μικρότερες και πιο 

πυκνοκατοικημένες χώρες στον κόσμο. Επί του παρόντος, πάνω από 440.000 

άνθρωποι ζουν εκεί. Ωστόσο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ο πληθυσμός 

αυξάνεται σε ένα εκατομμύριο κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων 

και των τουριστών.  

Η πυκνότητα των οχημάτων είναι περίπου 1.000 αυτοκίνητα ανά km2, ένα από τα 

υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ενώ η ιδιοκτησία αυτοκινήτων 

είναι επίσης υψηλή- η τέταρτη υψηλότερη στην ΕΕ. Ο αυξανόμενος αριθμός 

αυτοκινήτων έχει εντείνει τα υφιστάμενα προβλήματα προσβασιμότητας και 

κινητικότητας. 

Το 2010, το 74% των ταξιδιών στη Μάλτα πραγματοποιήθηκε με αυτοκίνητο και 

μόνο 11% με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Λόγω του απότομου και λοφώδους 

ανάγλυφου, αλλά και ζεστού κλίματος, η χρήση του ποδηλάτου είναι ελάχιστη. 

Μόνο το 15% των ταξιδιών με αυτοκίνητο πραγματοποιήθηκαν από επιβάτες 

οχημάτων. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε ένα χαμηλό μέσο ποσοστό πληρότητας 

αυτοκινήτων 1,25 επιβατών ανά αυτοκίνητο (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). 

Η περιοχή της Βαλέτα ξεκίνησε να αναπτύσσει το ΣΒΑΚ το 2016. Η απόφαση για 

την ανάπτυξη του, λήφθηκε μετά τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής πολιτικής και τη 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 135 

δημοσίευση της Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών της Μάλτας το 2016, η οποία 

επικεντρώθηκε σε βιώσιμα μέτρα κινητικότητας. Ακρογωνιαίος λίθος για την 

ανάπτυξη του ΣΒΑΚ ήταν η ευθυγράμμιση της εθνικής πολιτικής με τις αρχές 

της Βιώσιμης Κινητικότητας, μέσω του Εθνικού Γενικού Σχεδίου Μεταφορών 

2025, της της Τουριστικής Πολιτικής των Μαλτέζικων Νησιών 2012-2016, του 

Στρατηγικού Σχεδίου για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 2015 και της Εθνικής 

Στρατηγικής Μεταφορών 2050. Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των 

ενδιαφερόμενων μερών στη διαβούλευση.  

 ΣΒΑΚ στη Μαδέιρα (περιοχή της Πορτογαλίας ~270.000 κάτοικοι) 

Το νησί της Μαδέρα στον Βόρειο Ατλαντικό είναι μέρος του Αρχιπελάγους της 

Μαδέρα, μαζί με το Πόρτο Σάντο και τα νησιά Desertas και Selvagens. Μόνο δύο 

από τα τέσσερα νησιά είναι κατοικημένα με συνολικό πληθυσμό 245.000 

κατοίκων, ενώ τα 2/3 του νησιού είναι ένα φυσικό πάρκο. Η Μαδέρα, είναι ένας 

γνωστός και καθιερωμένος τουριστικός προορισμός. Υπάρχουν τουρίστες που 

έρχονται στη Μαδέρα σχεδόν κάθε χρόνο και μερικοί έρχονται περισσότερες από 

μία φορές το χρόνο για σύντομες επισκέψεις. Ως εκ τούτου, η οικονομία της 

Μαδέρα βασίζεται στον τριτογενή τομέα.  

Το Funchal είναι η πρωτεύουσα της Μαδέρα. Η πόλη έχει έκταση 75 km² και έχει 

104.000 κατοίκους. Το πανέμορφο ορεινό τοπίο που προσελκύει πολλούς 

τουρίστες αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την ανάπτυξη του δικτύου δημόσιων 

συγκοινωνιών και την προώθηση εναλλακτικών τρόπων όπως η ποδηλασία. Ο 

πλωτός τουριστικός πληθυσμός συμβάλλει στην ήδη υψηλή πληθυσμιακή 

πυκνότητα της πόλης. 

Το κύριο οδικό δίκτυο της Funchal αποτελείται από ακτινικούς δρόμους που 

χτίζονται κατά μήκος ποταμών και εγκάρσιων οδών σε υψόμετρα μεταξύ 0,4 και 

200 μέτρων. Το δίκτυο συμπληρώνεται από πολύ στενούς και ελικοειδής 

δρόμους. Παρά τις προκλήσεις που θέτει η φύση, η υπηρεσία δημόσιων 

συγκοινωνιών προσφέρει συνολικά 66 δρομολόγια και καλύπτει 180 χιλιόμετρα 

οδικού δικτύου. Συνολικά πραγματοποιούνται καθημερινά 144.000 δρομολόγια 

στην πόλη, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 30 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. 

Το Funchal έκλεισε προοδευτικά αστικές οδούς στο ιστορικό κέντρο και 

κατασκεύασε παράκτιες οδούς περιπάτου για την προώθηση της κινητικότητας 

των πεζών και των δραστηριοτήτων αναψυχής. Η πόλη περιόρισε επίσης την 

επιφάνεια στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και δημιούργησε περιφερειακούς 

δρόμους γύρω από την πόλη, γεγονός που βοήθησε σημαντικά στη μείωση της 

κυκλοφοριακής ροής στο κέντρο. Το 2008, η μελέτη κινητικότητας  της Funchal 

παρείχε το πλαίσιο και το υπόβαθρο για την έναρξη της πρωτοβουλίας CIVITAS-

MIMOSA αξιολογώντας την κατάσταση και τις τάσεις της τοπικής κινητικότητας. 
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Στο πλαίσιο του CIVITAS MIMOSA, η Funchal κατέδειξε ότι οι βελτιώσεις του 

συστήματος αστικής κινητικότητας μπορούν να είναι επωφελείς για τον 

τουρισμό και τη συνολική ποιότητα ζωής. Στη Μαδέρα η ποδηλασία δεν είναι 

κοινή λόγω του λοφώδους τοπίου. Στο πεδίο εφαρμογής του MIMOSA, η Funchal 

παρείχε μια διατροπική γραμμή μεταξύ λεωφορείων και ποδηλάτων που 

επέτρεπε στους ανθρώπους να συνδυάζουν υγιεινή άσκηση και οικολογικούς 

τρόπους μεταφοράς. Μια ευρεία εκστρατεία οικολογικής οδήγησης και η 

προώθηση ποδηλασίας οδήγησαν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και νέες 

πράσινες λωρίδες συνέβαλαν στην αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών των 

μέσων μαζικής μεταφοράς. Η πόλη συνέχισε να μειώνει τις εκπομπές CO2 κατά 

10% με την εισαγωγή καθαρότερων οχημάτων, κυρίως υβριδικών αυτοκινήτων. 

 ΣΒΑΚ στο νησί ELBA (πόλη της Ιταλίας ~32.000 κάτοικοι) 

Το νησί ELBA επέχει 10χλμ από την ακτή της Τοσκάνης της Ιταλίας. Μεγάλα 

τμήματα του νησιού είναι αγροτικά, με βουνά (ύψους έως και 1000 μέτρα). Το 

ΣΒΑΚ επιτρέπει τη διαχείριση διαφόρων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών που 

είναι ενσωματωμένες στις δημόσιες/ συλλογικές μεταφορές, τη δικτύωση/ 

συντονισμό διαφόρων παροχών υπηρεσιών (ιδίως οι φορείς εκμετάλλευσης 

μοτοσικλετιστών)/ υπηρεσίες συλλογής/ διαχείρισης δεδομένων για την 

κινητικότητα. Το ΣΒΑΚ υλοποιείται από το Δήμο του του Portoferraio, ο οποίος 

θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη λειτουργία των άλλων δήμων. 

Η καλή πρακτική σχετίζεται με τεχνολογίες που επιτρέπουν τον αποδοτικότερο 

σχεδιασμό των ταξιδιών. Τα προβλήματα που επηρεάζουν την προσφορά 

κινητικότητας που αντιμετωπίζει το ΣΒΑΚ είναι: 

• Η ζήτηση για υψηλή εποχιακή κινητικότητα, διασκορπισμένη προέλευση, 

λίγους συγκεντρωμένους προορισμούς (παραλίες, ντίσκο / μπαρ κ.λπ.). 

• Η προσφορά κινητικότητας είναι κατακερματισμένη όσον αφορά στην 

πληροφόρηση, το μάρκετινγκ, την προσβασιμότητα και τη συνεργασία. 

• Οι υφιστάμενες υπηρεσίες Δημόσιων Μεταφορών είναι αναποτελεσματικές 

όσον αφορά στην παροχή κατάλληλων ολοκληρωμένων λύσεων, ιδίως όσον 

αφορά την αντιμετώπιση της αύξησης της ζήτησης κατά την περίοδο 

αιχμής (άνω του 30%) και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν δεόντως στις 

ανάγκες των τουριστών, · 

• Η προσφορά ενοικιάσεων μοτοσικλετών-αυτοκινήτων-μοτοσυκλετών 

αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, αλλά δεν επιτυγχάνεται συντονισμός. 

Η καινοτόμος ιδέα του ΣΒΑΚ έγκειται στο γεγονός ότι οι χρήστες έχουν ένα 

μοναδικό σημείο πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη συνολική 

προσφορά κινητικότητας με συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο (τύπος 

υπηρεσιών, χρονοδιάγραμμα, τιμολόγια, τρόποι πρόσβασης, κρατήσεις κλπ.). Ο 

Δήμος αναλαμβάνει ρόλο “μεσιτείας” για τη συγκέντρωση της ζήτησης 

κινητικότητας και τον συντονισμό των διαφόρων υπηρεσιών ανταλλαγής 
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οχημάτων που ενσωματώνονται στις συμβατικές δημόσιες υπηρεσίες 

μεταφορών.  

 ΣΒΑΚ στο Las Palmas de Gran Canaria (κοινότητα της Ισπανίας 380.000 

κάτοικοι) 

Από τα δεδομένα διαχωρισμού που συλλέχθηκαν κατά την προηγούμενη 

ανάπτυξη του ΣΒΑΚ προέκυψαν τα ακόλουθα δεδομένα χρήσης μέσων 

μεταφοράς: αυτοκίνητα (οδηγοί)- 55%, αυτοκίνητα (επιβάτες)- 12%, λεωφορείο- 

13%, ποδήλατο- 0,5%, περπάτημα- 15%, άλλα μέσα μεταφοράς 

(συμπεριλαμβανομένων των ταξί και των μοτοποδηλάτων)- 4,5%. 

Το 2015, 362.899 τουρίστες παρέμειναν στο Las Palmas, ενώ το 706.130 τουρίστες 

από αυτούς πραγματοποίησαν ημερήσιες εκδρομές στην πόλη. Επιπλέον, 

682.735 άτομα έφτασαν με κρουαζιερόπλοιο στο Las Palmas.  

Το αρχικό ΣΒΑΚ περιγράφει μία στρατηγική που δεν κάνει διάκριση μεταξύ 

κατοίκων και επισκεπτών. Το περασμένο καλοκαίρι, το Las Palmas ήταν ο 

ευρωπαϊκός προορισμός με τις περισσότερες ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Πρέπει 

να ενθαρρύνουμε τους τουρίστες να χρησιμοποιούν αστικές δημόσιες 

συγκοινωνίες και να διευκολύνουν την εισαγωγή υβριδικών ή ηλεκτρικών 

οχημάτων σε εταιρείες ενοικιάσεις αυτοκινήτων.  

Όσον αφορά την εστίαση του νέου ΣΒΑΚ, στόχος είναι η ενσωμάτωση του 

τουρισμού και της κινητικότητας, ώστε να αναπτυχθεί ένα σχέδιο αστικής 

κινητικότητας για τα τουριστικά αξιοθέατα. Παράλληλα θα σχεδιαστεί 

εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης που απευθύνεται στους κατοίκους και 

στους τουρίστες, ώστε να τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν βιώσιμα μέσα 

μεταφοράς.  

Σημειώνεται ότι θα δημιουργηθεί και ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής διαχείρισης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας ( Sustainable Urban Logistics Plan). Τα μέτρα που 

προσδιορίζονται σε ένα τέτοιο σχέδιο ευθυγραμμίζουν τα διαφορετικά 

συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένου του δήμου, του 

κοινού, των καταστηματαρχών και των μεταφορέων. Οι δραστηριότητες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας θα ενσωματωθούν στο γενικό σύστημα αστικής 

κινητικότητας. 

Στο Las Palmas έχει επίσης συσταθεί «γραφείο κινητικότητας» για την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση της τρέχουσας εφαρμογής του ΣΒΑΚ, τη 

συλλογή δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες κινητικότητας και τη 

διεξαγωγή μελετών ή δραστηριοτήτων σχετικών με την κινητικότητα. Πρόκειται 

για ένα ειδικευόμενο γραφείο κινητικότητας για την παρακολούθηση και την 
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αξιολόγηση, την ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα 

κινητικότητας, τη διεξαγωγή διαφορετικών μελετών κινητικότητας και την 

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. 

 ΣΒΑΚ στο Ρέθυμνο (πόλη της Ελλάδας ~63.000 κάτοικοι) 

Το Ρέθυμνο είναι η Τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης με πληθυσμό 63.000 

κατοίκων. Λόγω της κεντρικής χωροθέτησής του στο βόρειο τμήμα του νησιού, 

των πολλών αρχαιολογικών χώρων, των ιστορικών μνημείων, των 

καταπληκτικών παραλιών, των παραδοσιακών χωριών, των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και της διάσημης γαστρονομίας, φιλοξενεί πάνω από ένα 

εκατομμύριο τουρίστες και προσελκύει πάνω από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες 

από ημερήσιες εκδρομές και κρουαζιέρες ετησίως. Ως εκ τούτου, ο δήμος 

αναπτύσσει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις των αυξανόμενων παραγόντων- της κινητικότητας και του 

τουρισμού. 

Οι στόχοι του ΣΒΑΚ διαμορφώνονται /εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες. Ο 

πρώτος άξονας στόχευσης αφορά στην αλλαγή συμπεριφοράς των δημοτών κι 

επισκεπτών έτσι ώστε να μειωθεί η χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων, να γίνει 

διαχείριση των αντιλήψεων και της αδράνειας των πολιτών και των τοπικών 

επιχειρήσεων, να εμπλακούν οι βασικοί φορείς στο μοντέλο βιώσιμης 

ανάπτυξης, να εμπνεύσει βιώσιμες κινητικές συνήθειες και να βελτιώσει τα 

μέσα μεταφοράς.  

Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στην αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών 

με μέτρα για τη: 

• Αντιμετώπιση της εποχιακής διακύμανσης λόγω τουρισμού 

• Παροχή ελκυστικών και βολικών υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών 

• Εύκολη προσβασιμότητα στα αξιοθέατα 

• Βελτιωμένη συνδεσιμότητα μεταξύ των δικτύων των δημόσιων 

συγκοινωνιών, των ποδηλάτων και των περιπατητικών διαδρομών. 

• Αναβάθμιση του συντονισμού της υπεραστικής μεταφοράς από και προς 

τους αερολιμένες της Περιφέρειας. 

 

και του αστικού ιστού με μέτρα για τη: 

• Μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων (αέρια, ηχορύπανση). 

• Βελτίωσης της εικόνας και της λειτουργικότητας του δήμου. 

• Διευκόλυνσης των μετακινήσεων των πολιτών και των επισκεπτών. 

• Σχεδιασμού πράσινων και ασφαλέστερων δημόσιων χώρων. 

 ΣΒΑΚ στο Randers (πόλη της Δανίας 60.000 κάτοικοι) 

Το Randers αποτελεί μία μικρή πόλη της Δανίας με περίπου 60.000 κατοίκους. 

Το πρώτο ΣΒΑΚ του εκπονήθηκε το 2014 με ορίζοντα υλοποίησης το διάστημα 
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2015-2018. Το ΣΒΑΚ του Randers μελετά σε βάθος τη στρατηγική ανάπτυξης 

επιπλέον υποδομών ποδηλάτου (διαδρομών, χώρων στάθμευσης), τη 

δυνατότητα ενίσχυσης της διασύνδεσης δημόσιας συγκοινωνίας- ποδηλάτου, 

την αναπροσαρμογή του συστήματος δημόσιας συγκοινωνίας σε επίπεδο 

υποδομής, λειτουργικότητας κ.ο.κ. Επιπλέον προωθεί την ανάπτυξη περιοχών 

με περιορισμό της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και παρέχει ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό για τη διαχείριση της τροφοδοσίας.  

Η πόλη του Randers εστιάζοντας στην κυκλοφορία με ποδήλατα ξεκίνησε το 

πρόγραμμα πρεσβευτών ποδηλάτων το 2011 για να προωθήσει την ποδηλασία 

ως καλή, διασκεδαστική και πραγματική εναλλακτική λύση σε σχέση με άλλα 

μέσα μεταφοράς. Στόχος ήταν να βρεθούν πρεσβευτές ποδηλάτων που να 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικά επαγγέλματα και ομάδες χρηστών που θα 

μπορούσαν να μοιραστούν τη χαρά της ποδηλασίας με άλλους πολίτες. Σήμερα, 

η ομάδα των πρεσβευτών αποτελείται από τοπικούς συμβούλους, διευθυντές, 

εκπρόσωπους πολιτιστικών οργανώσεων, αθλητές και ακτιβιστές ποδηλασίας.  

Η συνεργασία με τους πρεσβευτές ήταν πολύ σημαντική για την Randers Cycle 

City και αποδείχθηκε ένας επιτυχημένος τρόπος προώθησης της ποδηλασίας. 

Μέσω των δικτύων τους και των επαφών τους με τον Τύπο, οι πρεσβευτές 

εφιστούν την προσοχή στο έργο που κάνει η Randers Cycle City για να 

προσελκύσει περισσότερους ανθρώπους στην ποδηλασία στην Randers. 

Κατά τη συνάντηση της 17ης Ιουνίου 2019, το δημοτικό συμβούλιο της Ράντερς 

ενέκρινε ένα νέο σχέδιο δημόσιων μεταφορών, το οποίο περιλαμβάνει έναν 

αριθμό υπηρεσιών στόχων για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Το σχέδιο 

κυκλοφορίας περιλαμβάνει προτάσεις για νέες διαδρομές σε περιφερειακές και 

τοπικές γραμμές και γραμμές αστικών λεωφορείων. 

Μια πρόταση για χάραξη νέου οδικού σχεδίου βρίσκεται σε διαβούλευση και έχει 

επίσης αποσταλεί σε ξεχωριστές διαβουλεύσεις στο Ανώτερο Συμβούλιο 

Κυκλοφορίας και στο Συμβούλιο Αναπηρίας. 
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 11.2 Κύρια εργαλεία εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 

 «Εργαλεία» που συμβάλλουν στην εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ καλούνται 

δεκάδες μεθοδολογίες, εφαρμογές και τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός Σχεδίου 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με στόχο να διευκολύνουν την 

ομάδα εργασίας ή και να κατευθύνουν την Ο.Ε. στη σαφή οριοθέτηση 

στόχων, στον εντοπισμό προβλημάτων, στην επιλογή κατάλληλων μέτρων, στον 

τρόπο συμμετοχής των πολιτών, στην οριοθέτηση εύληπτων σχεδίων δράσης ή 

σχεδίων παρακολούθησης.  

Τα «εργαλεία» αυτά έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών ή 

προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω προώθηση της κατανόησης των 

παραμέτρων ενός ΣΒΑΚ. Πολλά από τα εργαλεία αυτά, συγκεντρώνονται στην 

ιστοσελίδα του δικτύου CIVITAS http://civitas.eu/tool-inventory . 

Τα κριτήρια επιλογής ενός εργαλείου μπορούν να ποικίλουν και κατά κανόνα 

αναζητούνται από τους εμπειρογνώμονες μέσω μίας σύνθετης διερεύνησης ανάλογα 

με τον τύπο της καθοδήγησης που επιζητούν. Πολλά από αυτά τα εργαλεία μπορούν 

να αναζητηθούν και να χρησιμοποιηθούν και από μη εξειδικευμένο δυναμικό, όπως 

μέλη της Ο.Ε. ενός Δήμου ή ακόμη και εκπροσώπους φορέων και πολίτες. 

Για την περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου έχουν επιλεγεί κάποια ενδεικτικά 

πρωταρχικά εργαλεία για χρήση τους σε επιμέρους διαδικασίες στο πλαίσιο του 

ΣΒΑΚ, τα οποία ωστόσο ενδεχομένως να αλλάξουν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και 

εφαρμογής του ΣΒΑΚ.   

Τα εργαλεία που προτείνονται χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το ζητούμενο 

που εξυπηρετούν και παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

Εργαλεία υποβοήθησης του Δήμου να αυτοαξιολογείται για την 

εκπόνηση του ΣΒΑΚ  

 Σύντομο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ετοιμότητας του 

Δήμου για την έναρξη εκπόνησης του ΣΒΑΚ διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: https://www.svak.gr/etoimotita 

Στόχος του γρήγορου αυτού διαγράμματος ροής- ερωτηματολογίου 30 ερωτήσεων 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ είναι να λειτουργήσει ως διαδικασία εκμάθησης για φορείς και 

επαγγελματίες, αναγνώστες αυτού του οδηγού και όχι να βαθμολογήσει το επίπεδο 

ετοιμότητας του φορέα ή επαγγελματία. 

http://civitas.eu/tool-inventory
https://www.svak.gr/etoimotita
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 Αναλυτικό ερωτηματολόγιο ΑΥΤΟ-αξιολόγησης φορέα εκπόνησης ΣΒΑΚ 

διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.mobility-

academy.eu/course/index.php?categoryid=15  

Στόχος αυτού του ερωτηματολογίου 100 ερωτήσεων, είναι να ωθήσει τους φορείς 

που εκπονούν ΣΒΑΚ να «μετρήσουν» την πρόοδο τους προς την επίτευξη των 

βασικών αρχών ενός ΣΒΑΚ. Είναι δομημένο σε 9 στάδια αναλογικά με τη δομή ενός 

ΣΒΑΚ και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Πακέτου Οδηγών για την προώθηση 

της αστικής κινητικότητας από την Ευρωπαϊκή ένωση. 

 Σύντομο ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης ADVANCE 

Tο ερωτηματολόγιο αυτό βρίσκεται απαντημένο στην ενότητα 9 του παρόντος. Η 

συνοπτική του επισκόπηση από την ΟΕΔ στοχεύει στο να γίνουν κατανοητά τα 

μέτρα προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας που θα μπορούσαν να έχουν 

εφαρμοστεί και να αξιολογηθεί η περιοχή ως προς το εύρος εφαρμογής κυρίως 

παραδοσιακών πρακτικών.  

 

Εργαλεία υποβοήθησης του Δήμου να συλλέγει δεδομένα, να αναλύει 

και να αξιολογεί την υφιστάμενη κατάσταση, στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ 

 Online ή έντυπα ερωτηματολόγια προς φορείς, κοινό, εξειδικευμένο κοινό κ.α. 

(ερωτηματολόγιο κατοίκων, ερωτηματολόγιο επισκεπτών, ερωτηματολόγιο 

μαθητών, ερωτηματολόγιο γονέων μαθητών που φοιτούν στο Δήμο 

Ηρακλείου, σύντομο θεματικό ερωτηματολόγιο φορέων για βασικά ζητήματα 

του δήμου) για εντοπισμό αναγκών κινητικότητας (έρευνες)  

 Έντυπα καταγραφής κυκλοφοριακού φόρτου, σύνθεσης κυκλοφορίας και 

στρεφουσών κινήσεων για την εκτίμηση των κυκλοφοριακών δεδομένων 

(μετρήσεις) 

 Επιτόπιες αυτοψίες για αναγνώριση αναγκών, αστοχιών, ασυνεχειών κ.α. 

 Κατάλογος μεταβλητών ελέγχου ΣΒΑΚ – υφιστάμενη κατάσταση 

 Καταγραφή προφίλ Περιοχής Παρέμβασης μέσω του Regional Profile Tool 

Poly-SUMP  

 Ψηφιακή εφαρμογή Mapillary για την καταγραφή στοιχείων σήμανσης, 

παρουσίας αστικού εξοπλισμού κ.α. 

 Εργαλεία crowdsensing για τη συλλογή πληροφοριών από το πλήθος (google 

traffic, strava, OSM κ.α.) 

 Φόρουμ στο διαδίκτυο / ιστοσελίδες δήμου και φορέων/  σελίδες στα social 

media  

https://www.mobility-academy.eu/course/index.php?categoryid=15
https://www.mobility-academy.eu/course/index.php?categoryid=15
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Εργαλεία καθοδήγησης του Δήμου για τη συμμετοχή φορέων και 

κοινού στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ 

 CH4LLENGE Manual SUMP Participation Kit 

Το εγχειρίδιο καθοδήγησης για την εμπλοκή του κοινού στο σχεδιασμό ενός ΣΒΑΚ 

CH4LLENGE Manual  SUMP Participation Kit παρουσιάζει πληθώρα συμβουλών 

και καλών πρακτικών για την εμπλοκή του κοινού και των ενδιαφερόμενων 

φορέων στην ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ. Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο ενσωμάτωσης της συμμετοχής στη διαδικασία σχεδιασμού των 

μεταφορών και την προετοιμασία, τη διαχείριση και την αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων συμμετοχής. Διαθέσιμο εδώ:  

http://www.eltis.org/resources/tools/sump-participation-kit   

 Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών για το ΣΒΑΚ της Καλλιθέας– πλατφόρμα 

πληθοπορισμού  

Η πλατφόρμα KALLIDEA αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ΣΒΑΚ 

Καλλιθέας με στόχο να αποτελέσει ένα μηχανισμό ενεργοποίησης της 

συμμετοχής των κατοίκων στο σχεδιασμό. Αποτελεί μία απλή και εύχρηστη 

πλατφόρμα, καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα, που καλεί το χρήστη- κάτοικο 

της Καλλιθέας να πει ελεύθερα την ιδέα του σε σχέση με δεδομένες κατηγορίες 

ζητημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο της βιώσιμης κινητικότητας. Στην 

πλατφόρμα αυτή μπορούν να εγγράφονται χρήστες και να καταθέτουν ιδέες που 

αφορούν τις μετακινήσεις και την αξιοποίηση του δημοσίου χώρου. Κρίσιμο 

στοιχείο της πλατφόρμας αυτής είναι η διαδραστικότητα που δημιουργεί μεταξύ 

των διάφορων χρηστών αφού μπορούν να ψηφίσουν μεταξύ τους τις καλύτερες 

ιδέες, ώστε να αναδείξουν αξιόλογες προτάσεις για το δήμο. Συμβολικά οι τρείς 

(3) καλύτερες ιδέες με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κερδίζουν δώρα 

όπως ένα ποδήλατο, ένα tablet και εισιτήρια αστικής συγκοινωνίας. Διαθέσιμο 

εδώ:  http://kallidea.eu/  

 

Εργαλεία διευκόλυνσης του δήμου στη διαμόρφωση πακέτου μέτρων 

για το ΣΒΑΚ 

 CH4LLENGE SUMP Measure Selection Manual 

Το εγχειρίδιο καθοδήγησης στην επιλογή μέτρων ΣΒΑΚ CH4LLENGE SUMP 

Measure Selection Manual παρέχει το σύνολο των σύγχρονων βασικών οδηγιών 

σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής μέτρων ΣΒΑΚ και διαμόρφωσης πακέτου 

μέτρων με τους κατάλληλους δείκτες. Παρέχει επίσης παραδείγματα καλών 

πρακτικών και αναφέρεται σε μικρές και μεσαίες πόλεις.  

http://www.eltis.org/resources/tools/sump-participation-kit
http://kallidea.eu/
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Διαθέσιμο εδώ: http://civitas.eu/tool-inventory/ch4llenge-sump-monitoring-

and-evaluation-manual 

 KonSULT: Knowledgebase on Sustainable Urban Land use and Transport 

Πρόκειται για μία διαδικτυακή γεννήτρια «μέτρων ΣΒΑΚ» η οποία τροφοδοτείται 

από το χρήστη με κάποια κριτήρια σχετικά με τις επιμέρους θεματικές του ΣΒΑΚ 

και αναλόγως προτείνει μία σειρά μέτρων.  

Όπως αναφέρει ο οδηγός του ELTIS η KonSULT είναι μια βάση πληροφοριών η 

οποία παρέχει εκτίμηση της δυνητικής συμβολής 40 εργαλείων πολιτικής 

μεταφορών και χρήσεων γης, που βασίζονται τόσο στην αξιολόγηση βασικών 

αρχών όσο και στην επανεξέταση μελετών περιπτώσεων. Ο μηχανισμός γένεσης 

των επιλογών επιτρέπει στους χρήστες να «ανακρίνουν» την KonSULT 

προκειμένου να προσδιορίζουν το υποσύνολο των εργαλείων που είναι πιθανό 

να είναι περισσότερο χρήσιμα εντός ενός καθορισμένου πλαισίου. 

Διαθέσιμο εδώ: www.konsult.leeds.ac.uk, www.sump-challenges.eu.   

 

Εργαλεία μοντέλων και τεχνικών για την υποστήριξη της ανάπτυξης 

και αξιολόγησης σεναρίων 

 Urban Nodes Assessment Tool 

Το Urban Nodes Assessment Tool είναι ένα πρότυπο πρόγραμμα Excel για την 

αξιολόγηση του αντίκτυπου των μέτρων ενός ΣΒΑΚ.  

Το εργαλείο λαμβάνει υπόψη την ποικιλία των απόψεων των διαφόρων φορέων 

που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών, συνδυάζει δύο κοινώς 

χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις (MCA Πολυκριτηριακή ανάλυση και CBA 

Ανάλυση κόστους-οφέλους), για να αξιολογήσει όλες τις επιπτώσεις ενός μέτρου 

(τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές).  

Διαθέσιμο εδώ: http://civitas.eu/tool-inventory/urban-nodes-assessment-tool  

 

 Aimsun 

Το Aimsun είναι ένα πρόγραμμα που βοηθά στην αξιολόγηση σεναρίων σε 

συνδυασμό με το συμπληρωματικό λογισμικό προσομοίωσης κυκλοφορίας 

Aimsun Next, το οποίο επιτρέπει τη μοντελοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου 

(ενδ. μιας διασταύρωσης, μιας περιοχής). Το Aimsun Next είναι εξαιρετικά 

γρήγορο και σχετικά εύχρηστο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων. Επιλέγεται για 

την εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα των προσομοιώσεων, τη στατική και δυναμική 

ανάλυση δεδομένων κ.α.  Διαθέσιμο εδώ: http://civitas.eu/tool-inventory/aimsun  

 

 Urban Transport Roadmaps  

Με το διαδικτυακό αυτό εργαλείο δίνεται η δυνατότητα πόλεις σε ολόκληρη την 

Ευρώπη να εντοπίζουν, να αναπτύσσουν, να εξετάζουν και να αξιολογούν εύκολα 

διαφορετικές πολιτικές και μέτρα για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας. Επίσης, οι αρχές των πόλεων μπορούν να αποκτούν γρήγορα μια 

http://civitas.eu/tool-inventory/ch4llenge-sump-monitoring-and-evaluation-manual
http://civitas.eu/tool-inventory/ch4llenge-sump-monitoring-and-evaluation-manual
http://www.sump-challenges.eu/
http://civitas.eu/tool-inventory/urban-nodes-assessment-tool
http://civitas.eu/tool-inventory/aimsun
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αίσθηση της κλίμακας των επιπτώσεων που μπορούν να προβλεφθούν με βάση 

ορισμένα ενδεικτικά σενάρια πολιτικής. 

Διαθέσιμο εδώ: http://www.urban-transport-roadmaps.eu/  

Εργαλεία διευκόλυνσης του δήμου στη διαμόρφωση σχεδίου και 

αξιολόγησης του ΣΒΑΚ 

 MaxSumo  

Το MaxSumo είναι ένα πρόγραμμα που καθοδηγεί στον αποτελεσματικό 

σχεδιασμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κινητικότητας 

και προγραμμάτων που στοχεύουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς των 

μετακινούμενων. Το έργο MaxSumo έχει αναπτύξει μια σαφή μεθοδολογία για τον 

προγραμματισμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση ενός ΣΒΑΚ πριν ξεκινήσει, 

έτσι ώστε να ορίζεται μια διαδικασία για το σύνολο της διάρκειας του έργου. Η 

μεθοδολογία καθιστά δυνατή την έγκαιρη μέτρηση της προόδου του ΣΒΑΚ- 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ και προτείνει ενδεικτικές δυνατότητες επιδιόρθωσης. 

Διαθέσιμο εδώ: http://www.eltis.org/resources/tools/maxsumo-planning-and-

evaluating-mobility-management  

 

 CH4LLENGE SUMP Monitoring and Evaluation Manual 

Το εγχειρίδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης CH4LLENGE SUMP Monitoring 

and Evaluation Manual παρέχει το σύνολο των σύγχρονων βασικών οδηγιών 

σχετικά με τις διαδικασίες, το πλαίσιο, την επιλογή δεικτών και τη διαμόρφωση 

ειδικού σχεδίου παρακολούθησης και αξιολόγησης ενός ΣΒΑΚ. Παρέχει επίσης 

παραδείγματα καλών πρακτικών σχεδίων παρακολούθησης και αναφέρεται σε 

μικρές και μεσαίες πόλεις.  

Διαθέσιμο εδώ: http://civitas.eu/tool-inventory/ch4llenge-sump-monitoring-

and-evaluation-manual  

 

Εργαλεία διευκόλυνσης του δήμου στην ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων για την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ 

 SWITCH  

Το πρόγραμμα SWITCH έχει αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο «οδηγό για ανάπτυξη 

εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης». Ο οδηγός αυτός είναι ένα 

ευανάγνωστο και ελκυστικά εικονογραφημένο έγγραφο που καθοδηγεί τον 

αναγνώστη αναφορικά με την οργάνωση εκστρατείας για τη βιώσιμη 

κινητικότητα, δίνει αναλυτικές συμβουλές και παρουσιάζει καλές πρακτικές. 

Έχει επίσης εργαλειοθήκη- toolbox με όλα τα είδη υποστηρικτικού υλικού (λίστες 

ελέγχου, δειγματοληπτικές έρευνες, καρτ ποστάλ κ.λπ.) που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και να προσαρμοστούν στο τοπικό πλαίσιο κάθε πόλης. 

Διαθέσιμο εδώ: http://www.eltis.org/resources/tools/developing-healthy-living-

and-active-mobility-campaigns  

http://www.urban-transport-roadmaps.eu/
http://www.eltis.org/resources/tools/maxsumo-planning-and-evaluating-mobility-management
http://www.eltis.org/resources/tools/maxsumo-planning-and-evaluating-mobility-management
http://civitas.eu/tool-inventory/ch4llenge-sump-monitoring-and-evaluation-manual
http://civitas.eu/tool-inventory/ch4llenge-sump-monitoring-and-evaluation-manual
http://www.eltis.org/resources/tools/developing-healthy-living-and-active-mobility-campaigns
http://www.eltis.org/resources/tools/developing-healthy-living-and-active-mobility-campaigns
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 SUNRISE  

Το πρόγραμμα SUNRISE στοχεύει στο να αναπτύξει, να εφαρμόσει, να 

αξιολογήσει και να διευκολύνει τη συνεργατική μάθηση για την αντιμετώπιση 

κοινών προκλήσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε επίπεδο γειτονιάς, μέσω 

εργαστηρίων και άλλων μεθόδων ευαισθητοποίησης.  Το πρόγραμμα έχει 

προτείνει μία εργαλειοθήκη – toolbox με πληθώρα εργαλείων και μεθοδολογιών 

για να βοηθήσει τους κατοίκους, τους χρήστες του δρόμου, τους εμπλεκόμενους 

φορείς, τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και τους επιχειρηματίες σε 

επίπεδο γειτονιάς να αναλύουν και να διατυπώνουν τη δική τους προβληματική 

και μέσω αυτού να ενημερώνονται, να ευαισθητοποιούνται για ζητήματα 

μετακινήσεων και εν τέλει να προτείνουν λύσεις αποκατάστασης.  

Διαθέσιμο στο σύνδεσμο: http://civitas.eu/tool-inventory/sunrise-

communication-toolbox  

 

 Streetmix 

Το Streetmix είναι ένα διαδραστικό εργαλείο ανοιχτού κώδικα το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό δρόμων από μη εξειδικευμένο προσωπικό. 

Επιτρέπει με έναν πανεύκολο τρόπο να παρεμβαίνει κάποιος σχεδιαστικά στη 

διατομή μιας οδού και να προσθέτει ή να αφαιρεί ζώνες στάθμευσης, 

ποδηλατόδρομους, λεωφορειόδρομους, ζώνες φύτευσης, πεζοδρόμια κ.α. 

Επιτρέπει έτσι στο κοινό να συμμετέχει στη διαδικασία σχεδιασμού ενός δρόμου 

και να γνωστοποιεί έπειτα τις ιδέες του στα κοινωνικά δίκτυα. Κρίνεται πολύ 

χρήσιμο για παιδιά μεγαλύτερα των 14 ετών. Διαθέσιμο στο σύνδεσμο: 

https://streetmix.net/  

 

 Poly-SUMP 

Η Μεθοδολογία Poly-SUMP χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για μια περιοχή με πολυκεντρικό προφίλ. Οι 

πολυκεντρικές περιφέρειες χαρακτηρίζονται από αρκετά αστικά κέντρα στα 

οποία τα αγαθά και οι υπηρεσίες διασκορπίζονται σε διάφορες πόλεις και 

κωμοπόλεις. Το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων 

πραγματοποιείται έξω από τα όρια της ίδιας πόλης και απαιτεί συντονισμένο 

σχεδιασμό της κινητικότητας, τόσο εντός όσο και μεταξύ των διαφόρων πόλεων 

και των άλλων διοικητικών τομέων. 

 

Η Μεθοδολογία Poly-SUMP χρησιμοποιεί μια συνεργατική διαδικασία εργασίας 

για να φέρει σε επαφή τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη της πολυκεντρικής 

περιοχής και να ξεκινήσει το διάλογο μεταξύ διαφορετικών θεσμικών οργάνων 

και γεωγραφικών ορίων, σχετικά με τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

και θέματα κινητικότητας της περιοχής. Η μεθοδολογία Poly-SUMP βασίζεται 

στη συμβατική διαδικασία ΣΒΑΚ, αλλά την εμπλουτίζει με πρόσθετα στοιχεία για 

την περαιτέρω κατανόηση των πολυκεντρικών αστικών περιφερειών και για τη 

δημιουργία μιας πιο συμμετοχικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων πολλών 

http://civitas.eu/tool-inventory/sunrise-communication-toolbox
http://civitas.eu/tool-inventory/sunrise-communication-toolbox
https://streetmix.net/
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δήμων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Ο σχεδιασμός της κινητικότητας σε 

αυτές τις περιφέρειες απαιτεί το συντονισμό και τη συνεργασία ενός μεγάλου 

αριθμού φορέων – συγκοινωνιολόγων, χωροτακτών, φορέων λήψης αποφάσεων, 

παρόχων αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας και άλλων – σε διαφορετικά 

διοικητικά και χωρικά επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό). Χωρίς αυτού του 

είδους το σχεδιασμό οι πολίτες επιλέγουν τη λύση “μετακινήσου μόνος σου” με 

επακόλουθη αύξηση της χρήσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων. 

 

Οδηγίες για τη χρήση της Μεθοδολογίας Poly-SUMP υπάρχουν διαθέσιμες στο: 

www.poly-sump.eu/tools. 

 

  

http://www.poly-sump.eu/tools


 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 147 

 11.3 Ιστοσελίδα και ηλεκτρονικά εργαλεία εκπόνησης ΣΒΑΚ 

Ηρακλείου 

 

11.3.1 Πλατφόρμα συμμετοχής και ενημέρωσης πολιτών και εμπλεκόμενων 

φορέων 

Η εμπλοκή των φορέων αλλά και των πολιτών στην όλη διαδικασία του σχεδιασμού 

προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα ενημερώνει, θα ευαισθητοποιεί 

και θα παρέχει τη δυνατότητα διάδρασης. Το εργαλείο αυτό είναι μία διαδικτυακή 

πλατφόρμα/ ιστοσελίδα που δημιουργείται σήμερα από τον ανάδοχο και αφορά το 

υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

Η ιστοσελίδα αυτή θα ενημερώνει τον επισκέπτη για το τί είναι το ΣΒΑΚ και για όλη 

την προσπάθεια που γίνεται για την εμπλοκή τόσο των φορέων, όσο και του κοινού 

στη διαδικασία του σχεδιασμού.  

Επιπλέον, μέσα από  μία επιλογή «Συμμετέχω στο σχεδιασμό», ο επισκέπτης μπορεί 

να βρει διαθέσιμα ερωτηματολόγια τα οποία τροποποιούνται ανάλογα με την 

ιδιότητα με την οποία καλείται να απαντήσει (εκπρόσωπος φορέα ή πολίτης). 

Αναλυτικά τόσο τα ερωτηματολόγια όσο και τα αποτελέσματα της έρευνας θα 

παρουσιάζονται σε επόμενα παραδοτέα. 

Κατά συνέπεια η εμπλοκή των φορέων αλλά και των πολιτών πραγματοποιείται σε 

όλες τις φάσεις ανάπτυξης του ΣΒΑΚ: τόσο στη φάση δεδομένων που αφορούν στην 

υφιστάμενη κατάσταση, όσο και στη φάση σχεδιασμού των πακέτων μέτρων και 

φυσικά στη φάση της τελικής επιλογής και έγκρισης 

 

11.3.2 Εργαλεία για διαβουλευτικές διαδικασίες ΣΒΑΚ Ηρακλείου  

 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του συνόλου των διαβουλευτικών διαδικασιών – με 

δεδομένους τους περιορισμούς των συναναστροφών λόγω της πανδημίας COVID-19- 

οι ανάδοχοι σε συνδυασμό με την ΟΕΔ θα οργανώσουν τις βασικές συναντήσεις μέσω 

πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, η οποία θα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης 

παρουσίασης από εισηγητές και κατάθεσης προτάσεων και σχολίων από τους 

συμμετέχοντες.  

Προτεινόμενη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης είναι το e-Presence (Διαθέσιμο στο 

σύνδεσμο https://www.epresence.gr/) ή εναλλακτικά η πλατφόρμα Jitsi (Διαθέσιμο 

στο σύνδεσμο https://jitsi.org/) που επιτρέπει την κοινή χρήση οθονών και την 

παρουσίαση υλικού από τους εισηγητές.  

 

https://www.epresence.gr/
https://jitsi.org/


 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΒΑΚ] ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Παραδοτέο 1 - Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 Απρίλιος 2020 

 

 

 148 

Με τη λήξη των περιοριστικών μέτρων τα επιπλέον εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν 7περιλαμβάνουν:  

- Συμμετοχικά εργαστήρια, 

- Συναντήσεις εργασίες με επιμέρους φορείς,  

- Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με φορείς 

- Περίπατοι σε περιοχές με προτεινόμενα μέτρα,  

- Ανοικτές διαβουλεύσεις κ.α.  

 

 

 11.4 Δικτύωση για τη βιώσιμη κινητικότητα  

 

11.4.1 Ευρωπαϊκά Δίκτυα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει υποστήριξη στις ευρωπαϊκές πόλεις για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με τους εξής 

τρόπους: 

 Υποστηρίζοντας την ανταλλαγή και τη δημιουργία ικανοτήτων στο πεδίο της 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω, μεταξύ άλλων, του ευρωπαϊκού 

προγράμματος URBACT. 

 Βελτιώνοντας την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα δεδομένων και στατιστικών 

για τις λειτουργίες των συστημάτων αστικών μεταφορών και τη λήψη 

αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Υποστηρίζοντας τοπικές συμπράξεις για την υλοποίηση και δοκιμή νέων 

προσεγγίσεων αστικής κινητικότητας σε πραγματικές συνθήκες, στο πλαίσιο 

της πρωτοβουλίας CIVITAS 2020. 

 Παρέχοντας χρηματοοικονομική υποστήριξη για έργα αστικής κινητικότητας 

μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του 

προγράμματος "Ορίζοντας 2020", της διευκόλυνσης "Συνδέοντας την Ευρώπη", 

καθώς και με άλλα χρηματοδοτικά μέσα. 

CIVITAS 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στα παραπάνω 

κατέχει η δικτύωση της πρωτοβουλίας 

CIVITAS (Ακρωνύμιο για το City VITAlity 

and Sustainability).  

Η πρωτοβουλία CIVITAS έχει εφαρμόσει 

και δοκιμάσει ήδη από το 2002 περισσότερα από 800 μέτρα για την επίλυση 

προβλημάτων σχετικών με τις αστικές μεταφορές, στο πλαίσιο περισσότερων από 

80 πρότυπων πόλεων (Living Labs) στην Ευρώπη. 

 
7 Σε συνεννόηση με την ΟΕΔ 
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Το δίκτυο της πρωτοβουλίας CIVITAS υποστηρίζει φιλόδοξες ευρωπαϊκές πόλεις στη 

θέσπιση και δοκιμή φιλόδοξων καινοτόμων μέτρων για τη βελτίωση των αστικών 

μεταφορών. 

Η εγγραφή του Δήμου Ηρακλείου στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα CIVITAS σημαίνει 

επισήμως τη δέσμευση του δήμου και των αιρετών του τόπου στα παρακάτω 

ζητήματα:  

- Ενεργή συμμετοχή στο φόρουμ CIVITAS, 

- Προσπάθεια για θέσπιση μίας φιλόδοξης, βιώσιμης πολιτικής αστικών 

μεταφορών, η οποία θα ενσωματώνει καινοτόμα μέτρα, τεχνολογίες και 

υποδομές. 

- Υποστήριξη και συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Πρωτοβουλίας 

CIVITAS. 

- Ανταλλαγή εμπειριών για την πρόοδο και τα επιτεύγματα άλλων πόλεων, οι 

οποίες συμμετέχουν ενεργά στο Φόρουμ CIVITAS. 

 

Στόχοι του Δήμου Ηρακλείου - μέσω της εγγραφής και συμμετοχής στο Φόρουμ 

CIVITAS, αλλά και της εκπόνησης του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

(ΣΒΑΚ) είναι:  

- Να επιτύχει μια σημαντική αλλαγή στην κατανομή των τρόπων μεταφοράς 

προς βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. 

- Να αυξήσει τη χρήση καθαρών οχημάτων και εναλλακτικών καυσίμων. 

- Να εργαστεί στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων μαζί με άλλους για την ανάπτυξη 

και την υλοποίηση των βιώσιμων πολιτικών μας στον τομέα των αστικών 

μεταφορών.  

- Να ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, συμπεριλαμβάνοντας όσο το 

δυνατόν περισσότερες κατηγορίες μέσων και μέτρων του CIVITAS στην 

πολιτική του.  

 

Υποχρεώσεις του Δήμου Ηρακλείου που απορρέουν από την εγγραφή στο Φόρουμ 

της Πρωτοβουλίας CIVITAS είναι:  

- Παρουσία εκπροσώπου της πόλης σε όλες τις συνεδριάσεις του Φόρουμ 

CIVITAS.  

- Εποικοδομητική και προενεργός προσέγγιση όσον αφορά τη διάδοση των 

πληροφοριών σχετικά με την Πρωτοβουλία CIVITAS σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο.  

- Υποβολή μελέτης με πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της πόλης μας και την 

πολιτική της στον τομέα των μεταφορών, η οποία επίσης θα περιλαμβάνει τον 

τρόπο υλοποίησης και ενσωμάτωσης στην πόλη μας των κατηγοριών των 

μέσων και των μέτρων του CIVITAS.  
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Ο Δήμος Ηρακλείου έχει ήδη εγγραφεί στο δίκτυο CIVITAS  

Πληροφορίες:  https://civitas.eu/city/heraklion 

 

 

ΣΔΑΕΚ 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ενώνει τοπικές και 

περιφερειακές αρχές, οι οποίες έχουν δεσμευτεί με δική τους βούληση να 

εφαρμόσουν τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στην επικράτειά τους. Οι συμμετέχουσες τοπικές αρχές μοιράζονται ένα κοινό 

όραμα απαλλαγής των πόλεων από τις ανθρακούχες εκπομπές και ενίσχυσης της 

ικανότητας προσαρμογής τους, όπου οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, 

βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Οι υπογράφοντες έχουν αναλάβει τη 

δέσμευση να μειώσουν τις εκπομπές CO2 τουλάχιστον κατά 40% έως το 2030 και να 

ενισχύσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής. Το Σύμφωνο των Δημάρχων βοηθά τις τοπικές αρχές να επιτύχουν τους 

στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, λαμβάνοντας υπόψη τις 

τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Παρέχει στους υπογράφοντες ένα μοναδικό στην 

Ευρώπη, εναρμονισμένο πλαίσιο συγκέντρωσης και αναφοράς δεδομένων, 

βοηθώντας τους παράλληλα να ακολουθούν, σε τοπικό επίπεδο, μια συστημική 

προσέγγιση ως προς τον ενεργειακό σχεδιασμό και την παρακολούθησή του.  

 

Το ΣΔΑΕΚ επιτρέπει στους υπογράφοντες τη συγκέντρωση και ανάλυση των 

δεδομένων με δομημένο και συστηματικό τρόπο, και αποτελεί τη βάση για τη χρηστή 

διαχείριση της ενέργειας και την παρακολούθηση της προόδου κατά την υλοποίηση. 

Το Σύμφωνο έχει, επίσης, ως στόχο να αναγνωρίσει και να προβάλει μεμονωμένες 

δράσεις σε σχέση με την κλιματική αλλαγή που υλοποιούνται από τους 

υπογράφοντες, καθώς και να εμπνεύσει και να διευκολύνει τις ανταλλαγές και την 

αυτοαξιολόγηση. Η αναφορά δεδομένων μέσω της πλατφόρμας υποβολής αναφορών 

του Συμφώνου των Δημάρχων παρέχει τη δυνατότητα στους υπογράφοντες να 

επιδείξουν στην πράξη τον άμεσο αντίκτυπο των δράσεών τους (βλ. ενημερωτικό 

γράφημα «Covenant in Figures» (Το Σύμφωνο σε αριθμητικά στοιχεία) και έκθεση 

«The Covenant of Mayors in Figures and Performance Indicators: 6-yearAssessment» 

(Το Σύμφωνο των Δημάρχων σε Αριθμητικά Στοιχεία και Δείκτες Απόδοσης: 

Αξιολόγηση 6 ετών).  

Τα στοιχεία που αναφέρονται παρουσιάζονται με τη μορφή κατανοητών και 

ξεκάθαρων γραφημάτων (βλ. ηλεκτρονικό κατάλογο των σχεδίων δράσης). Παρέχουν 

σημαντική ανατροφοδότηση για τις τοπικές δράσεις στους υπευθύνους χάραξης 

πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με τον τρόπο αυτόν 

αποδεικνύεται ότι το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια συντονισμένη κίνηση 

τοπικών αρχών που δεσμεύονται με δική τους βούληση, και με στόχο την ενίσχυση 

των δράσεων κλιματικής αλλαγής και την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη.  

 

 

https://civitas.eu/city/heraklion
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας ΣΔΑΕΚ – οι ελάχιστες απαιτήσεις:  

➢ Το σχέδιο δράσης πρέπει να έχει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου ή 

ισότιμου οργάνου.  

➢ Στο σχέδιο δράσης πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια οι στόχοι μετριασμού 

(δηλ. μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 40% έως το 2030) και 

προσαρμογής.  

➢ Το σχέδιο δράσης πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα μιας ολοκληρωμένης 

Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς (BEI) και Αξιολογήσεων Κλιματικής 

Επικινδυνότητας και Τρωτότητας (RVAs).  

➢ Όσον αφορά τον μετριασμό, το σχέδιο δράσης πρέπει να καλύπτει τους 

βασικούς τομείς δραστηριότητας (Δημοτικός, Τριτογενής, Οικιακός και 

Μεταφορών):  

• Η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τρεις 

από τους τέσσερις βασικούς τομείς.  

• Η δράση μετριασμού πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον δύο από τους τέσσερις 

βασικούς τομείς 

Η διαδικασία του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια βήμα προς βήμα  

 

 

Πρόσβαση στο «Σύμφωνό μου» – το δίκτυο ελεγχόμενης πρόσβασης του Συμφώνου. 

Το Δίκτυο ελεγχόμενης πρόσβασης του Συμφώνου είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

όπου οι υπογράφοντες το Σύμφωνο υποβάλλουν τις αναφορές για τους βασικούς 

τομείς του σχεδίου δράσης τους και τα αποτελέσματα παρακολούθησής του 
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χρησιμοποιώντας τα σχετικά υποδείγματα. Δομείται σε απλά βήματα που θα σας 

καθοδηγήσουν κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των υποδειγμάτων.  

Η συμπλήρωση της πλατφόρμας γίνεται ηλεκτρονικά από τα μέσα του 2018, μέσω 

της επιλογής από το μενού («Το Σύμφωνό μου») και με εισαγωγή με τους ειδικούς 

κωδικούς που έχουν χορηγηθεί στον υπεύθυνο για το σκοπό αυτό που έχει δηλωθεί 

από τη δημοτική αρχή. 

Το Ηράκλειο έχει ήδη εγγραφεί. Πληροφορίες:  

https://www.simfonodimarxon.eu/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86

%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8

C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85/%CF%85%CF%80

%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82/

%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-

%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.html?scity_id=14087 

 

   

  

https://www.simfonodimarxon.eu/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.html?scity_id=14087
https://www.simfonodimarxon.eu/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.html?scity_id=14087
https://www.simfonodimarxon.eu/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.html?scity_id=14087
https://www.simfonodimarxon.eu/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.html?scity_id=14087
https://www.simfonodimarxon.eu/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.html?scity_id=14087
https://www.simfonodimarxon.eu/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.html?scity_id=14087
https://www.simfonodimarxon.eu/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82.html?scity_id=14087
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11.4.2 Τοπικά Δίκτυα 

 

Τοπικοί συντονιστές Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας – ΥΠΕΝ  

Κάθε χρόνο μετά από παρότρυνση της ΕΕ κάθε κράτος – μέλος οργανώνει την 

καμπάνια για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Στην Ελλάδα την 

διοργάνωση αυτή την έχει αναλάβει το ΥΠΕΝ και ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει 

συστηματικά από το 2017 έως και σήμερα.  

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» (ΕΕΚ) από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο 

σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων 

προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την διαμόρφωση και ανάπτυξη 

περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα 16 με 

22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή 

και προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και μεταφοράς στον αστικό ιστό και η 

ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησής τους.  

Η εβδομάδα κορυφώνεται με την «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» κατά την οποία μεγάλα 

τμήματα των πόλεων κλείνουν για τα αυτοκίνητα, αφήνοντας ελεύθερο χώρο στους 

πεζούς, τους ποδηλάτες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όλα τα εναλλακτικά μη 

ρυπογόνα μέσα.  

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» (ΕΕΚ) εστιάζει κάθε χρόνο σε διαφορετικά 

θέματα που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι μία εβδομάδα όπου σε πολλές πόλεις 

της Ευρώπης οργανώνονται δράσεις για το περπάτημα, το ποδήλατο, τα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς και την συλλογική/ κοινόχρηστη μετακίνηση ανθρώπων και 

αγαθών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη χρήση εναλλακτικών 

τρόπων μετακίνησης τους.  

Αναλυτικά η σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΕΚ για το Ηράκλειο 

βρίσκεται στον σύνδεσμο:  

https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeekHeraklion/ 

 

CININET CY-EL 

Το CIVINET CY-EL είναι το δίκτυο ΟΤΑ για την βιώσιμη κινητικότητα στην Ελλάδα και 

την Κύπρο, επίσημο ελληνόφωνο παράρτημα του ευρωπαϊκού δικτύου CIVITAS. Ο 

στόχος του είναι να προωθήσει τρόπους μετακίνησης οι οποίοι είναι περιβαλλοντικά 

φιλικοί, κοινωνικά δίκαιοι, αναβαθμισμένοι και αποτελεσματικοί! Πρώτη του 

προτεραιότητα είναι τα μέλη του, τα οποία αποτελούν τον κύριο μοχλό της αλλαγής 

προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο μεταφορών, που οδηγεί στην βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. 

 

https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeekHeraklion/
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Το CIVINET CY-EL ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 με την υποστήριξη 117 δήμων και 

(δια)δημοτικών επιχειρήσεων, και 5 περιφερειών, ως ιδρυτικών μελών, καθώς και την 

στήριξη 3 Υπουργείων (Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), 8 Οργανισμών και 9 Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων.  

 

Καταστατικοί ρόλοι του CIVINET CY-EL είναι: 

- η ενίσχυση και η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ, 

- η δημιουργία και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών για τους ΟΤΑ, 

- η προσαρμογή και η βελτιστοποίηση του θεσμικού πλαισίου και, φυσικά, 

- η αποτελεσματική προώθηση των αρχών, των στόχων και των δράσεων του 

CIVITAS στις δύο χώρες. 

 

Το ελληνόφωνο υπό την ονομασία «CIVINET CY-EL», αν και νεότερο, αποτελεί σήμερα 

το πολυπληθέστερο τοπικό δίκτυο του CIVITAS με ιδρυτικά μέλη: 

- 117 Δήμους και (δια)δημοτικές επιχειρήσεις 

- 5 Περιφέρειες (Αττικής, Κρήτης, Ν. Αιγαίου, Ιονίου, Δυτικής Ελλάδας) 

Και υποστηρικτές: 

- 3 Υπουργεία (Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) 

- 8 Οργανισμούς (Πράσινο Ταμείο, ΜΟΔ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΕΤΑΑ, ΟΣΕ, ΟΣΕΘ κ.α.) 

- 9 εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα (ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΙΜΕΤ, Πολυτεχνείο 

Κρήτης,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πάντειος κ.α.) 

 

Το CIVINET CY-EL δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και αναβαθμισμένη 

διαπραγματευτική ισχύ, καθώς ενώνει τις δυνάμεις των ΟΤΑ, τους φέρνει πιο κοντά 

στα εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα λήψης των αποφάσεων, φιλοδοξώντας να τους 

μετατρέψει σε ρυθμιστές και συνδιαμορφωτές των εξελίξεων. 

 

Μέλος στο CIVINET CY-EL μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε ΟΤΑ Α  ́ή Β  ́βαθμού, όπως 

και οι εταιρίες που αυτοί μπορούν να συστήσουν. Σημειώνεται ότι κανένας φορέας-

μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο Δίκτυο άλλους φορείς και να λαμβάνει 

υπηρεσίες εκ μέρους τους. Επομένως, η εγγραφή Δικτύων, Ενώσεων, Συνδέσμων και 

Διαδημοτικών Αναπτυξιακών Εταιριών ΟΤΑ λαμβάνεται υπόψη ως εγγραφή 

μεμονωμένου φορέα και όχι ως συνόλου φορέων. Οποιοσδήποτε άλλος φορέας (πλην 

ΟΤΑ), με ενδιαφέρον ή αρμοδιότητα στην Βιώσιμη Κινητικότητα, δύναται να 

υποστηρίζει τις δράσεις του CIVINET CY-EL με όποιον τρόπο επιθυμεί και, ανάλογα 

με τον καταστατικό του σκοπό, μπορεί να συμμετέχει είτε στην Συμβουλευτική 

Επιστημονική Επιτροπή του Δικτύου, είτε στις Θεματικές, Περιφερειακές ή Εθνικές 

ομάδες εργασίας. 

 

Για να αποκτήσει ένας ΟΤΑ την ιδιότητα του μέλους θα πρέπει να ακολουθήσει τα 

επόμενα βήματα με την σειρά που αναφέρονται: 
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1. να ορίσει υπεύθυνο επικοινωνίας, μέσω του συνδέσμου 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9M9weBCfxAzjFBiI6EzSP-DhXVyZT-

9sJsSC8IQUE-oI4Qw/viewform 

2. να εγγραφεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο CIVITAS  

3. να αποστείλει συμπληρωμένη την «Φόρμα Ωριμότητας ΟΤΑ» 

https://drive.google.com/file/d/1FNE1xCmOeQ_Nfw0DaHFYCmitHwn9A5bo/view 

 

Οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ ενθαρρύνονται να ολοκληρώνουν καθένα από τα ανωτέρω 

βήματα ξεχωριστά και να ενημερώνουν τη γραμματεία του Δικτύου για την 

ολοκλήρωσή τους με email. Κάθε ΟΤΑ που είχε δηλώσει εγγράφως την υποστήριξή 

του για την ίδρυση του CIVINET CY-EL κατά την φάση υποβολής της πρότασης στο 

CIVITAS (Σεπτέμβριος 2017), θεωρείται αυτομάτως μέλος του Δικτύου, με την 

προϋπόθεση εκτέλεσης των βημάτων 1 έως και 3 μέχρι το τέλος του έτους 2018. Για 

καμία από τις ανωτέρω διαδικασίες δεν απαιτείται Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 

παρά μόνο Απόφαση Δημάρχου, Αντιδημάρχου ή Γενικού Γραμματέα. 

 

 

 

https://bit.ly/2JmTS0t%C2%A0
https://bit.ly/2HnG83A
https://drive.google.com/file/d/1FNE1xCmOeQ_Nfw0DaHFYCmitHwn9A5bo/view

