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Τι είναι το ΣΒΑΚ; 

Βασίζεται σε υπάρχουσες πρακτικές και λαμβάνει 
υπόψη του της αρχές του ενιαίου σχεδιασμού, της 
συμμετοχικής προσπάθειας και της αξιολόγησης

Στρατηγικό σχέδιο που αποσκοπεί στην ικανοποίηση 
των αναγκών μετακίνησης των κατοίκων και των 

επαγγελματιών μιας περιοχής και έχει ως απώτερο 
στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής
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Στόχοι ΣΒΑΚ

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας του παρέχεται από το δίκτυο μεταφορών σε 
όλους. 

Βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας. 

Μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκπομπών του 
θερμοκηπίου και της κατανάλωσης. 

Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσματικότητας των 
μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων. 

Συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού 
περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού. 
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Παραδοσιακή προσέγγιση στον σχεδιασμό των 
μεταφορών VS βιώσιμες μεταφορές και 
αστική ανάπτυξη

Προσπελασιμότητα

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Ο δρόμος ως χώρος

Όλα τα μέσα μεταφοράς με τους πεζούς και 
τα δίκυκλα να έχουν προτεραιότητα έναντι 

των χρηστών του Ι.Χ.

Όραμα για το σύνολο της πόλης

Πολυκριτηριακή ανάλυση για να ληφθούν 
υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

κριτήρια

Η μετακίνηση ως ικανοποίηση της ζήτησης 
αλλά και ως «σημαντική» δραστηριότητα

Ήπια κυκλοφορία

Λογικοί χρόνοι μετακίνησης

Συνύπαρξη ανθρώπων και κυκλοφορίας

Ο δρόμος ως διάδρομος κίνησης

Μηχανοκίνητη κυκλοφορία

Κινητικότητα

Έμφαση στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία

Πρόβλεψη κυκλοφορίας

Οικονομική αποτίμηση

Η μετακίνηση ως ικανοποίηση της ζήτησης

Αύξηση της ταχύτητας

Ελαχιστοποίηση του χρόνου μετακίνησης

Διαχωρισμός ανθρώπων και κυκλοφορίας
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Βασικά χαρακτηριστικά των 
ΣΒΑΚ

Συμμετοχική διαδικασία

Δέσμευση για βιωσιμότητα

Ενοποιημένη προσέγγιση

Σαφές όραμα, σκοποί και μετρήσιμοι στόχοι

Αξιολόγηση του κόστους και των ωφελειών
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Περιοχή παρέμβασης
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Ανάπτυξη σεναρίων μελλοντικής 

κατάστασης του συστήματος κινητικότητας

Διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων της μελλοντικής 
κατάστασης του συστήματος κινητικότητας της πόλης των 

Γρεβενών

expert papers , 
διαπεριφερειακ
ή εργαστήρια, 
Study visits, 

Καλές 
πρακτικές

Ανάλυση του 
υφιστάμενου 

θεσμικού 
πλαισίου και των 

υφιστάμενων 
συνθηκών

προσφοράς και 
ζήτησης για 
μετακινήσεις

Απόψεις, 
προσδοκίες και 

θέσεις των 
φορέων και 

κατοίκων της 
πόλης

Κατευθύνσεις 
πολιτικής και 

αρχές 
σχεδιασμού για 

την βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη 

και
κινητικότητα

• Ενδιάμεσοι χρονικοί ορίζοντες 
εξέτασης είναι ο βραχυπρόθεσμος 
3ετίας (2023) και ο μεσοπρόθεσμος 
5ετίας (2025). 

Χρονικός ορίζοντας: 
2030
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Ανάπτυξη σεναρίων μελλοντικής 

κατάστασης του συστήματος κινητικότητας

• Εξετάζει την εφαρμογή μόνο των έργων που βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή ή έχουν
προγραμματιστεί από το Δήμο ή άλλους υπερκείμενους φορείς σχεδιασμού, έχουν
εγκεκριμένη χρηματοδότηση και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε ορίζοντα δεκαετίας.

Σενάριο 0

• Το πρώτο εναλλακτικό σενάριο εξετάζει τη διασφάλιση της προσβασιμότητας με
επικέντρωση στην εξυπηρέτηση και διευκόλυνση πρωτίστως της χρήσης του Ι.Χ.

Σενάριο 1

• Το δεύτερο εναλλακτικό σενάριο εξετάζει την δραστική αλλαγή του συστήματος
κινητικότητας του οικισμού με την μεταστροφή της κατανομής των μετακινήσεων
υπέρ των μη-μηχανοκίνητων μέσων με παράλληλη υιοθέτηση δράσεων που
στοχεύουν στη συμπεριφορική αλλαγή των μετακινουμένων.

Σενάριο 2

• Το τρίτο εναλλακτικό σενάριο εξετάζει την αύξηση της προσφοράς δυνατοτήτων
μετακίνησης με δημόσια συγκοινωνία, παράλληλα με τη χρήση Ι.Χ. και την επίτευξη
μιας πιο ισόρροπης κατανομής των μετακινήσεων μεταξύ των μηχανοκίνητων και μη
μέσων.

Σενάριο 3
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Αξιολόγηση σεναρίων

Συμβατότητα (χαμηλή-μέτρια-

υψηλή)

Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3

Χωρικό-πολεοδομικό σχεδιασμό Μέτρια Μέτρια Υψηλή

Αναπτυξιακό σχεδιασμό Χαμηλή Μέτρια Υψηλή

Προγραμματιζόμενα έργα Χαμηλή Μέτρια Υψηλή

Οικονομία δημόσιων χρηματικών 

πόρων
Μέτρια Μέτρια Χαμηλή

Ενεργειακή αποδοτικότητα Χαμηλή Υψηλή Μέτρια

Δημόσια Υγεία Χαμηλή Υψηλή Μέτρια

Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης Χαμηλή Υψηλή Υψηλή

Ενδοδημοτικές μετακινήσεις Υψηλή Χαμηλή Υψηλή

Χρόνος υλοποίησης Μέτρια Μέτρια Υψηλή

Αποτελέσματα διαβούλευσης 

φορέων

Μέτρια Μέτρια Υψηλή 

Έρευνα απόψεων-προτιμήσεων 

κατοίκων

Μέτρια Υψηλή Υψηλή 



10

Στρατηγική - προτεραιότητες
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Προκαταρκτικό Σχέδιο Δράσης 
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Προκαταρκτικό Σχέδιο Δράσης 
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Προκαταρκτικό Σχέδιο Δράσης 
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Προκαταρκτικό Σχέδιο Δράσης 
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Προκαταρκτικό Σχέδιο Δράσης 
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Προκαταρκτικό Σχέδιο Δράσης 



Μπορείτε να στέλνετε τις 

προτάσεις και παρατηρήσεις 

σας στο info@pr4.gr

Ευχαριστούμε! 


