
Η ανάπτυξη του ΣΒΑΚ στο Δήμο Ιλίου 

Η συμμετοχή των πολιτών & των φορέων στο Σχεδιασμό

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Ιλίου



✓ Αναγνώριση Φορέων
✓ Τρόποι εμπλοκής

✓ Φάσεις συμμετοχής και χρονοδιάγραμμα έργου 
✓ Σύμφωνο Φορέων
✓ Εργαλείο Advance

✓ Τοποθετήσεις

Η ανάπτυξη του ΣΒΑΚ στο Δήμο Ιλίου και η σημασία της 

συμμετοχής των φορέων και των πολιτών στο σχεδιασμό



Η ανάπτυξη του ΣΒΑΚ στο Δήμο Ιλίου και η σημασία της 

συμμετοχής των φορέων και των πολιτών στο σχεδιασμό

• Προσβασιμότητα

• Ευκολία

• Ασφάλεια

• Περιβάλλον

• Αποδοτικότητα

• Δημόσιος Χώρος

Ανάγκες

• Κάτοικοι Δήμου

• Εργαζόμενοι

• Επισκέπτες

• Επιχειρήσεις

• ΟΤΑ

• Φορείς μεταφορικού 

έργου



Τι είδους πόλη θα 
θέλαμε;

Ποιες είναι οι επιλογές 
μας για το μέλλον; 

Ποια είναι τα κύρια 
προβλήματα & οι ευκαιρίες;

Απόφαση να γίνει ΣΒΑΚ

Τι συγκεκριμένα θα 
εφαρμόσουμε;

Με ποιον ακριβώς τρόπο θα 
εφαρμόσουμε και ποιος;

Είμαστε έτοιμοι;

Πως θα 
κάνουμε 
καλή 
διαχείριση;

Πως προχωράει 
η υλοποίηση;

Τι μάθαμε από την

όλη διαδικασία;

Ανάλυση προβλημάτων 
και ευκαιριών

Ολοκλήρωση 
εφαρμογής &
αξιολόγησης

Τελικό 
Εγκεκριμένο 

ΣΒΑΚ

Μεθοδολογία εκπόνησης

Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι και 
το πλαίσιο σχεδιασμού;

Όραμα και στόχοι 
συμφωνημένοι



Συμμετοχή των πολιτών & των φορέων στη διαδικασία του ΣΒΑΚ

Ενεργοποίηση πολιτών

Αναγνώριση 
βασικών 
προβλημάτων

Συζήτηση επί 
των πιθανών 
σεναρίων

Συνδιαμόρφωση 
οράματος 

Συνδιαμόρφωση 
προτεραιοτήτων

Επικύρωση 
των πακέτων 
μέτρων

Υποστήριξη

Εορτασμός

Ενημέρωση και 
δέσμευση κατά την 
υλοποίηση

Συμπεράσματα



• Φάσμα μεθόδων και εργαλείων συμμετοχής                                         
(πλατφόρμες επικοινωνίας, εργαστήρια, ερωτηματολόγια κ.α.)

Τι περιλαμβάνει ο συμμετοχικός σχεδιασμός;

Τοπική 

Αυτοδιοίκηση Εμπλεκόμενοι 

Φορείς
Πολίτες

Ποιοι συμμετέχουν στις συμμετοχικές διαδικασίες;

Η ανάπτυξη του ΣΒΑΚ στο Δήμο Ιλίου και η σημασία της 

συμμετοχής των φορέων και των πολιτών στο σχεδιασμό



Αναγνώριση εμπλεκόμενων φορέων

Τοπικές και Περιφερειακές 
Διοικητικές Αρχές

π.χ. Περιφέρεια Αττικής

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας

Όμοροι Δήμοι
[Δήμος Περιστερίου, Δήμος Πετρούπολης, 

Δήμος Αγ. Αναργύρων- Καματερού ]

Φορείς- Πάροχοι Μεταφορικού 
Έργου

[ΟΑΣΑ, Αττικό Μετρό, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΣΑΤΑ κ.α]

Κοινωνικές Ομάδες / Σύλλογοι Πολιτών/ 
Πολιτιστικοί- Εξωραϊστικοί Σύλλογοι

Πόλοι Έλξης/Γένεσης Μετακινήσεων
Δήμου Ιλίου

[Odeon center, Ιδιωτικές κλινικές, Μητροπολιτικό Πάρκο 

«Αντώνης Τρίτσης» κ.α]

Σύλλογοι ΑΜΕΑ                                        

Περιβαλλοντικές Ομάδες                                      
[π.χ. Οργάνωση Γη - Κέντρο της Γης,  Ecocity κ.α]

Αρχές Μεταφορών

[π.χ. Υπουργείο Μεταφορών, Τμήμα Βιώσιμης 

Κινητικότητας]

Ενώσεις- Σύλλογοι Γονέων Δήμου Ιλίου

Ενώσεις Ποδηλατιστών

Εμπορικοί Σύλλογοι [Εμπορικός Σύλλογος Ιλίου]

Αστυνομικές Δ/σεις - Τροχαία



✓ Ενεργή συμμετοχή στις διαβουλεύσεις (ανοιχτές συνεδριάσεις/ εργαστήρια)

✓ Συμμετοχή σε έρευνες 
ερωτηματολογίου 

✓ Παροχή δεδομένων που αφορούν στα 
χαρακτηριστικά της κινητικότητας και σε άλλα 
χαρακτηριστικά ποιότητας ζωής που 
επηρεάζουν και επηρεάζονται από την 
κινητικότητα

✓ Διάδοση της πληροφορίας (εντός φορέα και 
μεταξύ πολιτών)

Ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων



Φάσεις συμμετοχικού σχεδιασμού

1η Φάση συμμετοχικού σχεδιασμού
Ενημέρωση για το ΣΒΑΚ και αξιολόγηση υφιστάμενου 

συστήματος μεταφορών
Aναλυτική καταγραφή των αναγκών, προβλημάτων

⚫ Επικοινωνία ομάδας έργου με τους 
φορείς για συλλογή των 
απαιτούμενων στοιχείων

⚫ Διάχυση και συλλογή σχετικών 
ερωτηματολογίων 

⚫ Ενεργή συμμετοχή στις 
Διαβουλεύσεις (ανοιχτές 
συνεδριάσεις/ εργαστήρια)

✓ Ενεργή συμμετοχή στις διαβουλεύσεις (ανοιχτές 

συνεδριάσεις/ εργαστήρια)

2η Φάση συμμετοχικού σχεδιασμού
Στρατηγική -Όραμα, προτεραιότητες και σενάρια 

κινητικότητας

3η Φάση συμμετοχικού σχεδιασμού
Οριστικοποίηση πακέτου μέτρων ΣΒΑΚ

4η Φάση συμμετοχικού σχεδιασμού
Εορτασμός του τελικού ΣΒΑΚ



Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών

https://svak-iliou.com/



Ενέργειες εμπλεκόμενων φορέων



Σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων



Δίκτυο Φορέων

Νόμος 4599 του 2019 : Σύμφωνο συμμετοχής 

«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.»

Δίκτυο Φορέων



Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου

1η Διαβούλευση
09/12/2019

Προβλήματα και ευκαιρίες στις 
αστικές μετακινήσεις 

Ολοκλήρωση 4ης Φάσης 
05/08/2020

Τελικό πακέτο μέτρων 
Σχέδιο Δράσης

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Εορτασμός ΣΒΑΚ

Έναρξη σύμβασης
05/08/2019

1ο Παραδοτέο
05/10/2019

Μεθοδολογία και εργαλεία 
εκπόνησης ΣΒΑΚ

2ο Παραδοτέο
05/02/2020

Οργάνωση διαδικασιών ΣΒΑΚ -
Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 2η Διαβούλευση

Μάρτιος 2020

Επικύρωση οράματος, διαμόρφωση 
και ψήφιση σεναρίου κινητικότητας 

και προτεραιοτήτων

3ο Παραδοτέο
05/05/2020

Όραμα, προτεραιότητες, 
στόχοι – προσχέδιο 

πακέτων μέτρων

3η Διαβούλευση
Iούνιος 2020

Διαμόρφωση και ψήφιση του τελικού 
πακέτου μέτρων



Ποια είναι η γνώμη των φορέων για το υφιστάμενο σύστημα 
αστικής κινητικότητας;

• Οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτυπώνουν την αντιλαμβανόμενη από 
αυτούς κατάσταση του συστήματος αστικής κινητικότητας

• Βαθμός εφαρμογής (ή μη) κάποιων μέτρων στο υφιστάμενο σύστημα 

Εργαλείο Αξιολόγησης Advance

8 Τομείς Αστικής Κινητικότητας 

35 Πεδία Αξιολόγησης



ΠΕΖΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΜΜΜ/ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Προβλήματα και ευκαιρίες που αφορούν στην καθημερινή μετακίνηση στην πόλη
με βάση τις παρακάτω κατηγορίες αστικής κινητικότητας

Αυτό – Αξιολόγηση Advance



Αυτό – Αξιολόγηση Advance



Αυτό – Αξιολόγηση Advance



Αυτό – Αξιολόγηση Advance



Ευκαιρίες και προβλήματα που σχετίζονται με τις μετακινήσεις με 
βάση τη δραστηριότητα του κάθε φορέα

Πολιτιστικά τοπία και μνημεία και τις 
διασυνδέσεις τους

Περιβαλλοντικούς πόρους / πράσινο και 
τις διασυνδέσεις τους

Ελκυστικότητα / αισθητική και ποιότητα 
του δημόσιου χώρου

Προβλήματα Ασφάλειας στη 
μετακίνηση

Συζήτηση

Καθυστερήσεις, Έλλειψη υποδομών

Κοινωνικός αποκλεισμός, Ρύπανση, 
θόρυβος 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


