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ΟΡΑΜΑ ΣΒΑΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης 

 

Το όραμα για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Ελληνικού-Αργυρούπολης 

συνοπτικά περιγράφεται από τις κατευθύνσεις του ΣΒΑΚ και ενσωματώνει τους βασικούς στόχους 

για το αύριο της πόλης. 

 

Η παραπάνω φράση - κλειδί για το όραμα σχετικά με την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ Ελληνικού-

Αργυρούπολης είναι αυτή που θέτει τη βάση προσδιορισμού των προτεραιοτήτων, των 

στόχων και των μέτρων του ΣΒΑΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης.  

 

«Ταξιδεύοντας» στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη… Αλλάζοντας προτεραιότητες και 

νοοτροπίες για καλύτερες και πιο αποδοτικές μετακινήσεις!  

Για μια πόλη προσβάσιμη, κοινωνική και φιλική προς το περιβάλλον, με προτεραιότητα 

στο περπάτημα, στο ποδήλατο, στη δημόσια συγκοινωνία και στους καινοτόμους τρόπους 

μετακίνησης.  

Μειώνοντας ριζικά την εξάρτηση από το αυτοκίνητο μέσα από μια ολοκληρωμένη 

στρατηγική πολεοδομικού και κυκλοφοριακού χαρακτήρα. Αναδιαμορφώνοντας το 

δημόσιο χώρο του δρόμου έτσι ώστε να είναι προσιτός σε όλους και όλες χωρίς διακρίσεις 

και αποκλεισμούς. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες με σκοπό τη δημιουργία ενός 

έξυπνου και αποδοτικού συστήματος κινητικότητας. Στοχεύοντας σε ένα μετασχηματισμό 

της πόλης μέσα από τον ενεργό και διαρκή διάλογο με τους πολίτες αλλά και τους 

επισκέπτες της. Κρίνεται πλέον άμεση η ανάγκη για ένα μεταφορικό σύστημα σχεδιασμένο 

για τις ανάγκες της πόλης και κυρίως των ανθρώπων της.  

Αυτό είναι το όραμα του ΣΒΑΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης, μια σπίθα για εντονότερη 

κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και καλύτερη ποιότητα ζωής.  
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Προτεραιότητες για την κινητικότητα  

Οι προτεραιότητες για τα σύγχρονα ΣΒΑΚ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αναφοράς τους, 

αφορούν κατά κανόνα στις θεματικές Efficiency (Αποδοτικότητα), Liveable Streets (Ζωντανοί 

και Ανθρώπινοι Δρόμοι), Environment (Περιβάλλον), Equity and Social Inclusion (Ισότητα και 

Κοινωνική Ένταξη), Safety (Ασφάλεια), Economic Growth (Οικονομική Μεγέθυνση).   

Σε αυτό το πλαίσιο για το ΣΒΑΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης αναπτύσσονται προτεραιότητες 

(βλέπε Πίνακα παρακάτω), κατηγοριοποιημένες ανάλογα με τη διάσταση της βιωσιμότητας στην 

οποία αναφέρονται, περιλαμβάνοντας τις παραπάνω θεματικές ανά κατηγορία, ήτοι: 

1. Περιβαλλοντικές  εντάσσοντας τις θεματικές Environment και Efficiency 

2. Κοινωνικές  εντάσσοντας τις θεματικές Efficiency, Liveable Streets, Equity and Social 

Inclusion, Safety 

3. Οικονομικές  εντάσσοντας τις θεματικές Economic Growth.  

Ειδικότερα για το ΣΒΑΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης οι προτεραιότητες που αναπτύσσονται 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

Κατηγορία 

Προτεραιοτήτων 
Προτεραιότητες Περιγραφή 

Περιβαλλοντικές 

Μείωση της 

κατανάλωσης 

ενέργειας για τις 

ενδοδημοτικές και 

διαδημοτικές 

μετακινήσεις 

 

Η απεξάρτηση από το αυτοκίνητο και η ενθάρρυνση της χρήσης 

μέσων φιλικών προς το περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να μειώσει 

σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας για μετακινήσεις, 

συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη 

διαχείριση των στόλων τροφοδοσίας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς 

και τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης με προτεραιότητα την 

κυκλοφορία στα κέντρα της Αργυρούπολης και του Ελληνικού, τις 

περιοχές γειτονιάς και τις περιοχές γύρω από ευαίσθητες υποδομές 

(σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκκλησίες, ΚΑΠΗ κ.α.).  

Μείωση της 

ρύπανσης 

(ηχορύπανσης και 

ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης) που 

εξαρτάται από τις 

καθημερινές 

μεταφορές και 

μετακινήσεις 

Η απεξάρτηση από το αυτοκίνητο και η ενθάρρυνση της χρήσης 

μέσων φιλικών προς το περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να μειώσει 

την αστική ρύπανση, δημιουργώντας πιο καθαρές πόλεις, 

βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των κατοίκων.  

Αύξηση χώρων 

πρασίνου και 

βελτίωση της 

διασύνδεσή τους με 

περπάτημα- 

ποδήλατο- δημόσια 

συγκοινωνία- 

κοινόχρηστα 

οχήματα 

Οι χώροι πρασίνου είναι απαραίτητοι για μια αστική περιοχή. 

Περισσότεροι και άρτια συνδεδεμένοι χώροι πρασίνου σημαίνει 

καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες και κατ’ επέκταση καλύτερη 

ποιότητα ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεση των 

υφιστάμενων χώρων-διαδρόμων πρασίνου, προστατευόμενων 

περιοχών (Υμηττός) και περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

(Θαλάσσιο μέτωπο-πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού) με  τα κέντρα 

του Αργυρούπολης και του Ελληνικού και τους χώρους 

συνάθροισης του κοινού στις γειτονιές και τις περιοχές κατοικίας 

(Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Πλατεία Σουρμένων, Πάρκο 

Ανεξαρτησίας κ.α.).  

Αποφυγή 

διαμπερών ροών 

κυκλοφορίας από 

γειτονιές κατοικίας 

Η νέα στρατηγική βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου θα πρέπει να 

συνοδεύεται από τις κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να 

αποφεύγεται η συστηματική διαμπερής κυκλοφορία μέσα από τις 

περιοχές κατοικίας και τους κεντρικούς πυρήνες του Δήμου (πχ 

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και πλατεία Σουρμένων) καθώς και 

να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον θωράκισης των περιοχών με 

ευαίσθητες και ιδιαίτερες χρήσεις. 
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Κατηγορία 

Προτεραιοτήτων 
Προτεραιότητες Περιγραφή 

Βελτίωση του 

μικροκλίματος στην 

κλίμακα γειτονιάς 

Το μικρόκλιμα του αστικού περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό 

δείκτη της ποιότητας ζωής σε μία πόλη.  Φαινόμενα όπως η 

θερμική νησίδα ή ο εγκλωβισμός αέριων ρύπων ανάμεσα στα κτίρια 

υποβαθμίζει έντονα τις συνθήκες διαβίωσης. Επομένως είναι 

απαραίτητη η δημιουργία μικρών και διάσπαρτων χώρων πρασίνου 

(πάρκα τσέπης), η ενίσχυση του πράσινου στους υφιστάμενους 

κοινόχρηστους χώρους (πχ Πλατεία Ελ. Βενιζέλου) καθώς και η 

αντικατάσταση των υλικών ασφαλτόστρωσης με άλλα ανακλαστικά 

υλικά.  

Κοινωνικές 

Αναβάθμιση του 

αστικού 

περιβάλλοντος 

Η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, του δημόσιου χώρου 

της πόλης και της ποιότητας ζωής μέσα από παρεμβάσεις 

αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής 

κινητικότητας αποτελεί ένα θεμελιώδες στόχο για το ΣΒΑΚ. Η εν 

λόγω αναβάθμιση επιτυγχάνεται μέσα από τη διαμόρφωση 

ευανάγνωστου και ελκυστικού δικτύου πεζών, δικτύου φιλικού προς 

τον ποδηλάτη και παράλληλα αναδιοργάνωση του καθεστώτος 

κυκλοφορίας των ιδιωτικών μηχανοκίνητων μέσων.  

Βελτίωση επιπέδου 

προσβασιμότητας 

για όλους/ες 

Ο στόχος αυτός θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης όλων των ατόμων χωρίς 

διακρίσεις, με έμφαση στα ζητήματα κινητικότητας Ατόμων με 

Αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Η βελτίωση της 

προσβασιμότητας απαιτεί ένα ενιαίο και ασφαλές δίκτυο πεζού, 

ενίσχυση της σήμανσης αλλά και ειδικές υποδομές εξυπηρέτησης 

(ενδ. Πλατιά πεζοδρόμια, ράμπες ΑΜΕΑ, απομάκρυνση εμποδίων 

από το χώρο διέλευσης πεζών κ.α.) 

Αύξηση ποσοστού 

χρήσης βιώσιμων 

μέσων και τρόπων 

μετακίνησης 

Μια βιώσιμη πόλη κρίνεται απαραίτητο να έχει σημαντικά ποσοστά 

χρήσης δημόσιας συγκοινωνίας, ποδηλάτου και πεζή μετακίνησης. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη λειτουργική αναβάθμιση 

της σύνδεσης των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό & 

Τραμ) με τους κύριους πόλους ενδιαφέροντος τόσο του Δήμου 

Ελληνικού-Αργυρούπολης (Πλατεία Σουρμένων, Πλατεία Ηρώων 

Πολυτεχνείου, Πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού, Υμηττός κ.α.) όσο και 

των γειτονικών δήμων (Κέντρο Γλυφάδας, Κέντρο Αλίμου, Κέντρο 

Ηλιούπολης κ.α.) μέσω κοινόχρηστων μέσων μεταφοράς 

(κοινόχρηστα ποδήλατα, πατίνια, ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία, 

υπηρεσίες βασισμένες στη ζήτηση κ.α.). Παράλληλα θα πρέπει να 

εξετάζεται το ενδεχόμενο ειδικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 

της αναψυχής σε δεδομένες ώρες τις ημέρας (ευέλικτα δρομολόγια 

προσαρμοσμένα στη ζήτηση).  

Ενσωμάτωση νέων 

τεχνολογιών στο 

μεταφορικό 

σύστημα 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (τηλεματική, GIS, ηλεκτρικά 

ποδήλατα και πατίνια, εφαρμογές car-sharing και ride-sharing) για 

τη διαχείριση και τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και την 

ενημέρωση των πολιτών μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στο 

μεταφορικό σύστημα αυξάνοντας παράλληλα την αξιοπιστία του και 

τη χρήση συλλογικών μέσων μεταφοράς.  

Βελτίωση επιπέδου 

οδικής ασφάλειας 

Η οδική ασφάλεια είναι ένα από τα πιο κρίσιμα πεδία που σχετίζεται 

με το ΣΒΑΚ. Μέσα από τις απαραίτητες πολιτικές επιδιώκεται η 

αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας για όλους με παράλληλη 

αναβάθμιση της ελκυστικότητας του δικτύου (Παρεμβάσεις σε 

επικίνδυνους κόμβους και άξονες πχ Λεωφόρος Αργυρουπόλεως).  

Ενίσχυση 

συμμετοχικότητας 

Η ενίσχυση της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα 

θέματα οργάνωσης του αστικού χώρου και της κινητικότητας στην 

πόλη είναι μία από τις επιδιώξεις του ΣΒΑΚ. Με δεδομένο ότι ο 

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης αποτελεί ένα αξιοσημείωτο 

κέντρο αναψυχής και εμπορίου με ευρεία εμβέλεια, θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε επισκέπτες μετακινούμενους στην 

περιοχή του δήμου (commuters για εργασία και αναψυχή).  
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Κατηγορία 

Προτεραιοτήτων 
Προτεραιότητες Περιγραφή 

Οικονομικές 

Λειτουργικότητα 

συστήματος 

μεταφορών 

Η δημιουργία ενός λειτουργικού και αποδοτικού συστήματος 

μεταφορών (επιβατικών και εμπορευμάτων) εξασφαλίζει την 

οικονομική του βιωσιμότητα και επιτρέπει την προώθηση συνθηκών 

βιώσιμης κινητικότητας για το σύνολο των μετακινήσεων.  

Ενίσχυση τοπικής 

επιχειρηματικότητας 

Η προώθηση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης, ιδιαίτερα σε 

εμπορικές περιοχές, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην 

ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Η προώθηση του περπατήματος και 

του ποδηλάτου σε συνδυασμό με τις κατάλληλες πολιτικές για 

στάθμευση έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει σημαντικά την τοπική 

επιχειρηματικότητα. Ακόμη σημαντική συνεισφορά στην ενίσχυση 

της τοπικής επιχειρηματικότητας έχει και  η άρτια οργάνωση των 

σχεδίων τροφοδοσίας των καταστημάτων (αλλαγή ωραρίου- 

δρομολογίου- οχήματος – χρήση κέντρου consolidation σε 

συνεργασία με όμορους δήμους) καθώς ελαχιστοποιεί το κόστος, 

μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και επιταχύνει τη διαδικασία 

μεταφοράς των εμπορευμάτων.  

Αύξηση εσόδων 

μέσα από τη 

διαχείριση της 

κινητικότητας 

Η εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών και μέτρων περιορισμού 

του αυτοκινήτου πχ. ελεγχόμενη στάθμευση, διαχείριση 

τροφοδοσίας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει έσοδα στον Δήμο, 

τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε έργα βιώσιμης 

κινητικότητας.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι μέσα από την επίτευξη των προτεραιοτήτων, το Ελληνικό και η 

Αργυρούπολη θα αποκτήσουν ένα ενιαίο πλαίσιο κινητικότητας, το οποίο: 

α) θα παρέχει προτεραιότητα σε μέσα και τρόπους μετακίνησης φιλικούς προς το περιβάλλον, 

μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, την ατμοσφαιρική 

ρύπανση αλλά και την ηχορύπανση  

β)  θα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τις συνθήκες για εντονότερες κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις  

γ) θα αναβαθμίσει το αστικό περιβάλλον του Δήμου  

δ) θα βελτιώσει το επίπεδο προσβασιμότητας για όλους τους μετακινούμενους  

ε) θα ενισχύσει την τοπική εμπορική αγορά  

στ) θα αξιοποιεί την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας  

ζ) θα επιδιώκει το μέγιστο επίπεδο οδικής ασφάλειας  

η) θα οργανώσει με άρτιο τρόπο τις εμπορευματικές μεταφορές και  

θ) θα διαμορφώνει ενεργούς και συνειδητούς πολίτες που θα σέβονται τους κανονισμούς 

κυκλοφορίας και στάθμευσης.  

Το ενιαίο αυτό πλαίσιο κινητικότητας θα μετατρέψει τον Δήμο σε έναν χώρο ελκυστικό και 

προσβάσιμο ο οποίος θα αποτελεί αξιόλογο παράδειγμα για την ευρύτερη περιοχή των Νοτίων 

Προαστίων.  

Εν κατακλείδι, από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η εκπόνηση του ΣΒΑΚ χρειάζεται μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα αντιλαμβάνεται την αστική κινητικότητα ως ένα 

αντικείμενο που τέμνει κυκλοφοριακά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και 

κοινωνικά ζητήματα και κατ’ επέκταση θα χρησιμοποιήσει εργαλεία και προσεγγίσεις από 

τον κυκλοφοριακό, το συγκοινωνιακό, τον πολεοδομικό, τον αστικό, τον περιβαλλοντικό, 

καθώς και το συμμετοχικό σχεδιασμό.  
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«Έξυπνοι» Μετρήσιμοι Στόχοι  

Παράλληλα με τη διαμόρφωση προτεραιοτήτων για το ΣΒΑΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης ορίζονται  

και επιμέρους στόχοι για την επίτευξη των προτεραιοτήτων και του οράματος. Οι στόχοι είναι 

ουσιαστικής σημασίας για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των σκοπών του προγράμματος 

του ΣΒΑΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή κατεύθυνση για την εκπόνηση 

ΣΒΑΚ.  

Στη μεθοδολογία των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) των οδηγιών του ELTIS 

και άλλων πιο πρόσφατων εργαλείων, προτείνεται η ανάπτυξη «έξυπνων» στόχων μετά τον 

καθορισμό των βασικών προτεραιοτήτων για την περιοχή μελέτης. 

Ο επιθετικός προσδιορισμός «έξυπνος» αποτελεί μετάφραση από το αγγλικό λογοπαίγνιο – 

ακρωνύμιο «SMART» που αποτελεί τον αγγλικό όρο για τη λέξη. Ως ακρωνύμιο προέρχεται από 

τα αρχικά των λέξεων: Specific, Measurable, Αchievable, Relevant και Time-bound.  

Δηλαδή, ένας στόχος που θέτει το ΣΒΑΚ θεωρείται «έξυπνος» όταν: 

α) είναι συγκεκριμένος. Ο στόχος πρέπει να είναι με ακρίβεια προσδιορισμένος και εύκολα 

κατανοήσιμος και αντιληπτός από όλους τους κοινωνικούς, τεχνικούς, πολιτικούς και 

διοικητικούς παράγοντες που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και υλοποίηση του ΣΒΑΚ. 

β) είναι μετρήσιμος. Για να αποφεύγονται υποκειμενικές εκτιμήσεις για την πορεία υλοποίησης 

του ΣΒΑΚ θα πρέπει να είναι δυνατόν να μετρηθεί εάν ο στόχος επετεύχθη ή όχι. 

γ) Είναι εφικτός. Δεν πρέπει να τίθενται στόχοι που υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες και 

θεσμικούς περιορισμούς και καθορίζουν τα όρια δράσης των συντελεστών του ΣΒΑΚ. 

δ) είναι σχετικός. Ο στόχος πρέπει ξεκάθαρα να υλοποιεί τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί και 

διαμορφώνουν το κοινό όραμα για τον Δήμο. 

ε) έχει χρονικά όρια. Δεν μπορεί να επιδιώκεται η επίτευξη του στόχου σε ένα αόριστο χρονικό 

διάστημα ή να μετατίθεται στο μακρινό μέλλον, διότι τότε χάνει τη δεσμευτικότητά του. 

Παρακάτω δίνονται ανά θεματική προτεραιότητα οι διακριτοί και συγκεκριμένοι στόχοι σε 

ορίζοντες 5ετίας, 10ετίας και 15+ετίας που θα μετρήσουν και θα αξιολογήσουν την πορεία 

υλοποίησης του ΣΒΑΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης. 

Επισημαίνεται ότι τα ποσοστά τα οποία περιγράφονται στους στόχους είναι ενδεικτικά και 

εναρμονίζονται με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα διάφορα συστήματα κατάταξης πόλεων (city 

rankings) και καλές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από άλλες πόλεις. Τα ποσοστά αυτά 

οριστικοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις καταγραφές και τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 

ερωτηματολογίων και των μετρήσεων πεδίου. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η καταγραφή του 

υποβάθρου (“baseline”) της εικόνας του Ελληνικού-Αργυρούπολης για την τροφοδότηση με 

στοιχεία που θα έχουν τη δυνατότητα να μετρηθούν και να αξιολογηθούν στους κάτωθι δείκτες. 

Σημειώνεται ότι η διαμόρφωση των στόχων καθώς και των ανάλογων ποσοστών έλαβε υπόψη 

την έκθεση «The 2019 Deloitte City Mobility Index», η οποία αποτελεί το πλέον σύγχρονο 

σύστημα κατάταξης πόλεων αναφορικά με το πεδίο της κινητικότητας (Έκδοση 7, Ιανουαρίου 

2019).  
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«Έξυπνοι» Στόχοι ανά Θεματική Προτεραιότητα 

Ορίζοντας υλοποίησης Υλοποίηση στην 
5ετία 

Υλοποίηση στην 
10ετία 

Υλοποίηση στην 
15+ετία Στόχοι 

Προτεραιότητα 1- Μείωση της ρύπανσης (ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης) που 
εξαρτάται από τις καθημερινές μεταφορές και μετακινήσεις 

1.1 Μείωση της χρήσης 
ιδιωτικού αυτοκινήτου 

Κατά 5%  κατά 15% (συνολικά) Κατά 30% (συνολικά) 

Προτεραιότητα 2- Μείωση της ρύπανσης (ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης) που 
εξαρτάται από τις καθημερινές μεταφορές και μετακινήσεις 

2.1 Μείωση των αέριων 
ρύπων από τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία  

κατά 15%  Κατά 30% (συνολικά) 
 

Κατά 60% (συνολικά) 

2.2 Μείωση της έντασης του 
ήχου στο κέντρο και στις 
γειτονιές του Ελληνικού και 
της Αργυρούπολης που 
παρουσιάζουν περισσότερα 
από 55dB κατά την ημέρα 
και 50 dB κατά τη διάρκεια 
της νύχτας 

Αύξηση «ήσυχων 
περιοχών» γειτονιάς1 
(2 νέες «ήσυχες 
γειτονιές») 

Αύξηση «ήσυχων 
περιοχών» γειτονιάς  
(5 νέες «ήσυχες 
γειτονιές») 

Αύξηση «ήσυχων 
περιοχών» γειτονιάς  
(8 νέες «ήσυχες 
γειτονιές») 

Προτεραιότητα 3- Αύξηση χώρων πρασίνου και βελτίωση της διασύνδεσή τους με περπάτημα- 
ποδήλατο- δημόσια συγκοινωνία- κοινόχρηστα οχήματα 

3.1 Αύξηση της έκτασης 
πρασίνου ανά κάτοικο  

Κατά 1 τ.μ./ κάτοικο   Κατά 5 τ.μ./ κάτοικο 
(συνολικά) 

κατά 10 τ.μ./κάτοικο 
(συνολικά) 

3.2 Αύξηση πράσινων 
διαδρομών  

Δημιουργία 2 νέων 
πράσινων διαδρομών  

Δημιουργία 6 νέων 
πράσινων διαδρομών 

Δημιουργία 8 νέων 
πράσινων διαδρομών 

Προτεραιότητα 4- Αποφυγή διαμπερών ροών κυκλοφορίας από γειτονιές κατοικίας 

4.1 Μείωση των διαμπερών 
ροών στις γειτονιές 

Κατά 5% Κατά 15% (συνολικά) Κατά 30% (συνολικά) 

Προτεραιότητα 5- Βελτίωση του μικροκλίματος στην κλίμακα γειτονιάς 

5.1 Αύξηση πάρκων τσέπης  Δημιουργία 5 νέων 
πάρκων 

Δημιουργία 10 νέων 
πάρκων 

Ένα πάρκο σε κάθε 
γειτονιά  

5.2 Ενίσχυση του πράσινου 
σε κοινόχρηστους χώρους 

Κατά 2%  Κατά 5% (συνολικά) Κατά 10% (συνολικά) 

5.3 Αντικατάσταση υλικών 
ασφαλτόστρωσης  

Κατά 5% (συνολικά) Κατά 30% (συνολικά) Κατά 60% (συνολικά) 

Προτεραιότητα 6- Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος 

6.1 Αύξηση της έκτασης 
πεζοδρομημένων οδών ανά 
κάτοικο 

Κατά 1 τ.μ./ κάτοικο Κατά 2 τ.μ./ κάτοικο 
(συνολικά) 

Κατά 5 τ.μ./ κάτοικο 
(συνολικά) 

6.2 Αύξηση της έκτασης 
οδών ήπιας κυκλοφορίας 
ανά κάτοικο 

Κατά 5 τ.μ./ κάτοικο Κατά 10 τ.μ./ κάτοικο 
(συνολικά) 

Κατά 20 τ.μ./ κάτοικο 
(συνολικά) 

6.3 Ενίσχυση της 
αντιληπτής ελκυστικότητας 
του οδικού περιβάλλοντος 

κατά 5% κατά 15% (συνολικά) Κατά 30% (συνολικά) 

6.4 Βελτίωση της 
περπατησιμότητας/ 
βαδισιμότητας της περιοχής 
(walkability index) 

κατά 5% κατά 20% (συνολικά) Κατά 35% (συνολικά) 

6.5 Αύξηση ικανοποίησης 
της κοινότητας σχετικά με 
το αστικό περιβάλλον 
 
 
 
 

κατά 5% κατά 15% (συνολικά) Κατά 30% (συνολικά) 

Προτεραιότητα 7- Βελτίωση επιπέδου προσβασιμότητας για όλους 

7.1 Αύξηση των 
χιλιομέτρων προσβάσιμων 

Κατά 10%  κατά 20% (συνολικά) κατά 50% (συνολικά) 

 
1 Ήσυχες περιοχές γειτονιάς ή αλλιώς περιοχές χαμηλών εκπομπών ρύπων (low emission zones) ή περιοχές χαμηλού 
θορύβου (low noise level) είναι περιοχές που απαγορεύεται η διέλευση βαρέων οχημάτων, ενθαρρύνεται η ενεργή 
μετακίνηση καθώς και συνιστάται η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων  
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Ορίζοντας υλοποίησης Υλοποίηση στην 
5ετία 

Υλοποίηση στην 
10ετία 

Υλοποίηση στην 
15+ετία Στόχοι 

διαδρομών (υποδομές 
εξοπλισμένες με ράμπες, 
διαβάσεις, οδεύσεις τυφλών 
κ.α.) 

7.2 Αύξηση της περιοχής 
εξυπηρέτησης της δημόσιας 
και δημοτικής συγκοινωνίας  

Κατά 10% της 
υφιστάμενης έκτασης 
(σε buffer zone 500μ.) 

Κατά 50% συνολικά 
της υφιστάμενης 
έκτασης (σε buffer 
zone 500μ.) 

Κατά 100% συνολικά 
της υφιστάμενης 
έκτασης  

7.3 Εγκατάσταση 
συστήματος κοινόχρηστων 
ποδηλάτων (bike-sharing) – 
αύξηση περιοχής 
εξυπηρέτησης με 
κοινόχρηστα ποδήλατα 

Εγκατάσταση 200 
κοινόχρηστων 
ποδηλάτων 

Αύξηση κατά 20% της 
περιοχής 
εξυπηρέτησης  

Αύξηση κατά 50% της 
περιοχής 
εξυπηρέτησης 
(συνολικά)  

7.4 Αύξηση αριθμού 
δραστηριοτήτων 
(καταστήματα, υπηρεσίες, 
κτλ.) που προσεγγίζονται με 
περπάτημα και δημόσια 
συγκοινωνία από σημαντικές 
περιοχές του Δήμου 

Κατά 5%  Κατά 10% συνολικά  Κατά 20% συνολικά  

Προτεραιότητα 8- Αύξηση ποσοστού χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης 

8.1 Αύξηση περπατήματος 
(το περπάτημα νοείται ως 
μέσο μετακίνησης όταν 
πραγματοποιείται 
απόσταση με χρονική 
διάρκεια μεγαλύτερη των 12 
λεπτών της ώρας)  

Κατά 5% Κατά 10% συνολικά Κατά 20% συνολικά 

8.2 Αύξηση χρήσης 
ποδηλάτου 

Κατά 2% Κατά 10% συνολικά Κατά 15% συνολικά 

8.3 Αύξηση χρήσης 
δημόσιας και δημοτικής 
συγκοινωνίας 

Κατά 5% Κατά 10% συνολικά Κατά 15% συνολικά 

8.4 Αύξησης χρήσης 
καινοτόμων μέσων 
μετακίνησης  

Κατά 2%  Κατά 5% συνολικά Κατά 15% συνολικά 

Προτεραιότητα 9- Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο μεταφορικό σύστημα 

9.1 Ανάπτυξη συστήματος 
ITS για τις μετακινήσεις 
στον Δήμο 

Εξασφάλιση 
ωριμότητας 
εγκατάστασης - 
πιλοτική λειτουργία  

Πλήρης λειτουργία Πλήρης λειτουργία 

Προτεραιότητα 10- Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας 

10.1 Μείωση αριθμού 
τροχαίων συμβάντων με 
ελαφρά τραυματίες 

Κατά 5%  Κατά 30% συνολικά  Κατά 50% συνολικά 

10.2 Μείωση αριθμού 
τροχαίων συμβάντων με 
βαριά τραυματίες 

Κατά 10% Κατά 30% συνολικά Κατά 50% συνολικά 

10.3 Μείωση αριθμού 
θανατηφόρων τροχαίων 
συμβάντων  

Κατά 20% Κατά 50% συνολικά Κατά 100% συνολικά 

10.4 Αύξηση του επιπέδου 
αντιληπτής οδικής 
ασφάλειας σε κρίσιμες 
περιοχές  
 

Κατά 20%  Κατά 50% συνολικά  Κατά 100% συνολικά 

Προτεραιότητα 11- Ενίσχυση συμμετοχικότητας 

11.1 Εφαρμογή 
παραδοσιακών και 
καινοτόμων τρόπων 
συμμετοχής στον 
κυκλοφοριακό και 

Αύξηση κατά 50% των 
συμμετεχόντων στις 
διαδικασίες 
(συγκριτικά με 
πρόσφατες 

Αύξηση κατά 100% 
των συμμετεχόντων 
στις διαδικασίες 
(συγκριτικά με 
πρόσφατες 

Αύξηση κατά 150% των 
συμμετεχόντων στις 
διαδικασίες. Διατήρηση 
και εμπλουτισμός 
εργαλείων 
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Ορίζοντας υλοποίησης Υλοποίηση στην 
5ετία 

Υλοποίηση στην 
10ετία 

Υλοποίηση στην 
15+ετία Στόχοι 

πολεοδομικό σχεδιασμό της 
περιοχής 

διαβουλευτικές 
διαδικασίες στο Δ. 
Ελληνικού-
Αργυρούπολης 
σχετικά με συναφή 
έργα και σχέδια)  

διαβουλευτικές 
διαδικασίες στο Δ. 
Ελληνικού-
Αργυρούπολης 
σχετικά με συναφή 
έργα και σχέδια)  

συμμετοχικού 
σχεδιασμού που 
χρησιμοποιήθηκαν για 
το ΣΒΑΚ σε άλλους 
σχεδιασμούς 
αναφορικά με το 
περιβάλλον και τα 
κοινωνικά 
χαρακτηριστικά στον 
Δήμο. 

Προτεραιότητα 12- Λειτουργικότητα συστήματος μεταφορών 

12.1 Αύξηση της ακρίβειας 
του συστήματος δημόσιας 
και δημοτικής συγκοινωνίας  

Κατά 5% Κατά 10% συνολικά Κατά 12% συνολικά 

12.2 Μείωση του κόστους 
μεταφορών για τους ιδιώτες 
μετακινούμενους με 
εναλλακτικά μέσα 
μετακίνησης 

Κατά 5%  Κατά 10% συνολικά Κατά 20% συνολικά 

12.3 Ανάπτυξη ενός ενιαίου 
συστήματος μεταφορών με 
συνδυασμένες μετακινήσεις  

Πιλοτική λειτουργία Πλήρης εφαρμογή Πλήρης εφαρμογή 

12.4 Αύξηση ικανοποίησης 
των μετακινούμενων 

Κατά 10%  Κατά 20% συνολικά Κατά 50% συνολικά 

12.5 Αύξηση της ανάκτησης 
του κόστους (cost recovery) 
στις λειτουργίες του 
συστήματος μεταφορών 
(επιβατικές και 
εμπορευμάτων) 

Κατά 0,2%  Κατά 0,5% Κατά 1% 

Προτεραιότητα 13- Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας 

13.1 Αύξηση των 
επιχειρήσεων που 
λειτουργούν στην πόλη 

Κατά 2%  Κατά 5% Κατά 10% 

13.2 Εγκατάσταση και 
ανάπτυξη έξυπνου 
συστήματος τροφοδοσίας   

Εξασφάλιση 
ωριμότητας 
εγκατάστασης- 
πιλοτική λειτουργία  

Πλήρης λειτουργία Πλήρης λειτουργία 

Προτεραιότητα 14- Αύξηση εσόδων μέσα από τη διαχείριση της κινητικότητας   

14.1 Αύξηση των 
δημοτικών εσόδων μέσα 
από μια ορθολογική 
διαχείριση της κινητικότητας 

Κατά 5%  Κατά 10% συνολικά  Κατά 20% συνολικά  

Οι στόχοι που παρουσιάστηκαν και τα ποσοστά επίτευξης που αναλύονται στις στήλες του 

παραπάνω πίνακα κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ 

Ελληνικού-Αργυρούπολης, καθώς, έπειτα από την ευρεία αποδοχή τους σε θεσμικό και κοινωνικό 

επίπεδο, αποτελούν και τα εργαλεία επιλογής μέτρων υλοποίησης του ΣΒΑΚ αλλά και τους 

δείκτες παρακολούθησης και εφαρμογής του. 

 


