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Γιατί ΣΒΑΚ;
Τα ΣΒΑΚ είναι μια στοχευμένη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
επίτευξη του στόχου της Βιώσιμης Κινητικότητας και Ανάπτυξης εν γένει. 

Τα ΣΒΑΚ θα αποτελέσουν τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και στο 
άμεσο μέλλον αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων της τοπικής και της 
περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλων εμπλεκομένων φορέων για 
τη στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η ύπαρξη ΣΒΑΚ σε μια αστική ή μητροπολιτική περιοχή, αλλά και σε μία 
περιφέρεια, θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων και έργων με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
διαφόρων ταμείων της. 

Τι είναι το ΣΒΑΚ
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό 
σχέδιο για την οργάνωση των μετακινήσεων προσώπων και αγαθών, το οποίο 
βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές 
όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική 
προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των 
παρεμβάσεων. 

Εξασφάλιση προσβασιμότητας των θέσεων 
εργασίας και των υπηρεσιών σε όλους

Μείωση της ρύπανσης, των εκπομπών αερίων 
και της κατανάλωσης ενέργειας

Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της 
οικονομικής αποδοτικότητας των μεταφορών 
ανθρώπων και εμπορευμάτων

Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της 
ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος

Βελτίωση της προστασίας και της ασφάλειας

Στόχοι του ΣΒΑΚ

Βελτίωση της ποιότητας ζωής
Βελτίωση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας 
Προώθηση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης
και Δημοσίων Συγκοινωνιών
Μείωση κόστους και επιπτώσεων μετακινήσεων
Υποστήριξη στην εκπόνηση καλύτερων σχεδίων 
χωροταξικού σχεδιασμού
Αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων
Συμμετοχή στη βελτίωση της υγείας των κατοίκων 
και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος
Υποστήριξη συνεργειών ανάμεσα σε φορείς

Αποτελέσματα και οφέλη των ΣΒΑΚ


