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1 ADVANCE 

1.1 Παρουσιάζοντας το ADVANCE 

Η διαδικασία επιθεώρησης ADVANCE είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο μέσω του ευρωπαϊκού 

προγράμματος IEE το οποίο δραστηριοποιείται από το 2011 έως το 2014. Στόχος είναι η 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αστικών μετακινήσεων καθώς και η μείωση της ζήτησης 

της μεταφορών στις Ευρωπαϊκές πόλεις. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το ADVANCE 

αναπτύσσει, ελέγχει και εφαρμόζει την Επιθεώρηση ADVANCE.  

 

Σχήμα 1: Διαδικασία Υλοποίησης ADVANCE 

Η Επιθεώρηση ADVANCE είναι ένα εργαλείο το οποίο αναλύει τα δυνατά και αδύναμα σημεία 

σχετικά με τον υφιστάμενο σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας των πόλεων, δίνοντας σαφείς 

οδηγίες για βελτίωση. Τα μέτρα καθώς και τα περιθώρια βελτίωσης του σχεδιασμού βιώσιμης 

κινητικότητας της πόλης μπορούν να προέλθουν άμεσα από το Σχέδιο Δράσης που προτείνει ο 

επιθεωρητής μέσω της διαδικασίας επιθεώρησης. Το σχέδιο δράσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως βάση για την ανάπτυξη είτε ενός νέου είτε ενός ενημερωμένου ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας). 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Η Επιθεώρηση ADVANCE είναι ένα πρακτικό εργαλείο επιθεώρησης για την βελτίωση του Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Η Επιθεώρηση ADVANCE παρέχει μία μέθοδο συστηματικής 
αξιολόγησης και καθοδήγησης στην υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ και παρουσιάζει τις επιλογές για ένα (ακόμη 
πιο) επιτυχημένο ΣΒΑΚ δίνοντας προστιθέμενη αξία στην πόλη. 

Μία πόλη που ακολουθεί την Επιθεώρηση ADVANCE και ικανοποιεί τα κριτήρια (βλ 3.2.6) θα 

λάβει την πιστοποίηση ADVANCE. Η επανάληψη της  Επιθεώρηση ADVANCE ανά 5 έτη θα 

συνιστά πρόοδο στον σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας της πόλης. 
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1.2 Total Quality Management (Διαχείριση Ολικής Ποιότητας) 

στον σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας 

Σύμφωνα με τις αρχές του Total Quality Management - TQM, η εξαιρετική ποιότητα είναι 

αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής του 

επαναλαμβανόμενου Κύκλου Επιτυχίας
1
 με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της πόλης. 

Βάσει αυτού, το ADVANCE θεωρεί τον σχεδιασμό της βιώσιμης κινητικότητας ως μία δυναμική 

διαδικασία η οποία απεικονίζεται στο Σχέδιο της Επιθεώρησης ADVANCE. 

Η βάση αξιολόγησης για το Σχέδιο της Επιθεώρησης ADVANCE είναι τα λεγόμενα Πεδία 

Δράσης και Πεδία Σκοπού των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

 Πεδία Δράσης είναι δραστηριότητες και μέτρα που περιγράφονται στα ΣΒΑΚ 

 Πεδία Σκοπού σχετίζονται με την διαδικασία των ΣΒΑΚ.  

 

Σχήμα 2: Η κλίμακα ανάπτυξης της διαχείρισης ποιότητας 

Υπάρχουν τρείς κατηγορίες βάσει των οποίων κατατάσσεται η κατάσταση ενός ΣΒΑΚ καθώς και 

η πολιτική βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε μία πόλη: 

1. Πόλεις που τώρα αρχίζουν: Αυτές οι πόλεις δεν έχουν ΣΒΑΚ ή οποιαδήποτε στρατηγική 

βιώσιμης κινητικότητας. Η πόλη λαμβάνει ειδικά μέτρα «κατά περίπτωση» όταν 

παρουσιάζεται κάποιο επιτακτικό πρόβλημα και δίνει βραχυπρόθεσμες και απλώς τεχνικές 

λύσεις στα προβλήματα κινητικότητας.  

Για τις πόλεις που τώρα αρχίζουν το Πρότυπο Επιθεώρησης ADVANCE παράσχει την 

πρώτη θεώρηση ενός σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας με την συνδρομή ενός 

πιστοποιημένου επιθεωρητή. Η Επιθεώρηση ADVANCE θα έχει ως αποτέλεσμα την 

δημιουργία ενός σχεδίου δράσης που μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για την ανάπτυξη 

ενός μελλοντικού ΣΒΑΚ. 

2. Ανερχόμενες Πόλεις: Η πόλη διαθέτει ένα ΣΒΑΚ και υπάρχει κοινό όραμα σχετικά με το 

ποιά στρατηγική κινητικότητας θα ακολουθηθεί. Υπάρχει μία συστηματική προσέγγιση σε 

σχέση με τα υφιστάμενα προβλήματα κινητικότητας καθώς και με αυτά που αναμένεται να 

προκύψουν. Η πόλη λαμβάνει τα πρώτα βήματα αξιολογώντας την υφιστάμενη πολιτική 

κινητικότητας με σκοπό να διαπιστώσουν σε ποια πεδία είναι δυνατή η βελτίωση. 

Οι ανερχόμενες πόλεις θα μπορούν να εντοπίσουν τα κενά ή τα πιο αδύναμα σημεία των 

ΣΒΑΚ, μέσω της τυποποιημένης προσέγγισης του Σχεδίου Επιθεώρησης ADVANCE. Η 

ανάμειξη των μετόχων και η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων με την καθοδήγηση του 

επιθεωρητή θα επιτρέπουν την ενημέρωση/αναβάθμιση του τοπικού σχεδιασμού και των 

πολιτικών κινητικότητας. 

3. Προηγμένες Πόλεις: Οι πόλεις διαθέτουν ένα ΣΒΑΚ και μία ξεκάθαρη στρατηγική 

κινητικότητας. Η πολιτική κινητικότητας αξιολογείται συνεχώς και χρησιμοποιούνται 

ποιοτικοί δείκτες. Η πόλη προβλέπει τα προβλήματα μέσω ανάλυσης και ελέγχου. Η 

πολιτική της κινητικότητας είναι προσανατολισμένη στο μέλλον και εφαρμόζονται καινοτόμες 

                                                      
1
  Ο επαναλαμβανόμενος κύκλος αναφέρεται στο κύκλο-ΣΒΑΚ όπως έχει οριστεί στο έργο ELTISplus (Βλ § 2.6) 
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λύσεις.  

Για τις προηγμένες πόλεις το Πρότυπο Επιθεώρησης ADVANCE παρέχει ένα εργαλείο και 

μία κριτική ματιά στην πραγματική πολιτική κινητικότητας. Τα οφέλη του ADVANCE είναι η 

εξομάλυνση της στρατηγικής για την κινητικότητα και η βελτίωση των διαδικασιών σχετικά 

με τα ΣΒΑΚ. 

1.3 Στόχοι της Επιθεώρησης ADVANCE  

Το Πρότυπο Επιθεώρησης ADVANCE επιδιώκει να συστηματοποιήσει την διαδικασία 

σχεδιασμού κινητικότητας μέσω:  

 Αξιολόγησης του σχεδίου και της πολιτικής για βιώσιμη αστική κινητικότητα, 

 Περιγραφής των δυνατών και αδύναμων σημείων των διαφορετικών στοιχείων του 

σχεδιασμού, 

 Ιεράρχησης δραστηριοτήτων βελτίωσης σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, 

 Επεξεργασίας ενός σχεδίου δράσης ADVANCE το οποίο μπορεί να αποτελέσει την βάση για 

ένα νέο ή ένα ενημερωμένο ΣΒΑΚ 

Το Πρότυπο Επιθεώρησης δεν έχει μόνο ως σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του ΣΒΑΚ ως 

μία γραφειοκρατική διαδικασία του σχεδιασμού για την κινητικότητα της πόλης, αλλά στοχεύει 

επίσης στην ανάλυση, την συστηματοποίηση και την βελτίωση ολόκληρης της διαδικασίας 

ανάπτυξης του ΣΒΑΚ (ανάμειξη των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων, παρουσία ενός 

ξεκάθαρου οράματος, σύμπραξη διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού / δήμου (αστικού 

σχεδιασμού, κυκλοφορίας…) κτλ.). Τα παραπάνω στοιχεία της «διαδικασίας» θα αναλυθούν 

στα Πεδία Σκοπού, ενώ η εφαρμογή των μέτρων και των δραστηριοτήτων στην πόλη θα 

αναλυθούν στα Πεδία Δράσης.  

1.4 Ομάδα στόχου  

Οι πόλεις που θα είναι οι κύριοι δικαιούχοι του Πρότυπου Επιθεώρησης ADVANCE θα 

επωφεληθούν από: 

• Την ανάπτυξη ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης (συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων που 

αποσκοπούν στη βελτίωση του σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη) 

• Τη δημιουργία μιας θετικής εικόνας ως βιώσιμη πόλη 

• Την απονομή του πιστοποιητικού ADVANCE 

• Την ενδυνάμωση της βάσης για μελλοντικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 

• Την ενίσχυση της δυνατότητας εθνικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Πρότυπου 

Επιθεώρησης ADVANCE. 

Η Επιθεώρηση ADVANCE είναι εφικτό να υλοποιηθεί σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες πόλεις. Το 

μέγεθος των συνεργαζόμενων πόλεων οι οποίες δοκίμασαν και εφάρμοσαν την Επιθεώρηση 

ΑVANCE, ποικίλει από 35.000 κατοίκους (Άγιοι Ανάργυροι, Ελλάδα) έως και πάνω από 

400.000 κατοίκους (Στέτσιν, Πολωνία). Εντούτοις, και οι μεγαλύτερες πόλεις μπορούν να 

εφαρμόσουν την Επιθεώρηση ADVANCE. 

Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την 
επιλογή των πόλεων στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί 
υπόψη και η ικανότητα της κάθε πόλης στην λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητικότητα.  

1.5 Σχετικά με το έντυπο 

Το Πρότυπο Επιθεώρησης ADVANCE επιτρέπει στις πόλεις να αναλύσουν τα δυνατά και 

αδύναμα σημεία του υφιστάμενου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της πόλης. 

Οι πόλεις καθοδηγούνται στην διαδικασία επιθεώρησης από έναν εκπαιδευμένο επιθεωρητή. Οι 

πόλεις οι οποίες ολοκληρώνουν την Επιθεώρηση ADVANCE με επιτυχία λαμβάνουν την 

σχετική πιστοποίηση. 

Το έντυπο αυτό παρουσιάζει τα διάφορα βήματα της διαδικασίας, παρέχει κατευθυντήριες 

γραμμές τόσο για την πόλη όσο και για τον επιθεωρητή και περιγράφει τα κριτήρια που πρέπει 

να πληρούνται για την πιστοποίηση. 



D2.3 Τελικό Σχέδιο και Οδηγίες Επιθεώρησης ADVANCE   

 

 
www.eu-advance.eu Σελ. 8 από 76 

 

Το Πρότυπο Επιθεώρησης ADVANCE δεν είναι ένα θεωρητικό μοντέλο, αλλά έχει ήδη 

εφαρμοστεί στην πράξη κατά την φάση ανάπτυξής του.  

Η τελική έκδοση του Προτύπου Επιθεώρησης ADVANCE είναι βασισμένη σε αναλύσεις της 

κοινοπραξίας
2
, σε μία αρχική δοκιμαστική εφαρμογή που διεξήχθη σε 3 πόλεις

3
, στην 

ανταπόκριση του δικτύου ευρωπαϊκών πόλεων EUROCITIES, στην ανατροφοδότηση του 

επιστημονικού συμβουλίου
4
 QUEST και σε μια δεύτερη δοκιμαστική εφαρμογή σε 6 πόλεις

5
 και 

7 δήμους των Βρυξελών
6
.  

Αρχικά, η ιδέα των ΣΒΑΚ περιγράφεται στο 2
ο
 κεφάλαιο, δίνοντας τον ορισμό, τον σκοπό, το 

πεδίο εφαρμογής και τα χαρακτηριστικά των ΣΒΑΚ. 

Το 3
ο
 κεφάλαιο αναφέρεται στην παρουσίαση της διαδικασίας ADVANCE βήμα προς βήμα. 

Τα πεδία σκοπού και δράσης παρουσιάζονται λεπτομερώς στο Παράρτημα I, το Παράρτημα II 

περιλαμβάνει μια άποψη του ερωτηματολογίου ADVANCE και το Παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνει 

το γλωσσάριο όρων ADVANCE.  

                                                      
2
  3

η
 συνάντηση Κοινοπραξίας, Βρυξέλες 18-20 Απριλίου 2012 και 4

η
  συνάντηση συνεταιρισμού, Μάλμε 3-5 

Δεκεμβρίου 2012 
3
  Στέτσιν, Μάλμε και Σκάρμπεκ, Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2012 

4
  Μέλη του επιστημονικού συμβουλίου QUESTείναι οι: Heiner Monheim, Allen Creedy,Tony May 

5
 Άγιοι Ανάργυροι και Καματερό, Judenburg, Maribor, Ploiesti, Terrassa, Zilina, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2013 

6
 Anderlecht, Evere, Ganshoren, Jette, Schaerbeek, Ukkel, Watermael-Bosvoorde, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2013 
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2 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας   

2.1 Εισαγωγή 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ορίζουν ένα σύνολο αλληλένδετων μέτρων 
σχεδιασμένων έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της μετακίνησης των ανθρώπων και των 
επιχειρήσεων στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Τα μέτρα αυτά είναι το αποτέλεσμα μίας 
ενοποιημένης προσέγγισης σχεδιασμού και απευθύνονται σε όλα τα μέσα και μορφές 
μεταφοράς τόσο εντός της πόλης όσο και στις περιβάλλοντες περιοχές. Το ισχυρό σημείο των 
Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι το γεγονός ότι χτίζουν πάνω στις υπάρχουσες 
δραστηριότητες σχεδιασμού. 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην 

Ευρώπη. Ενώ ορισμένες χώρες, όπως η Γαλλία και η Αγγλία, μπορεί να θεωρούνται 

πρόδρομοι, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα νέο, ή σχετικά άγνωστο 

εργαλείο σχεδιασμού σε άλλες χώρες της ΕΕ.  

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σημαίνουν “Σχεδιασμός για τους Ανθρώπους”. Ο 

σχεδιασμός βιώσιμης αστικής κινητικότητας αφορά την μετατόπιση του βάρους του σχεδιασμού 

προς την σωστή κατεύθυνση.
 
 

Το πρόγραμμα ELTIS plus υπογραμμίζει τα οφέλη των ΣΒΑΚ σε σύγκριση με τα παραδοσιακά 

σχέδια μεταφορών. Επιπλέον, κάνει απόπειρα να ορίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την 

προετοιμασία ενός ποιοτικού ΣΒΑΚ, το περιεχόμενο των εγγράφων του σχεδίου καθώς και την 

υλοποίησή
7
 του. 

2.2 Ορισμός 

Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο διαμορφωμένο ώστε 
να ικανοποιεί τις ανάγκες μετακίνησης των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και 
τους περιβάλλοντες χώρους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Χτίζει πάνω σε υπάρχουσες 
πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη την ενοποίηση, την συμμετοχή και τις αρχές 
αξιολόγησης. 

2.3 Ποιος είναι ο σκοπός ενός ΣΒΑΚ; 

Ένα ΣΒΑΚ στοχεύει στην δημιουργία ενός βιώσιμου αστικού συστήματος μεταφορών 

υπογραμμίζοντας τους ακόλουθους σκοπούς τουλάχιστον: 

 Εξασφάλιση προσβασιμότητας στο σύστημα μεταφορών για όλους 

 Βελτίωση ασφάλειας 

 Μείωση ηχορύπανσης, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του φαινόμενου του θερμοκηπίου και 

της κατανάλωσης ενέργειας 

 Βελτίωση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της μεταφοράς ανθρώπων και 

εμπορευμάτων 

 Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. 

2.4 Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής ενός ΣΒΑΚ; 

Οι πολιτικές και τα μέτρα που ορίζονται σε ένα ΣΒΑΚ καλύπτουν όλα τα μέσα και τους τρόπους 

μεταφοράς σε ολόκληρο τον αστικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και ιδιωτικών 

μεταφορών, των επιβατηγών και εμπορικών, μηχανοκίνητων και μη, κινούμενων  και 

σταθμευμένων. 

2.5 Τα οφέλη ενός ΣΒΑΚ 

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι ο σχεδιασμός βιώσιμης αστικής κινητικότητας δεν είναι μία 

εντελώς νέα προσέγγιση σχεδιασμού, αλλά  έχει αναπτυχθεί περισσότερο πάνω σε 

υπάρχουσες δραστηριότητες σχεδιασμού. Συνεπώς, οι δήμοι δεν πρέπει να θεωρήσουν το 

                                                      
7
  ELTIS plus 2011: Οδηγίες.  Αναπτύσσοντας και υλοποιώντας ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. (έγγραφο 

εργασίας για το Παραδοτέο 2.2) – www.mobilityplans.eu  

http://www.mobilityplans.eu/
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ΣΒΑΚ ως ένα ακόμη σχέδιο στην ατζέντα πολιτικών επιλογών τους. 

Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος ωφελειών συνυφασμένων με τον σχεδιασμό βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας. Αυτές περιλαμβάνουν: 

 Καλύτερη ποιότητα ζωής: ελκυστικότεροι κοινόχρηστοι χώροι, βελτιωμένη (οδική) ασφάλεια, 

καλύτερη ποιότητα στην ατμόσφαιρα, λιγότερες εκπομπές, λιγότερος θόρυβος. Σε αυτό το 

βαθμό, ο σχεδιασμός βιώσιμης αστικής κινητικότητας  φέρει ένα συναισθηματικό μήνυμα 

(ασφαλέστερο αστικό περιβάλλον, ασφάλεια για τα παιδιά). 

 Οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον: εκτός των θετικών αποτελεσμάτων σε θέματα 

ηχορύπανσης και ατμόσφαιρας, οι κάτοικοι και το κοινωνικό σύνολο διαπιστώνει και θετικά 

αποτελέσματα υγείας, κάνοντας οικονομία σε κόστη που αφορούν στην υγεία. 

 Βελτιωμένη κινητικότητα και προσβασιμότητα: η υλοποίηση προγραμμάτων ή μέτρων 

βιώσιμης κινητικότητας βελτιώνει την κατάσταση της κινητικότητας και διευκολύνει την 

προσβασιμότητα σε αστικές περιοχές και των υπηρεσιών τους. 

 Βελτιωμένη εικόνα της πόλης: μία πόλη που εμπλέκεται στην διαδικασία σχεδιασμού 

βιώσιμης κινητικότητας μπορεί να προβάλει την εικόνα μίας καινοτόμας και προοδευτικής 

πόλης. 

 Δυνατότητα περισσότεροι πολίτες να έχουν ευρύτερη πρόσβαση: ο σχεδιασμός βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας παρέχει μία ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση στον 

σχεδιασμό κινητικότητας. Οι σχεδιαστές έχουν την δυνατότητα να φθάσουν σε περισσότερο 

κόσμο και να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των διαφορετικών ομάδων χρηστών. 

 Αποφάσεις με την υποστήριξη των κατοίκων και των εμπλεκόμενων φορέων: μέσω της 

ανάμειξης των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και των κατοίκων, οι αποφάσεις υπέρ ή κατά 

συγκεκριμένων μέτρων αστικής κινητικότητας αποκτούν σημαντικό επίπεδο «νομιμότητας». 

 Αποτελεσματική εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων: όπως για παράδειγμα η Οδηγία 

σχετικά με την «Ποιότητα του Αέρα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικοί κανονισμοί 

σχετικά με την ηχορύπανση. 

 Νέο πολιτικό όραμα: για υπαλλήλους των τοπικών αρχών, παρέχει πιο μακροχρόνια ατζέντα 

και ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα προς το οποίο θα πρέπει να εργαστούν. Εφόσον υλοποιηθεί 

καλώς, το ΣΒΑΚ έχει την δυνατότητα να παρέχει καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερες 

συγκρούσεις. 

 Δυνατότητα ενοποίησης: η πολιτική σημασία ενός ΣΒΑΚ δεν περιορίζεται μόνο στην 

κινητικότητα και την μεταφορά, και αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού συμβάλει 

επίσης και στην επίτευξη και άλλων τοπικών στόχων (οικονομικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών). 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση της πόλης: τα 

ΣΒΑΚ βοηθούν τους σχεδιαστές να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες ομάδες 

χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες για καινοτόμες λύσεις ή ολοκληρωμένες λύσεις 

σχεδιασμού. 

2.6 Τα χαρακτηριστικά προσέγγισης των ΣΒΑΚ  

Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστούν πιο 

αποτελεσματικά τα προβλήματα που σχετίζονται με την μεταφορά/μετακίνηση σε αστικές 

περιοχές. Χτίζοντας σε υπάρχουσες πρακτικές και ρυθμιστικά πλαίσια, τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους είναι: 

 Μία συμμετοχική προσέγγιση: η ανάμειξη των κατοίκων και των εμπλεκόμενων φορέων από 

την αρχή και καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων, η υλοποίηση και 

η αξιολόγηση, η δημιουργία διαδικασιών διαχείρισης πολύπλοκων θεμάτων και η 

εξασφάλιση ισότητας φύλων   

 Η δέσμευση για βιωσιμότητα: εξισορρόπηση οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ισότητας 

και  ποιότητας περιβάλλοντος 

 Μία ενοποιημένη προσέγγιση: μίξη πρακτικών και πολιτικών μεταξύ τομέων και 

διευθύνσεων (π.χ. μεταφορά, χρήσεις γης, περιβάλλον, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική 

ένταξη, ισότητα φύλων υγεία, ασφάλεια), μεταξύ επιπέδων αρμοδιότητας (π.χ. δημοτικά / 
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κοινοτικά / περιφερειακά διαμερίσματα, οικισμοί, εθνική εμβέλεια , ΕΕ), και μεταξύ 

γειτονικών αρμοδιοτήτων (διακοινοτικό, διαπεριφερειακό, διακρατικό, κτλ.) 

 Εστίαση στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων που προέρχονται από βραχυπρόθεσμες 

δράσεις στόχους, ευθυγραμμισμένες με ένα όραμα για την μετακίνηση και ενσωματωμένες 

σε μία συνολικά βιώσιμη στρατηγική 

 Επανεξέταση του μεταφορικού κόστους και των ωφελειών, λαμβάνοντας υπόψη  ευρύτερα 

κοινωνικά κόστη και οφέλη, έναντι και άλλων πολιτικών τομέων,  

 Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα καθήκοντα:  

1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και αρχικό σχέδιο 

2. Ορισμός οράματος, σκοπών και στόχων 

3. Επιλογή πολιτικών και μέτρων 

4. Καθορισμός υποχρεώσεων και πόρων 

5. Ενέργειες για παρακολούθηση και αξιολόγηση. 

2.7 Η διαδικασία ΣΒΑΚ   

Βάσει της μεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί στο πρόγραμμα ELTIS plus
8
, ορίστηκε το ιδανικό 

ΣΒΑΚ (Σχήμα 3). Αυτό το τμήμα περιγράφει τα κύρια βήματα και στοιχεία του σχεδιασμού 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας.  

Η διαδικασία της Επιθεώρησης ADVANCE, η οποία βασίζεται σε αυτό τον κύκλο ανάπτυξης 

ΣΒΑΚ, κάνει έναν διαχωρισμό μεταξύ των Πεδίων Σκοπού (5 Πεδία Σκοπού, που σχετίζονται 

με την διαδικασία εγκατάστασης ενός ΣΒΑΚ) και των Πεδίων Δράσης (8 Πεδία Δράσης, που 

σχετίζονται με την υλοποίηση των μέτρων όπως έχουν οριστεί στο ΣΒΑΚ), που συνθέτουν τα 

κύρια στοιχεία ενός ΣΒΑΚ. 

Προϋποθέσεις

Όραμα & 
Στρατηγική

Οργάνωση 

Υλοποίηση 

Έλεγχος και 
Αξιολόγηση

 

 

Σχήμα 3: Κύκλος ΣΒΑΚ σε σχέση με τα Πεδία Σκοπού και τα Πεδία Δράσης  

(Πηγή: Οδηγός ΣΒΑΚ - ELTISplus 2011) 

                                                      
8
  ELTIS plus 2011: Οδηγίες.  Αναπτύσσοντας και υλοποιώντας ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. (έγγραφο 

εργασίας για το Παραδοτέο 2.2) – www.mobilityplan.eu  

http://www.mobilityplan.eu/
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Το σημαντικότερο στοιχείο προς εξέταση είναι η επαναληπτική διαδικασία του σχεδίου: η 

ανάπτυξη του ΣΒΑΚ δεν πρέπει να είναι το αθροιστικό αποτέλεσμα των διαδοχικών σταδίων 

μελετών, αλλά μία ολοκληρωμένη διαδικασία που θα επιτρέπει μία κοινή διάγνωση της 

κατάστασης, ένας προοδευτικός καθορισμός των σκοπών και της συνέπειας των μέσων. 

Ο δυναμικός χαρακτήρας της διαδικασίας ΣΒΑΚ αναφέρεται στα Πεδία Σκοπού.  

 

Σχήμα 4: Δυναμικός χαρακτήρας της διαδικασίας ΣΒΑΚ στο ADVANCE 

Πιο λεπτομερής περιγραφή των Πεδίων Σκοπού και των Πεδίων Δράσης βρίσκεται στο 

Παράρτημα I.   
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3 Η Επιθεώρηση ADVANCE: περιγραφή βήμα 

προς βήμα 

Το Πρότυπο Επιθεώρησης ADVANCE βοηθά την πόλη να διαμορφώσει και να βελτιώσει την 

ποιότητα του σχεδίου και της πολιτικής βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Το Πρότυπο 

Επιθεώρησης ADVANCE καθοδηγεί τις πόλεις στην διάρκεια της επιθεώρησης σε 5 βήματα και 

σε μέγιστη χρονική διάρκεια 6 μηνών.  

Το Σχήμα 5 παρουσιάζει την διαδικασία της Επιθεώρησης ADVANCE. Στην Παράγραφο 3.1 

περιγράφεται η Επιθεώρηση ADVANCE βήμα προς βήμα εξηγώντας την δραστηριότητα που 

λαμβάνει χώρα, την χρονική στιγμή, την εκτιμώμενη διάρκεια και τα συνεργαζόμενα μέρη. 

 

 

Σχήμα 5: Πρότυπο Επιθεώρησης ADVANCE  

Ορισμένα βασικά στοιχεία της Επιθεώρησης ADVANCE (τα καθήκοντα της πόλης, ο ρόλος του 

επιθεωρητή …) εξηγούνται με λεπτομέρεια στις παραγράφους 3.2 και Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden.. 
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3.1 Η Επιθεώρηση ADVANCE βήμα προς βήμα 

3.1.1 Επεξήγηση 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

 
Ενέργειες 

 
Εργασίες προς υλοποίηση 

 
Προτάσεις, συστάσεις 

 

Υλικό εκπαίδευσης (πρότυπα, έντυπα)  
διαθέσιμο για τον επιθεωρητή 
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3.1.2 Πρώτη επαφή 

Η πόλη δείχνει ενδιαφέρον για την Επιθεώρηση ADVANCE και ένας πιστοποιημένος επιθεωρητής ADVANCE έρχεται σε επαφή μαζί της. 

Ενέργεια Περίοδος Διάρκεια Εμπλεκόμενοι 

ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ 

Ορίζεται συνάντηση μεταξύ του επιθεωρητή και της πόλης. Ο επιθεωρητής εξηγεί την διαδικασία της Επιθεώρησης ADVANCE μέσω 
μίας εισαγωγικής παρουσίασης, καθώς και την δέσμευση που απαιτείται από την πόλη. Επιπλέον, ο επιθεωρητής εξηγεί ξεκάθαρα τον 
ρόλο του ως παράγοντας διευκόλυνσης στην διαδικασία της επιθεώρησης

9
 και περιγράφει ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα και οφέλη 

για την πόλη (σκοποί της επιθεώρησης, το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου δράσης, τα κριτήρια της πιστοποίησης…). 

Ο επιθεωρητής περιγράφει τις απαιτούμενες ικανότητες και πόρους που είναι απαραίτητοι για την σύνθεση της ομάδας έργου 
ADVANCE

10
. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται από τον επιθεωρητή σχετικά με την ανάμειξη των σχετικών εμπλεκόμενων φορέων

11
. Οι 

συνήθειες της πόλης σε σχέση με την ανάμειξη των εμπλεκόμενων φορέων λαμβάνονται υπόψη και διαμορφώνεται η τελική απόφαση 
για την σύνθεση της ομάδας έργου. 

Η πόλη και ο επιθεωρητής συμφωνούν στην οριστική σύνθεση της ομάδας έργου. 

Εβδομάδα 1 Συνάντηση 2 
ώρες 

Επιθεωρητής, 
Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 
της πόλης 

 

Διορίζεται ένας υπεύθυνος επικοινωνίας από την πόλη για το ADVANCE (παραδείγματος χάρη ένας συντονιστής 
κινητικότητας).  

Υποβάλλονται σχετικά έντυπα (Σχέδιο Κινητικότητας, Σχέδιο Μεταφοράς, ΣΒΑΚ, Λίστα εμπλεκόμενων φορέων…) στον 
επιθεωρητή. 

   

 

- Για να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο πολιτικής ανάμειξης θα χρειαστεί να συμμετάσχει και πολιτικό πρόσωπο στην 
Ομάδα έργου ADVANCE. 

- Για να εξασφαλιστεί η καλή παρακολούθηση και η συνέχεια της διαδικασίας επιθεώρησης, είναι σημαντικό να 
εμπλακούν άμεσα τα αρμόδια άτομα, τόσο το άτομο που είναι υπεύθυνο επικοινωνίας όσο και τα μέλη της ομάδας 
εργασίας του ADVANCE, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

   

 

Ο επιθεωρητής συλλέγει στοιχεία μέσω δεικτών περιεχομένου. Δείκτες που θα βοηθήσουν τον επιθεωρητή να διαμορφώσει την 
αρχική κατάσταση της πόλης

12
. 

Εβδομάδα 1 2 ώρες Επιθεωρητής 

 

Μία πρόταση είναι να ζητηθούν τα πιο σημαντικά δημοσιεύματα των 2 τελευταίων ετών που αφορούν σε κινητικότητα και 
αστικό σχεδιασμό. Η οπτική των δημοσιογράφων δίνει την αίσθηση για το πώς η δημόσια συζήτηση εισπράττεται. 

Άλλη μία πηγή πληροφόρησης είναι η συλλογή όλων των δημοσιεύσεων της πόλης των 2 τελευταίων ετών σχετικά με την 
κινητικότητα. 

   

                                                      
9
  Βλ. 3.3.2 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο του επιθεωρητή. 

10
  Βλ. 3.2.1 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ομάδα εργασίας. 

11
  Βλ. 3.3.3 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανάμειξη των εμπλεκόμενων φορέων. 

12
  Βλ. 3.2.3 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με δείκτες περιεχομένου. 
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Ενέργεια Περίοδος Διάρκεια Εμπλεκόμενοι 

 

Αποστέλλεται μία πρόσκληση για την πρώτη συνάντηση σε όλους του συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων και των 
εμπλεκόμενων φορέων που δεν έχουν ενεργή συμμετοχή. Στην πρόσκληση, ανακοινώνονται επίσης, ως μέρος της πρώτης 
συνάντησης της ομάδας έργου, τα διαλλείματα (π.χ. ελαφρύ γεύμα). 

Εβδομάδα 1 1 ώρα Επιθεωρητής  
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3.1.3 Βήμα 1 – Αναλύοντας την Κατάσταση 

Ενέργεια Περίοδος Διάρκεια Εμπλεκόμενοι 

 

 Ο επιθεωρητής υλοποιεί έρευνα γραφείου σε όλα τα σχετικά έντυπα/έγγραφα (ΣΒΑΚ, σχέδια κινητικότητας, σχέδια 
μεταφοράς κτλ.). 

Εβδομάδα  
2-3 

16 ώρες Επιθεωρητής 

 

Ο επιθεωρητής διεξάγει επιτόπια έρευνα στην πόλη. Η επιτόπια έρευνα μπορεί να συνδυαστεί με την πρώτη συνάντηση 
της ομάδας έργου. 

 

Εβδομάδα 3  

(Εβδομάδα 1) 

4 ώρες Επιθεωρητής 

Συντονιστής 

Κινητικότητας / 

υπάλληλος του 

τμήματος 

Κινητικότητας 

 

Προτείνεται να γίνει η επιτόπια έρευνα σε συνεννόηση με το Τμήμα Κινητικότητας. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
ώστε η επίσκεψη να μην επηρεάζεται από αυτή. Ο επιθεωρητής οφείλει να διερευνά τόσο τα καλά παραδείγματα όσο και 
τα εμπόδια στην τοπική πολιτική κινητικότητας. . Ο επιθεωρητής δημιουργεί φωτογραφική τεκμηρίωση των  θετικών και 
αρνητικών στοιχείων. Αυτά θα λειτουργήσουν ως μία καλή βάση για μετέπειτα συζητήσεις κατά την διάρκεια των 
συναντήσεων. 

   

M1 – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (= πρώτη συνάντηση ομάδας έργου ADVANCE)  

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας έργου ADVANCE ξεκινά με μία ανεπίσημη συνάντηση (γεύμα) όπου όλοι οι συμμετέχοντες έχουν 
την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους. Αυτό διευκολύνει την συνεργασία σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της επιθεώρησης. 

Κατόπιν της πρώτης συνάντησης, ο επιθεωρητής εξηγεί όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας της Επιθεώρησης ADVANCE με 
την βοήθεια μίας παρουσίασης. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο και τις προσδοκίες όλων των συμμετεχόντων. Τόσο η θέση 
του επιθεωρητή όσο και ο τελικός σκοπός της Επιθεώρησης ADVANCE οφείλουν να είναι ξεκάθαρες σε όλους τους 
συμμετέχοντες από την αρχή.  

Ορίζεται ένα χρονοδιάγραμμα για όλη την διαδικασία: ημερομηνίες για τις επόμενες 3 ή 4 συναντήσεις
13

 οριστικοποιούνται και όλοι 
οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να είναι παρόντες σε όλες αυτές τις συναντήσεις. 

Ο επιθεωρητής διανέμει το ερωτηματολόγιο ADVANCE με το οποίο θα εκτιμηθεί η ποιότητα του σχεδιασμού κινητικότητας της 
πόλης. Διευκρινήσεις δίδονται σχετικά με τον σκοπό του ερωτηματολογίου προς όλα τα συνεργαζόμενα μέρη και ακολουθεί μία 
σύντομη επεξήγηση των διάφορων θεμάτων. Ο επιθεωρητής αναφέρει την ορολογία στο τέλος του ερωτηματολογίου. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ρωτήσουν διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία και το ερωτηματολόγιο. 

Ο επιθεωρητής τονίζει ότι παραμένει διαθέσιμος/η σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για επιπρόσθετες ερωτήσεις/διευκρινήσεις, 
για παράδειγμα, εάν ορισμένες ερωτήσεις ή όροι δεν είναι ξεκάθαροι. 

Εβδομάδα  
3 

 

Συνάντηση 
2,5 ώρες 

Επιθεωρητής, 
Ομάδα έργου 
ADVANCE  

                                                      
13

  Ενδέχεται να χρειαστεί μία δεύτερη συνάντηση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση ώστε  να υπάρξει συναίνεση για τα εν δυνάμει στοιχεία που θα χρειαστούν για την διαμόρφωση της 
προκαταρτικής λίστας ενεργειών βελτίωσης. Βλ. 3.1.4 ΒήμαΒήμα 2 – . 
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Ενέργεια Περίοδος Διάρκεια Εμπλεκόμενοι 

 

Προτείνεται ένας από τους πολιτικούς (Αντιδήμαρχος Έργων) να κηρύξει την έναρξη της αρχικής συνάντησης ώστε να 
παρουσιάσει την πολιτική δέσμευση για την υλοποίηση της Επιθεώρησης ADVANCE.   

 

   

 

Πρότυπη εισαγωγική παρουσίαση ADVANCE 

Ερωτηματολόγιο ADVANCE 

Συνοπτικό εργαλείο ερωτηματολογίου ADVANCE  

Πρότυπος πίνακας ιεράρχησης ADVANCE M3 

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης ADVANCE 

Πρότυπη Αναφορά Επιθεώρησης ADVANCE. 

Περίοδος Διάρκεια 
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3.1.4 Βήμα 2 – Αξιολόγηση  

Ενέργεια Περίοδος Διάρκεια Εμπλεκόμενοι 

 

Τα μέλη της ομάδας έργου ADVANCE συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο ατομικά. Ο επιθεωρητής ADVANCE 
παραμένει διαθέσιμος μέσω τηλεφώνου ή email για διευκρινήσεις και υποστήριξη. 

Εβδομάδα  
5 – 7  

± 1,5 ώρες 
ανά άτομο 

Ομάδα έργου 
Advance 

 

Όλες οι ξεχωριστές απαντήσεις συλλέγονται, συνοψίζονται και αναλύονται από τον επιθεωρητή. Γίνεται μία 
επισκόπηση των αποτελεσμάτων, και ο επιθεωρητής δημιουργεί μία λίστα με τα ατομικά σχόλια και 
προετοιμάζει την συνάντηση συναίνεσης. 

Εβδομάδα  
8 – 9  

16 ώρες Επιθεωρητής 

 

Ο επιθεωρητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το συνοπτικό εργαλείο του ερωτηματολογίου ADVANCE για να 
αναλύσει τα ξεχωριστά αποτελέσματα. Τα γραφήματα παράγονται αυτόματα για να βοηθήσουν στην ερμηνεία 
των συνολικών αποτελεσμάτων και να διευκολυνθεί η συζήτηση και η επίτευξη της συναίνεσης. 

   

M2 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ(ΙΕΣ) ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο επιθεωρητής παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ εστιάζεται στα σημεία όπου υπάρχει μεγάλη 
διαφοροποίηση στις απαντήσεις. 

Μέσω συζήτησης της ολομέλειας αναζητείται η επίτευξη συναίνεσης στην βαθμολογία ή την απάντηση κάθε Πεδίου 
Σκοπού. Είναι διαθέσιμες αρκετές επιλογές για την επίτευξη της συναίνεσης: κρατώντας τον αριθμητικό μέσο όρο, 
αύξουσα ή φθίνουσα βαθμολόγηση βασισμένη σε επιχειρήματα των μελών της ομάδας ξεχωριστά, ψήφος για τον μέσο 
όρο βαθμολογίας… Ο επιθεωρητής παίζει τον ρόλο του μεσολαβητή στην διάρκεια της συζήτησης. 

Η ίδια συζήτηση λαμβάνει χώρα και για τα Πεδία Δράσης. Βάσει της προκαταρκτικής έρευνας γραφείου, της επιτόπιας 
έρευνας από τον επιθεωρητή, καθώς και της βαθμολογίας στα διάφορα Πεδία Δράσης, γίνεται ξεκάθαρο σε ποιά Πεδία 
Δράσης οφείλει να εστιάσει μελλοντικά η πόλη. 

Θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία βαθμολογία της ομάδας έργου ADVANCE για κάθε πρόταση καλύπτοντας τόσο τα 
πεδία σκοπού όσο και τα πεδία δράσης. 

Εβδομάδα  
10 

Συνάντηση 
4 ώρες ή 

Συνάντηση 
2x3 ώρες 

εάν 
χρειαστεί 

2
η
  

συνάντηση 
συναίνεσης  

Επιθεωρητής, 

Ομάδα έργου 
Advance 

 

Σε ορισμένες πόλεις, ενδέχεται να χρειαστεί μία δεύτερη συνάντηση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση 
ώστε  να υπάρξει συναίνεση για τα εν δυνάμει στοιχεία που θα χρειαστούν για την διαμόρφωση της 
προκαταρτικής λίστας ενεργειών βελτίωσης. Είναι στα καθήκοντα του επιθεωρητή να αναγνωρίσει την ανάγκη 
ή τα πλεονεκτήματα μιας δεύτερης τέτοιας συνάντησης. 

   

 

Προτάσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης: 
• Συνιστάται να αρχίσετε την παρουσίαση με μια SWOT ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης κινητικότητας 
βασιζόμενη σε έρευνα γραφείου και σε επιτόπια επίσκεψη. Η προσέγγιση SWOT είναι γνωστή στους 
περισσότερους και αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης που θα συνεχιστεί με τα αποτελέσματα του 
ερωτηματολογίου . 
• Να υπάρχει διάλλειμα στο μέσο της συνεδρίασης: οι συμμετέχοντες θα είναι πιο δραστήριοι όταν έχουν ένα 
διάλειμμα κατά τη διάρκεια μιας 4ωρης συνεδρίασης. 
• Στο τέλος της συνάντησης είναι χρήσιμο να παρουσιάσει ένα slide με τα συμπεράσματα της συνεδρίασης. 
Αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για το Σχέδιο Δράσης. 
• Κάντε τη συνεδρίαση όσο το δυνατόν περισσότερο διαδραστική και ωθήστε τους συμμετέχοντες να συζητούν 
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Ενέργεια Περίοδος Διάρκεια Εμπλεκόμενοι 

τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, παρακινήστε τα μέλη της 
ομάδας εργασίας να μαντέψουν τα 3 πιο αδύναμα και 3 πιο ισχυρά μέτρα. 

 

Επισκόπηση των υφισταμένων πολιτικών και στρατηγικών της πόλης και η δημιουργία λίστας τρεχουσών 
ενεργειών βελτίωσης σχεδιασμένων εντός της πόλης που σχετίζονται με την βελτίωση της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας. 

Δημιουργία μιας λίστας με ενέργειες πιθανών βελτιώσεων η οποία θα προκύψει από συλλογή στοιχείων από 
την συνάντηση συναίνεσης για μελλοντική βελτίωση. 

Εβδομάδα  
10  

4 ώρες Συντονιστής 
Κινητικότητας / 
υπάλληλος του 
τμήματος μεταφορών  
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3.1.5 Βήμα 3 – Ιεράρχηση  

Ενέργεια Περίοδος Διάρκεια Εμπλεκόμενοι 

 

Ο επιθεωρητής, σε συμφωνία με την  Πόλη (τμήμα κινητικότητας) συντάσσει ένα πρόχειρο Σχέδιο Δράσης 
(ΣΔ) βασισμένο στην λίστα των πιθανών ενεργειών βελτίωσης, αποτέλεσμα του βήματος 2. 

Για να διευκολυνθεί η συζήτηση σχετικά με την ιεράρχηση ο επιθεωρητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τον 

πίνακα προτεραιοτήτων Μ3. 

Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους που καθορίζονται στην πολιτική κινητικότητας, 

συμπληρωμένους με κάποια συγκεκριμένους στόχους που καθορίζονται από τον επιθεωρητή προς βοήθεια 

της Πόλης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο πίνακας αυτός αποτελεί ένα ποιοτικό εργαλείο για τον επιθεωρητή 

διευκολύνοντας τη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του Μ3 και δεν αποτελεί μέσο επικοινωνίας. 

Εβδομάδα  
11 – 14  

60 ώρες Επιθεωρητής 

Συντονιστής 
Κινητικότητας / 
υπάλληλος του 
τμήματος 
κινητικότητας 

 

Στο ΣΔ, ορίζονται απτοί στόχοι και ενέργειες σε ένα χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και 
υπεύθυνους ή υπεύθυνα τμήματα  καθώς και η επίδραση σε μείωση εκπομπών CO2 και εξοικονόμηση 
ενέργειας. 

   

 

Το προσχέδιο του ΣΔ συζητείται με το Τμήμα Κινητικότητας με σκοπό να βελτιστοποιηθεί ο κατάλογος των 
δράσεων βελτίωσης.  

Εβδομάδα  
15 – 16 

4 ώρες Επιθεωρητής 

Συντονιστής 
Κινητικότητας / 
υπάλληλος του 
τμήματος 
κινητικότητας 

 
Το ελεγμένο ΣΔ αποστέλλεται στα μέλη της ομάδας έργου από τον επιθεωρητή ώστε να προετοιμαστεί η 
συνάντηση ιεράρχησης. 

Εβδομάδα  
15 – 16 

2 ώρες ανά 
άτομο 

Ομάδα έργου 
Advance 

M3 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ 

Διεξάγεται συζήτηση σχετικά με την προτεραιότητα των ενεργειών που αναφέρονται στο προσχέδιο του ΣΔ. Η 
συζήτηση γίνεται με την ολομέλεια ή σε διαφορετικές ομάδες έργου.  

Ο επιθεωρητής παρέχει καθοδήγηση στην συζήτηση και βοηθά την ομάδα έργου να βγάλει συμπεράσματα σχετικά με 
την ιεράρχηση. 

Λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχόλια για το πέρασμα στο επόμενο βήμα (την επεξεργασία του τελικού σχεδίου δράσης). 

Η ομάδα έργου συζητά και συμφωνεί σχετικά με το ποιων (άλλων) εμπλεκόμενων φορέων η συμβουλή θα ζητηθεί πριν 
την διαμόρφωση του τελικού ΣΔ. 

Εβδομάδα  
17 

Συνάντηση 
3 ώρες  

Επιθεωρητής, 
Ομάδα έργου 
Advance 

 
Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατόπιν της συνάντησης ιεράρχησης ο υπεύθυνος επικοινωνίας της πόλης 
επικοινωνεί με τους κύριους εμπλεκόμενους

14
 ζητώντας την συμβουλή τους σχετικά με την λίστα 

Εβδομάδα  
18 – 19 

4 ώρες 
διμερείς 

Υπεύθυνος 
επικοινωνίας της 

                                                      
14

  Εμπλεκόμενοι που ενδέχεται να επηρεαστούν από τα μέτρα κινητικότητας, π.χ. ΜΚΟ. βλ. κεφάλαιο 3.2.5  



D2.3 Τελικό Σχέδιο και Οδηγίες Επιθεώρησης ADVANCE  

 

 
www.eu-advance.eu Σελ. 22 από 76 

 

Ενέργεια Περίοδος Διάρκεια Εμπλεκόμενοι 

 

 

προτεραιοτήτων. 

Τα σχόλια των κύριων δρώντων καταγράφονται από τον επιθεωρητή. 

 

Προτάσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης: 
• Είναι πολύ χρήσιμο να δίνονται παραδείγματα που εμπλουτίζουν τη συζήτηση. 
• Είναι σημαντικό να γίνεται η συνεδρίαση όσο πιο ψυχαγωγική γίνεται ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η 
ενεργός συμμετοχή των παρευρισκομένων 
• Το Προσχέδιο Δράσης θα πρέπει να παραδοθεί στα μέλη της ομάδας έργου ADVANCE προτού λάβει χώρα 
η συνεδρίαση καθορισμού προτεραιοτήτων. 

συναντήσεις πόλης 

 

Προτεινόμενες μέθοδοι ιεράρχησης: 

• Μέθοδος Star: 

Η ιεράρχηση γίνεται σε δύο στάδια: 

- Το Βήμα 1 αποτελείται από μια ψηφοφορία για να δοθεί προτεραιότητα στις δράσεις. Λαμβάνει υπόψη τα 

ακόλουθα κριτήρια ιεράρχησης: προσβασιμότητα για όλα τα μέσα μεταφοράς, προσβασιμότητα για όλους, 

ποιότητα ζωής, οδική ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων. 

Κάθε δράση βαθμολογείται με 1, 2 ή 3 αστέρια. Η βαθμολογία ακολουθείται από συζήτηση σχετικά με τη 

διαφορά στις ψήφους. Στο τέλος ο μέσος όρος για κάθε δράση εμφανίζεται για να καταδείξει τις 

προηγούμενες ενέργειες. 

- Στο Βήμα 2 τα μέλη της ομάδας έργου λαμβάνουν υπόψη τη σκοπιμότητα (δυνατές συνθήκες επιτυχίας) 

κάθε δράσης και τη χρονική προθεσμία για την εκτέλεσή τους. 

 

• Ιεράρχηση με βάση τους κύριους φορείς 

- Θα πραγματοποιηθούν δύο συνεδριάσεις M3: η μια θα περιλαμβάνει τα μέλη της Ομάδας Έργου και η άλλη 

τους κύριους φορείς. Ο λόγος οργάνωσης δύο συνεδριάσεων είναι αφενός τα μέλη της ομάδας έργου να 

συμμετέχουν από την αρχή, έτσι ώστε να γνωρίζουν τη διαδικασία λεπτομερώς, και αφετέρου οι φορείς να 

εκφράζουν τη γνώμη τους. Η διαδικασία ιεράρχησης είναι το αποτέλεσμα των δύο συνεδριάσεων. 

- Κατά τη διάρκεια του Μ3 με την Ομάδα Έργου κάθε μέλος οφείλει να εκφράζει γνώμη για την ιεράρχηση στο 

πεδίο εξειδίκευσής του. 

 

• Ιεράρχηση προ του M3 

- Μετά τη συνάντηση συναίνεσης όλων των μελών της Ομάδας Έργου, που εκπροσωπούν διαφορετικούς 

οργανισμούς, ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους φορείς και το δήμο να καταρτίσουν την λίστα των 

προτεραιοτήτων τους. 

- Εκείνοι στέλνουν την λίστα των προτεραιοτήτων τους στον επιθεωρητή. 

- Ο επιθεωρητής θα εξετάζει τη λίστα και θα τη συγκρίνει με τα αποτελέσματα του Μ2 και θα προετοιμάζει το 
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Ενέργεια Περίοδος Διάρκεια Εμπλεκόμενοι 

τελικό κατάλογο για τη συνεδρίαση ιεράρχησης M3. 

- Ο τελικός κατάλογος θα αποστέλλεται πριν την Μ3 στην ομάδα έργου εκ των προτέρων. 

 

Ο τρόπος με τον οποίο ζητείται η συνδρομή (συμβολή) των κύριων εμπλεκομένων εξαρτάται από 

της συνήθειες της πόλης:  

 διμερής συναντήσεις με τους κύριους φορείς μετά την Μ3 

 παρουσία των κύριων φορέων στην Μ3 

 τηλεφωνική σύσκεψη με τον επιθεωρητή 
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3.1.6 Βήμα 4 – Τελικό σχέδιο δράσης  

Ενέργεια Περίοδος Διάρκεια Εμπλεκόμενοι 

 

Βάσει των προηγούμενων βημάτων, ο επιθεωρητής διατυπώνει το τελικό Σχέδιο Δράσης ADVANCE. Εβδομάδα 
20  

8 ώρες Επιθεωρητής 

 

Το ΣΔ αποστέλλεται στην ομάδα έργου για τελικά σχόλια.    

M4 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

Η ομάδα έργου ADVANCE παρουσιάζει το τελικό ΣΔ στους πολιτικούς αντιπροσώπους της πόλης. 

Κατόπιν συζήτησης, επιτυγχάνεται συμφωνία σχετικά με τις ενέργειες βελτίωσης και της ιεράρχησης. 

Εβδομάδα 
21 

Συνάντηση 
3 ώρες 

Επιθεωρητής, 

Ομάδα έργου 
Advance 

 
Ο επιθεωρητής επανεξετάζει το τελικό ΣΔ βάσει των σχολίων των αντιπροσώπων. Εβδομάδα 

21 – 22 
4 ώρες  Επιθεωρητής 

 
Ο επιθεωρητής εγκρίνει το τελικό ΣΔ. Εβδομάδα  

23 
1 ώρες Επιθεωρητής 

 

Το ΣΔ εγκρίνεται από τους πολιτικούς αντιπροσώπους της πόλης. Εβδομάδα 
23 

 Επιθεωρητής, 

Ομάδα έργου 
Advance, 

Πολιτικοί 
αντιπρόσωποι της 
πόλης 

 



D2.3 Τελικό Σχέδιο και Οδηγίες Επιθεώρησης ADVANCE  

 

 
www.eu-advance.eu Σελ. 25 από 76 

 

3.1.7 Βήμα 5: Αναφορά Επιθεώρησης και Πιστοποίηση 

Ενέργεια Περίοδος Διάρκεια Εμπλεκόμενοι 

 

Ο επιθεωρητής γράφει την Αναφορά Επιθεώρησης συμπεριλαμβάνοντας: 
– τις σημειώσεις των συναντήσεων της ομάδας έργου 
– την πρόταση για πιστοποίηση 

Το τελικό και εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης προστίθεται ως παράρτημα στην Αναφορά Επιθεώρησης. 

Εβδομάδα 
24 

16 ώρες Επιθεωρητής 

 

Εάν η πόλη ικανοποιεί τα κριτήρια για την πιστοποίηση, λαμβάνει το πιστοποιητικό
15

 ADVANCE. Αυτό γίνεται 
κατά την διάρκεια της τελετής, παρουσία των πολιτικών αντιπροσώπων, της ομάδας έργου ADVANCE και των 
σχετικών εμπλεκόμενων φορέων. 

Εβδομάδα 
25 

 Όλοι 

 

 

                                                      
15

  Τα κριτήρια για την πιστοποίηση ορίζονται στην παράγραφο 3.2.6. Το ποιος παίρνει την τελική απόφαση για την πιστοποίηση είναι ακόμη ανοιχτό προς συζήτηση. Υπάρχουν δύο επιλογές υπό 
σκέψη: 1) ο επιθεωρητής αποφασίζει σχετικά με το αν θα εκδοθεί πιστοποίηση ή όχι ή 2) μία επιτροπή πιστοποίησης παίρνει την τελική απόφαση (βλ. 3.2.6 για περεταίρω λεπτομέρειες). 
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3.2 Λεπτομερής περιγραφή των βασικών στοιχείων της 

Επιθεώρησης ADVANCE  

3.2.1 Η ομάδα έργου ADVANCE  

Η ομάδα έργου ADVANCE είναι ο βασικός εμπλεκόμενος στην διαδικασία επιθεώρησης. Η ομάδα 

έργου δημιουργείται για να συζητήσει τα δυνατά και αδύναμα σημεία του σχεδιασμού αστικής 

κινητικότητας και για να προσδιορίσει τους τρόπους βελτίωσης. 

Η ομάδα έργου πρέπει να αποτελείται από τους κύριους εσωτερικούς και εξωτερικούς «παίκτες» 

που σχετίζονται με την αστική μετακίνηση και τον σχεδιασμό κινητικότητας. Είναι σημαντικό η 

σύνθεση της ομάδας να αντικατοπτρίζει τα τμήματα της πόλης και τους σχετικούς εμπλεκόμενους 

φορείς που είναι υπεύθυνοι για τις λειτουργίες που καλύπτονται από τα πεδία σκοπού και δράσης. 

Εντούτοις, για λόγους αποτελεσματικότητας, η ομάδα έργου περιορίζεται σε έναν μέγιστο αριθμό 

ατόμων. Προτείνεται η ομάδα έργου να κυμαίνεται μεταξύ των 10 - 15 ατόμων. 

Η ακριβής σύνθεση της ομάδας δεν είναι προκαθορισμένη – αντιθέτως, θα  πρέπει να ορίζεται από 

την πόλη – παρ’ όλα αυτά, ορισμένες από τις λειτουργίες που αντιπροσωπεύονται, 

συμπεριλαμβάνουν άτομα υπεύθυνα για τον σχεδιασμό της χρήσης γης, για τον σχεδιασμό και την 

κατανομή της υποδομής και των υπηρεσιών στα διάφορα μεταφορικά μέσα (π.χ. εκείνοι που 

σχεδιάζουν το δίκτυο ποδηλασίας, αλλά και εκείνοι που το υλοποιούν και το συντηρούν), καθώς 

επίσης και τους ιδιωτικούς εκείνους οργανισμούς που αναλαμβάνουν υπηρεσίες όπως, σε 

ορισμένες πόλεις, αυτές του Φορέα Δημοσίων Συγκοινωνιών. Είναι επίσης σημαντικό να 

συμπεριληφθούν όσοι είναι υπεύθυνοι για την χρηματοδότηση των μεταφορών, όσοι είναι 

υπεύθυνοι για την συλλογή δεδομένων της πόλης (π.χ. κυκλοφοριακές μετρήσεις, κοινωνικό-

οικονομικά στοιχεία) και όσοι είναι υπεύθυνοι για τα μέτρα κινητικότητας που επιβάλει η πόλη.   

Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν οι βασικοί εμπλεκόμενοι (υπεύθυνοι ώστε να αναπτυχθεί η 

επιθεώρηση είναι η δημόσια διοίκηση, οι πολιτικοί προϊστάμενοι, κλπ) αλλά είναι εξίσου σημαντικό 

να αντιπροσωπεύονται και εμπλεκόμενοι σχετικοί με την υλοποίηση (υπεύθυνοι για την υλοποίηση 

των μέτρων ενός ΣΒΑΚ: διαχειριστές ΔΣ, υπεύθυνοι υποδομής…) στην ομάδα έργου.  

Για παράδειγμα, η ένταξη κύριων εμπλεκομένων (σύλλογοι χρηστών Δημοσίων Συγκοινωνιών) στις 

δραστηριότητες της ομάδας έργου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μία πιο ισορροπημένη και κατ’ 

επέκταση πιο αξιόπιστη εκτίμηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας της πόλης. Επιπροσθέτως, η 

ανάμειξη βασικών εξωτερικών παρόχων κινητικότητας καθ’ όλη την διαδικασία εκτίμησης ενδέχεται 

να βοηθήσει στην δημιουργία ευρύτερα αποδεκτών ενεργειών βελτίωσης.  

Οι συνήθειες της πόλης όσον αφορά τους εμπλεκόμενους φορείς θα ληφθεί υπόψη κατά την 

σύνθεση της ομάδας έργου. Η ανάμειξη των εμπλεκόμενων φορέων περιγράφεται παρακάτω 

(§3.3.3 Συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων). 

Είναι σημαντικό να γίνει γνωστό το ενδιαφέρον του πολιτικού επιπέδου σχετικά με την Επιθεώρηση 

ADVANCE πριν ξεκινήσει η διαδικασία της επιθεώρησης. Οι σύμβουλοι της πόλης σε θέματα 

μεταφορών και κινητικότητας, τουλάχιστον, θα πρέπει να λάβουν σύντομη ενημέρωση σχετικά με 

το Σχέδιο της Επιθεώρησης ADVANCE και για το πώς δουλεύει.  

Η σύνθεση της ομάδας έργου συμφωνείται μεταξύ της πόλης και του επιθεωρητή στην αρχή της 

διαδικασίας της επιθεώρησης.  

Η ομάδα έργου θα συναντηθεί τουλάχιστον τέσσερις φορές στην διάρκεια της Επιθεώρησης 

ADVANCE. Για να είναι πιο αποτελεσματική και παραγωγική η επιθεώρηση, είναι απαραίτητο η 

σύνθεση της ομάδας έργου να παραμείνει όσο το δυνατό πιο αμετάβλητη κατά την διάρκεια όλης 

της διαδικασίας. Ένα από τα κριτήρια που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή των μελών 

της ομάδας έργου είναι η δέσμευση και η διαθεσιμότητα των μελών.  

Οι κύριες δραστηριότητες της ομάδας έργου αφορούν την αξιολόγηση των Πεδίων Σκοπού και 

Δράσης, την συζήτηση των δυνατών και αδύναμων σημείων και τον προσδιορισμό τρόπων για 

περεταίρω βελτίωση (σχέδιο δράσης). Κατά την διάρκεια της Πρώτης Επαφής, ένα άτομο 

αναλαμβάνει έναν πιο συγκεκριμένο ρόλο. Αυτός είναι ο ρόλος του υπεύθυνου επικοινωνίας για την 
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διαδικασία ADVANCE, και λειτουργεί ως η κύρια επαφή μεταξύ της πόλης και του επιθεωρητή 

ADVANCE. Ο επιθεωρητής ADVANCE κινεί την διαδικασία και μία πιο αντικειμενική άποψη της 

πολιτικής κινητικότητας της πόλης.  

Είναι σημαντικό να υπάρχει κοινή κατανόηση του Προτύπου Επιθεώρησης ADVANCE και να 

μοιράζονται οι λεπτομέρειες των Πεδίων Σκοπού και Δράσης με τα μέλη της ομάδας έργου 

ADVANCE. Κατά την διάρκεια της Εισαγωγικής Συνάντησης, ο επιθεωρητής πρέπει να κάνει μία 

εισαγωγική παρουσίαση της Επιθεώρησης ADVANCE καλύπτοντας ολόκληρη την διαδικασία, το 

Πρότυπο Επιθεώρησης ADVANCE, το ερωτηματολόγιο ADVANCE και το έντυπο υλικό του 

ADVANCE. 

3.2.2 Τι είναι διαθέσιμο; 

Το παρακάτω έντυπο υλικό είναι διαθέσιμο για τον Επιθεωρητή 

 Εισαγωγική παρουσίαση ADVANCE: ADVANCE introduction.ppt (PowerPoint) 

 Ερωτηματολόγιο ADVANCE: ADVANCE questionnaire.xls (Excel) 

 Συνοπτικό εργαλείο ερωτηματολογίου ADVANCE: ADVANCE summary tool.xls (Excel) 

 Πρότυπος Πίνακας Ιεράρχησης ADVANCE M3: prioritisation table M3 template.xls 

 Πρότυπο Σχέδιο Δράσης ADVANCE: Local Action Plan template.doc (Word) 

 Πρότυπη Έκθεση Επιθεώρησης  ADVANCE: ADVANCE Audit report template.doc (Word) 

3.2.3 Δείκτες περιεχομένου της πόλης 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας επιθεώρησης, ο επιθεωρητής συλλέγει στοιχεία μέσω δεικτών 

περιεχομένου ώστε να αποκομίσει μία καθαρή και αντικειμενική εικόνα της πολιτικής κινητικότητας 

της πόλης. Η πόλη θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους δείκτες.  

Οι δείκτες περιεχομένου διακρίνονται σε δύο κύριες ομάδες. Η μία κατηγορία αφορά τους δείκτες 

που θα βοηθήσουν τον επιθεωρητή να διαμορφώσει μία βάση για την υφιστάμενη κατάσταση της 

πόλης, και η άλλη, αφορά τους δείκτες που θα βοηθήσουν τον επιθεωρητή να αξιολογήσει τις 

αλλαγές στις τοπικές πολιτικές κινητικότητας. 

Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την εκτίμηση των επιδράσεων της εφαρμογής της 

Επιθεώρησης ADVANCE. Ο επιθεωρητής οφείλει να συλλέξει αυτά τα δεδομένα και να τα 

συμπεριλάβει στην αναφορά επιθεώρησης. 

Δείκτες περιεχομένου 

Δείκτες Βάσης 

Πληθυσμός  Αριθμός μόνιμων κατοίκων 

Πληθυσμιακή πυκνότητα Αριθμός μόνιμων κατοίκων / Χλμ² 

Επιφάνεια (εμβαδό) Χλμ² 

Πληθυσμός άνω των 65 ετών Σε % 

Πληθυσμός κάτω των 18 ετών Σε % 

Μαθητές/Φοιτητές Συνολικός αριθμός μαθητών/ 
φοιτητών 

Κατανομή χρήσης ΜΜ (Πεζή μετακίνηση, Ποδήλατο, ΔΣ, Ι.Χ.) σε % Έτος 

Ιδιοκτησία αυτοκινήτων
16

 Αυτοκίνητα / 1.000 κατοίκους 

Ποσοστό ανεργίας Σε % 

Κατά κεφαλήν
17

 ΑΕΠ Σε EUR 

                                                      
16

  Για περεταίρω πληροφορίες: Eurostat Urban Audit – indicator number of cars per 1000 inhabitants. 
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/Σχήμαs/passenger-car-ownership-in-the-eea 

17
  Για περεταίρω πληροφορίες: Eurostat (2010).  Regional GDP per inhabitant in 2008.   

Βλ. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-18022010-AP/EN/1-18022010-AP-EN.PDF 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/passenger-car-ownership-in-the-eea
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-18022010-AP/EN/1-18022010-AP-EN.PDF
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Δείκτες Οργάνωσης 

Υπεύθυνος για τις δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης  

Αναλογία δρόμων της πόλης που ελέγχεται από ανώτερο επίπεδο 
διοίκησης 

 

Υπεύθυνος για την επιβολή των μέτρων στάθμευσης εντός της πόλης  

Σχετικός αριθμός, ενεργών με κινητικότητα, υπαλλήλων εντός της πόλης  

Υπάρχουσες ομάδες κινητικότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση  

Συχνότητα αποφάσεων πολιτικών προϊσταμένων  

Συχνότητα αποφάσεων διοικητικών προϊσταμένων σχετικά με 
κινητικότητα 

 

Ανάμειξη εμπλεκόμενων φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων  
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3.2.4 Το ερωτηματολόγιο ADVANCE  

Το ερωτηματολόγιο ADVANCE είναι το κύριο εργαλείο για την υλοποίηση της διαδικασίας 

αξιολόγησης (Βήμα 2) τόσο του ΣΒΑΚ όσο και της πραγματικής στρατηγικής κινητικότητας της 

πόλης. Το ερωτηματολόγιο ADVANCE καλύπτει 5 Πεδία Σκοπού και 8 Πεδία Δράσης. 

Περιεχόμενο του ερωτηματολογίου ADVANCE  

Το ερωτηματολόγιο ADVANCE είναι ένα αρχείο excel που αποτελείται από τα ακόλουθα φύλλα 

εργασίας
18

: 

 Πως να με χρησιμοποιήσετε: επεξήγηση και καθοδήγηση για την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου (απευθυνόμενο στα μέλη της ομάδας έργου) 

 Ερωτώμενος: πρότυπο για την συμπλήρωση των στοιχείων των ερωτώμενων 

 Πεδία Σκοπού: φύλλα εργασίας για την αξιολόγηση των Πεδίων Σκοπού 

 Πεδία Δράση: φύλλα εργασίας για την αξιολόγηση των Πεδίων Δράσης 

 Βαθμολογία: Σύνοψη της βαθμολογίας των Πεδίων Σκοπού και Δράσης 

 Αποτέλεσμα: γραφήματα / διαγράμματα που παράγονται αυτόματα για να φανούν τα 

αποτελέσματα της εκτίμησης 

Πώς να βαθμολογήσετε κάθε Πεδίο Σκοπού και Δράσης; 

Το ADVANCE παρέχει ένα διαδραστικό ερωτηματολόγιο
19

 για την βαθμολόγηση και τη οπτικοποίηση των 

οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων 

(

 

Σχήμα 6 και Σχήμα 7).  

Τα Πεδία Σκοπού και Δράσης θα αξιολογηθούν σε μία κλίμακα από το επίπεδο 1 έως 4. Το 

επίπεδο 4 δείχνει το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης ή εκτέλεσης και το επίπεδο 1 το χαμηλότερο 

(Πίνακας 1). 

                                                      
18

    Σε αυτό το στάδιο το ερωτηματολόγιο ADVANCE είναι ένα εργαλείο σε excel. Ενδεχομένως, αυτό το εργαλείο θα 
αποτελέσει μια web-based εφαρμογή. Αυτό είναι επί του παρόντος υπό διερεύνηση. 

19
  Ερωτηματολόγιο ADVANCE  –Βλ. Παράρτημα II 
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Επίπεδο Απόδοσης 

Επίπεδο 1 Η δράση έχει γίνει σποραδικά ή ad-hoc. 

Έχουμε κάποιες ανέκδοτες πληροφορίες. 

Πολύ μικρή απόδοση. 

«Αρχή της φωτιάς»: αναλαμβάνουμε δράση εάν είναι απαραίτητο, για όσο 

διάστημα είναι απαραίτητο και μόνο όταν είναι απαραίτητο. 

Επίπεδο 2 Υλοποιούμε αυτή τη δράση ή / και την  έχουμε κάνει μια-δυο φορές ή σε μικρό 

αριθμό περιοχών. 

Έχουμε πληροφορίες σχετικά με ορισμένους τομείς. 

Μερική απόδοση. 

Επίπεδο 3 Έχουμε εφαρμόσει αυτή τη δράση και το έχουμε κάνει τακτικά ή σε πολλές 

περιοχές. 

Έχουμε καλή πληροφόρηση. 

Αρκετά ισχυρή απόδοση. 

Υπάρχουν πράγματι διαρθρωτικές πρωτοβουλίες, αλλά υπάρχει ακόμα 

περιθώριο βελτίωσης. 

Επίπεδο 4 Έχουμε εφαρμόσει αυτή τη δράση και την αναθεωρούμε τακτικά με συστηματικό 

τρόπο. 

Δουλεύουμε με συστηματικό και καινοτόμο τρόπο. 

Ισχυρή απόδοση. 

Σε αυτόν τον τομέα η βαθμολογία μας είναι εξαιρετική. 

Πίνακας 1. Eπίπεδο απόδοσης ή εφαρμογής 

 

Μεθοδολογία υπολογισμών και αποτελέσματα 

Τα μέλη της ομάδας έργου ADVANCE συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο ADVANCE ατομικά. 

Όλες οι ατομικές απαντήσεις συλλέγονται, συνοψίζονται και αναλύονται από τον επιθεωρητή. 

Γίνεται μία επισκόπηση των αποτελεσμάτων και ο επιθεωρητής δημιουργεί μία λίστα με τα ατομικά 

σχόλια και προετοιμάζει την συνάντηση συναίνεσης. Θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία βαθμολογία 

από την ομάδα έργου ADVANCE για κάθε πρόταση. Στην περίπτωση που προκύψει διαφορά 

απόψεων, τα μέλη της ομάδας έργου ADVANCE θα πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα βάσει 

διαλογικής διαδικασίας, υπολογισμού ενός μέσου όρου ή πλειοψηφίας. 
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Παράδειγμα 

Η βαθμολόγηση για τα διάφορα πεδία σκοπού και δράσης παρουσιάζονται με την χρήση αραχνοειδούς 

αραχνοειδούς διαγράμματος. Τα παρακάτω είναι εικόνες για τα Πεδία Σκοπού 

(

 

Σχήμα 6) και τα Πεδία Δράσης (Σχήμα 7). 
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Σχήμα 6: Διάγραμμα Πεδίων Σκοπού 

Στο παράδειγμα, το 

 

Σχήμα 6 δείχνει ότι το δυνατό σημείο της πόλης είναι το Πεδίο Σκοπού M1 – Προυποθέσεις. Η 

αδυναμία του ΣΒΑΚ της πόλης βρίσκεται στο Πεδίο Σκοπού M5 – Έλεγχος και Αξιολόγηση. 

 

 

Σχήμα 7: Διάγραμμα Πεδίων Δράσης 
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Στο παράδειγμα, το Σχήμα 7 δείχνει ότι η ισχύς της πόλης βρίσκεται εντός τον Πεδίων Δράσης  A7 

και A4. Η αδυναμία βρίσκεται στο Πεδίο Δράσης A8. 

Η βαθμολογία των ξεχωριστών ερωτήσεων ανά πεδίο σκοπού και δράσης παρουσιάζονται σε 

ραβδόγραμμα. Τα παρακάτω είναι εικόνα για τα Πεδία Σκοπού (Σχήμα 8). 

 

 

Σχήμα 8: Ραβδόγραμμα Πεδίων Σκοπού 

 

Στο παράδειγμα (Σχήμα 8), το στοιχείο Μ4.3 Επικοινωνία αποτελεί το ισχυρό σημείο. Τα αδύναμα 

σημεία είναι τα στοιχεία Μ4.1 Κατάλληλη Διαχείριση, Μ5.1 Έλεγχος.   
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Αποτελέσματα της εκτίμησης  

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συναίνεσης, είναι σημαντικό να διευκολύνει ο επιθεωρητής την 

συζήτηση σχετικά με τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία. Πιθανές ερωτήσεις καθοδήγησης είναι: 

 Γιατί έχει υψηλότερη απόδοση η πόλη σε συγκεκριμένα Πεδία Δράσης ή Σκοπού;  

 Γιατί έχει χαμηλότερη απόδοση η πόλη σε συγκεκριμένα Πεδία Δράσης ή Σκοπού;  

 Είναι πιθανή η περεταίρω ενδυνάμωσή της με μικρή προσπάθεια; 

 Είναι δυνατή η βελτίωση σε μικρό χρονικό διάστημα; Ή απαιτούνται μακροπρόθεσμες 

ενέργειες; 

 Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση από τα μέλη της ομάδας έργου; 

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις συζητήσεις βοηθούν την πόλη στην 

προετοιμασία της λίστας προτεραιοτήτων των πιθανών βελτιώσεων/ενεργειών. 

3.2.5 Το Σχέδιο Δράσης ADVANCE  

Το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας Επιθεώρησης ADVANCE είναι ένα Σχέδιο Δράσης (ΣΔ) με 

σαφείς ενέργειες προς βελτίωση του τοπικού σχεδίου αστικής κινητικότητας. Το ΣΔ δεν είναι ΣΒΑΚ 

από μόνο του, αλλά μπορεί να αποτελέσει την βάση για ανάπτυξη (για πόλεις που τώρα ξεκινούν 

χωρίς ένα ΣΒΑΚ) ή την αναβάθμιση (σε ανερχόμενες ή προηγμένες πόλεις) του τοπικού ΣΒΑΚ. 

Η ανάπτυξη ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, είναι σημαντική για να 

εξασφαλιστεί η επιτυχής μελλοντική εφαρμογή του. Το ΣΔ θα πρέπει να περιλαμβάνει 

δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν γρήγορα (γρήγορη νίκες) και ταυτόχρονα να 

περιλαμβάνει πιο μακροπρόθεσμες, στρατηγικές δράσεις. Το ΣΔ θα πρέπει να είναι 

σύμφωνο με την πραγματική κατάσταση της πόλης (αρχική, μέση, προχωρημένη). 

Βάσει της συλλογής των αποτελεσμάτων από την αξιολόγηση των Πεδίων Σκοπού και Δράσης και 

την προκαταρκτική λίστα των δυνατών και αδύναμων σημείων, ο επιθεωρητής και η πόλη πρέπει 

να προετοιμάσουν και να οργανώσουν την συνάντηση ιεράρχησης όπου οι ενέργειες προς 

βελτίωση θα συζητηθούν.  

Η πόλη πρέπει να αναλογιστεί την παρακάτω εργασία για την προετοιμασία της συνάντησης 

ιεράρχησης: 

 Επισκόπηση των υπαρχουσών πολιτικών και στρατηγικών της πόλης και την δημιουργία λίστας 

με τις τρέχουσες ενέργειες βελτίωσης που έχουν προγραμματιστεί στην πόλη και σχετίζονται με 

την βελτίωση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας; 

 Την δημιουργία μιας προκαταρκτικής λίστας των πιθανών ενεργειών βελτίωσης που έχουν 

συλλεχθεί από την συνάντηση συναίνεσης προς μελλοντική βελτίωση. Για να διευκολυνθεί η 

ιεράρχηση ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πίνακα προτεραιοτήτων του Μ3 

(βλ. 3.1.5 Βήμα 3 - Ιεράρχηση). 

Ο σκοπός της συνάντησης ιεράρχησης είναι η συζήτηση των εφικτών επιλογών για την πόλη, βάσει 

των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου ADVANCE. 

Στο ΣΔ, ορίζονται σαφείς στόχοι και ενέργειες σε ένα χρονοδιάγραμμα με εκτιμώμενο 

προϋπολογισμό και υπεύθυνα άτομα ή τμήματα. Τα ακόλουθα σημεία είναι ουσιώδη να 

συμπεριληφθούν  στο ΣΔ:  

 Ο καθορισμός ενεργειών βελτίωσης βάσει της διαδικασίας επιθεώρησης (λίστα βελτιώσεων) 

 Διαμόρφωση λίστας προτεραιοτήτων (δεν γίνεται να αλλάξεις τα πάντα την ίδια στιγμή) 

 Προσδιορισμός των υπευθύνων για την υλοποίηση των ενεργειών 

 Προσδιορισμός των υπαλλήλων και των τμημάτων, η ανάμειξη των οποίων θα απαιτηθεί  

 Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των στόχων με ευκαιρίες για 

προσωρινή αξιολόγηση 

 Προσδιορισμός του προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση των ενεργειών 
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 Υπολογισμός της πιθανής μετατόπισης της χρήσης μεταφορικών μέσων και της εξοικονόμησης 

ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί. 

 

Στόχος Αυξημένη ασφάλεια για πεζούς και ποδηλάτες 

Μέτρα για την επίτευξη του στόχου - Εισαγωγή ζωνών ταχύτητας 30 km/h 

- Δημιουργία κοινών δρόμων 

- Βελτιωμένη ορατότητα για τους οδηγούς σε 

διάβαση πεζών 

Ευθύνη Μυητής Διοίκηση πόλης 

Ηγέτης Προϊστάμενος Τμήματος Μεταφορών 

Υπεύθυνος υλοποίησης Τμήμα Μεταφορών / Οδών / Τοπική Αστυνομία 

Εμπλεκόμενοι Φορείς  

Χρονοδιάγραμμα 6 μήνες / μέτρα μικρού χρονικού ορίζοντα 

(«γρήγορες επιτυχίες») 

Προϋπολογισμός Χχχ Ευρώ 

Πόροι Χρηματοδότησης Τοπικός Προϋπολογισμός 

Αναμενόμενος Αντίκτυπος - Μειωμένος αριθμός ατυχημάτων 

- Αυξημένος αριθμός πεζών λόγω της 

ύπαρξης πιο φιλικών ζωνών για πεζούς 

Πίνακας 2. Παράδειγμα δράσης σε ένα ΣΔ 

 

Ενώ ο χρονικός ορίζοντας για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου ΣΒΑΚ ενδέχεται να πάρει 

περισσότερο από πέντε έτη, οι προτεινόμενες ενέργειες του ΣΔ θα πρέπει να είναι δυνατό να 

υλοποιηθούν εντός μιας πενταετίας. 

Το ΣΔ πρέπει να αντικατοπτρίζει την δέσμευση των κύριων εμπλεκομένων αλλά και των 

υπεύθυνων υλοποίησης και θα παρουσιαστεί στους πολιτικούς προϊσταμένους και εκπροσώπους 

της πόλης. Προκειμένου να αιτηθεί η πόλη για την πιστοποίηση ADVANCE, το ΣΔ θα πρέπει να 

έχει εγκριθεί από τους υπεύθυνους λήψης πολιτικών αποφάσεων. 

 

3.2.6 Η Πιστοποίηση ADVANCE  

Το πρότυπο επιθεώρησης ADVANCE επιτρέπει στις πόλεις να αναλύσουν τα πλεονεκτήματα και 

τις αδυναμίες ενός πραγματικού ΣΔΑΚ και την πολιτική της πόλης. Οι πόλεις καθοδηγούνται μέσα 

από τη διαδικασία ελέγχου με την υποστήριξη ενός πιστοποιημένου Επιθεωρητή ADVANCE. Οι 

πόλεις που περνούν με επιτυχία την επιθεώρηση ADVANCE και τηρούν τα συμφωνημένα κριτήρια 

μπορούν να λάβουν το πιστοποιητικό ADVANCE. 

Η διαδικασία πιστοποίησης και τα κριτήρια για την πιστοποίηση περιγράφονται στο παραδοτέο 

D2.4 Πιστοποίηση ADVANCE. 

Τα κύρια στοιχεία παρατίθενται κατωτέρω. 

Το πιστοποιητικό ADVANCE 

Αφού περάσει την διαδικασία της Επιθεώρησης ADVANCE, η πόλη μπορεί να κάνει αίτηση για 

πιστοποίηση. Το πιστοποιητικό ADVANCE είναι η απόδειξη μίας ορθής διαδικασίας επιθεώρησης 

και μία ξεκάθαρη δέσμευση από την πλευρά της πόλης για (περεταίρω) βελτίωση του σχεδίου 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 
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Σχήμα 9: Παράδειγμα του Πιστοποιητικού ADVANCE 

Η Επιτροπή ADVANCE αξιολογεί την Έκθεση Επιθεώρησης και χορηγεί το πιστοποιητικό. 

Το πιστοποιητικό πρέπει να υπογράφεται από τον επιθεωρητή και την Επιτροπή ADVANCE. 

 

Η Επιτροπή ADVANCE αποτελεί ένα ανεξάρτητο εποπτικό σώμα. Τα κύρια καθήκοντα της 

Επιτροπής ADVANCE είναι να ελέγχει την ακρίβεια της ελεγκτικής διαδικασίας και την τυποποίηση 

όλων των Επιθεωρήσεων (και Σχεδίων Δράσης) που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην 

Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. 

 

Η αξιοπιστία του πιστοποιητικού ADVANCE, και, συνεπώς, της Επιθεώρησης ADVANCE, 

εξαρτάται από την εξειδίκευση των επιθεωρητών, την ελκυστικότητα του (μελλοντικού) δικτύου 

ADVANCE και τη διαπίστευση της Επιτροπής ADVANCE. 

 



D2.3 Τελικό Σχέδιο και Οδηγίες Επιθεώρησης ADVANCE  

 

 
www.eu-advance.eu Σελ. 37 από 76 

 

 

Σχήμα 10: Οργανόγραμμα Πιστοποιητικού ADVANCE 

 

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πιστοποίησης 

Μια πόλη μπορεί να λάβει το πιστοποιητικό ADVANCE, σε περίπτωση που ολοκληρώσει τα 

ακόλουθα διαδικαστικά βήματα: 

• Υποβολή της αίτησης για την Επιθεώρηση ADVANCE στην ADVANCE ASSOCIATION 

• Εφαρμογή της Επιθεώρησης ADVANCE συνοδευόμενη από έναν πιστοποιημένο επιθεωρητή 

ADVANCE 

• Δημιουργία μιας Ομάδας Έργου ADVANCE κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου 

• Ανάπτυξη ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο δείχνει μια σαφή δέσμευση της πόλης για την 

περαιτέρω βελτίωση του ΣΔΑΚ 

• Απόκτηση σύστασης για πιστοποίηση από τον επιθεωρητή. 

 

Διαδικασία 

Στο τέλος της Επιθεώρησης ADVANCE ο επιθεωρητής  διαμορφώνει την Αναφορά Επιθεώρησης 

όπου διατυπώνονται και συστάσεις σχετικά με την λήψη της πιστοποίησης ADVANCE. 

Για κάθε έλεγχο τρία μέλη της επιτροπής ADVANCE θα ελέγξουν την ακρίβεια του ελέγχου. 
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Η Έκθεση Επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένου του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης και της 

σύστασης για την πιστοποίηση διανέμονται στα μέλη της επιτροπής ADVANCE πριν από τη 

συνεδρίαση της αξιολόγησης. Η επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον πρέπει ή όχι να επικοινωνήσει 

με τον επιθεωρητή κατά τη συνεδρίαση της αξιολόγησης, αν κάτι είναι ασαφές. Η Επιτροπή 

ADVANCE επαληθεύει τα έγγραφα που λαμβάνει και αποφασίζει ρητά να χορηγήσει το 

πιστοποιητικό ADVANCE με βάση τον πίνακα ελέγχου για την πιστοποίηση. 

Το Πιστοποιητικό ADVANCE είναι αποκλειστική ευθύνη της Επιτροπής ADVANCE. 

Αφότου ενημερωθεί η πόλη για την απόφαση, διοργανώνεται μια τελετή πιστοποίησης. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της τελετής η πόλη θα λάβει επίσημα το πιστοποιητικό ADVANCE. Τα μέλη της 

Ομάδας Έργου, οι εκπρόσωποι της πολιτείας και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και τα μέσα 

ενημέρωσης προσκαλούνται στο να συμμετάσχουν σε αυτή την τελετή. 

Η παράδοση των πιστοποιητικών θα πρέπει να έχει θετική επίδραση στην εικόνα της πόλης.  

3.2.7 Έκθεση επιθεώρησης 

Προκειμένου να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα σε πολιτικούς, στην κοινωνία και στους λοιπούς 
εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και για να θυμούνται την διαδικασία και τα αποτελέσματα, είναι 
απαραίτητη η καταγραφή όλων των εργασιών στην Αναφορά Επιθεώρησης ADVANCE. Το 
έγγραφο αυτό βοηθά επίσης κατά την διάρκεια της επανάληψης της αξιολόγησης.  

Για την διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας, παρέχεται ένα πρότυπο Αναφοράς  Επιθεώρησης 

ADVANCE (Βλ. § 3.2.2). Αυτό περιλαμβάνει τα κύρια πεδία που πρέπει να καταγραφούν, όπως: 

 Ποιος έχει συμμετάσχει στην ομάδα έργου; Πώς είχαν διανεμηθεί οι ρόλοι;  

 Η διαδικασία, οι συναντήσεις και η διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 Η αξιολόγηση των Πεδίων Σκοπού και Δράσης με την χρήση του ερωτηματολογίου ADVANCE,  

με αναφορές στην υποστήριξη κατά την διάρκεια της αξιολόγησης  

 Η εικονογράφηση των αποτελεσμάτων  

 Αναγνωρισμένα δυνατά και αδύναμα σημεία, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών αιτιών 

 Τις προτάσεις των δράσεων  

 Συμπεράσματα   

Ο επιθεωρητής ADVANCE στέλνει ένα προσχέδιο της αναφοράς  Επιθεώρησης ADVANCE στα 

μέλη της ομάδας έργου και ζητά τα σχόλια, τις διορθώσεις και τις τροποποιήσεις. Κατόπιν αυτού, ο 

επιθεωρητής οριστικοποιεί την αναφορά Επιθεώρησης ADVANCE. 

Ο επιθεωρητής αποστέλλει τη τελική Αναφορά επιθεώρησης, συνοδευόμενη από το Σχέδιο Δράσης 

και τη σύσταση για πιστοποίηση στην Επιτροπή ADVANCE . 

3.2.8 Επανα-επιθεώρηση 

Η πρόοδος της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης θα πρέπει να ελέγχεται από την Επιτροπή 
ADVANCE μετά από μια περίοδο 3 ετών με βάση ένα επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης. Η πόλη 
θα ενημερώνεται σχετικά με το χρόνο της ενημέρωσης του Σχεδίου Δράσης. 
 
Το πιστοποιητικό ADVANCE πρέπει να επιβεβαιώνεται κάθε 5 χρόνια από την Επιτροπή 
ADVANCE. 
Η Πόλη θα ενημερώνεται για την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού ADVANCE. 
Μια πόλη που θέλει να επιβεβαιώσει το πιστοποιητικό ADVANCE θα πρέπει να κάνει μια 
επανάληψη της επιθεώρησης. 

Μια πόλη μπορεί να κάνει έναν επανέλεγχο εάν πληροί τα ακόλουθα διαδικαστικά βήματα: 

 Η πόλη έχει στείλει τη συνέχεια του Σχεδίου Δράσης μετά από μια περίοδο 3 ετών στη 
Γραμματεία ADVANCE 

 Η πόλη έχει εκπληρώσει τουλάχιστον το 50% των δράσεων αφότου έλαβε την πιστοποίηση 
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Για τον επανέλεγχο, η επιθεώρηση
20

 και η διαδικασία πιστοποίησης θα είναι παρόμοιοι με την 
αρχική πιστοποίηση. 

 

Η προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των ενεργειών βελτίωσης της Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας της πόλης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20

    Η δεύτερη διαδικασία ελέγχου θα είναι ελαφρώς διαφορετική, διότι η πρώτη επαφή μπορεί να παραλειφθεί και το βήμα 1 
να συμπιεστεί. 
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3.3 Ρόλοι της Επιθεώρησης ADVANCE   

Η παράγραφος αυτή περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για τους δύο βασικούς «παίκτες» της 

Επιθεώρησης ADVANCE: τους υπαλλήλους της διοίκησης της πόλης (συγκεκριμένα τον υπεύθυνο 

επικοινωνίας της πόλης) και τον επιθεωρητή. 

3.3.1 Ο ρόλος της Πόλης στην διαδικασία Επιθεώρησης ADVANCE 

Η πόλη είναι το κύριο αντικείμενο και ο κύριος επωφελούμενος από την διαδικασία Επιθεώρησης 

ADVANCE. Η πόλη έχει τους παρακάτω ρόλους να εκπληρώσει στην διάρκεια της διαδικασίας 

επιθεώρησης: 

 Μυητής (πριν την επιθεώρηση): η πόλη που θέλει να κάνει αίτηση για μία Επιθεώρηση 

ADVANCE έρχεται σε επαφή με την ADVANCE ASSOCIATION
21

 (Κοινότητα ADVANCE). Ο 

μυητής μπορεί να είναι ο αντιπρόσωπος του τμήματος κινητικότητας της πόλης, ο δήμαρχος 

κλπ.. Κατά τη διάρκεια της πρώτης διαβούλευσης μεταξύ των εκπροσώπων της πόλης και του 

επιθεωρητή, ορίζεται η ομάδα έργου ADVANCE. 

 Πάροχος σχετικών διευκολύνσεων διοργάνωσης: η πόλη είναι υπεύθυνη για την 

διοργάνωση των συναντήσεων παρέχοντας χώρους στέγασης (meeting rooms, αναψυκτικά 

κλπ), εξασφαλίζοντας την παρουσία των εταίρων και για την αποστολή των προσκλήσεων. 

Καθώς πολλοί εσωτερικοί και εξωτερικοί συνεργάτες παρίστανται στις συναντήσεις της ομάδας 

έργου ADVANCE, προτείνεται οι ημερομηνίες των συναντήσεων να καθορίζονται από την αρχή. 

 Αφοσιωμένος συνεργάτης: είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ισχυρή δέσμευση από την πόλη 

ώστε να εξασφαλιστεί μία επιτυχημένη διαδικασία επιθεώρησης, ενώ αποτελεί ένα από τα 

κριτήρια για την λήψη της πιστοποίησης ADVANCE. Είναι επίσης απαραίτητη και η πολιτική 

δέσμευση, παρ’ όλο που ο βαθμός δέσμευσης ενδέχεται να διαφέρει από πόλη σε πόλη. Σε 

κάθε περίπτωση, το σχέδιο δράσης πρέπει να είναι  μία ξεκάθαρη υποχρέωση της πόλης για 

την περεταίρω βελτίωση της πολιτικής βιώσιμης κινητικότητας. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό από την πόλη ότι το ADVANCE είναι ένας τυποποιημένος τρόπος για 

την αξιολόγηση και την βελτίωση του τοπικού σχεδίου αστικής κινητικότητας. Υπάρχουν ορισμένες 

αυστηρές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σύμφωνα με την τοπική κατάσταση και 

νομοθεσία. Με τον ίδιο τρόπο, η πόλη οφείλει να κατανοήσει ότι το αποτέλεσμα της Επιθεώρησης 

ADVANCE δεν είναι ένα ΣΒΑΚ από μόνο του αλλά ένα Σχέδιο Δράσης (ΣΔ) το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη ενός (νέου) ΣΒΑΚ. 

3.3.2 Ο ρόλος του Επιθεωρητή στην Επιθεώρηση ADVANCE 

Γενικά 

Ο επιθεωρητής καθοδηγεί την πόλη στην διάρκεια της όλης επιθεώρησης.  

 Αυτός/αυτή είναι σύμβουλος και/ή διευκολύνει την διαδικασία 

 Αυτός/αυτή συνοδεύει την διαδικασία της επιθεώρησης 

 Αυτός/αυτή αναλύει την πολιτική κινητικότητας της πόλης 

 Αυτός/αυτή κάνει συστάσεις για βελτίωση ως ειδήμων 

 Αυτός/αυτή δίνει συστάσεις σχετικά με την πιστοποίηση και/ή πιστοποιεί την πόλη ο ίδιος/α. 

Ο επιθεωρητής δίνει περισσότερη αξιοπιστία στην διαδικασία επιθεώρησης καθώς και στο 

αποτέλεσμα προς τους εμπλεκόμενους φορείς της πόλης στην διαδικασία του ΣΒΑΚ. Οι 

προτεινόμενες ενέργειες προς βελτίωση μπορούν να κερδίσουν από την γνώση και την εμπειρία 

του επιθεωρητή από παρόμοιες ενέργειες που υιοθετήθηκαν σε άλλες πόλεις. Ο επιθεωρητής 

ενεργεί ως άτομο αντικειμενικό, περάν και πάνω από πιθανές εσωτερικές ευαισθησίες εντός και/ή 
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  Οι δραστηριότητες της ADVANCE ASSOCIATION επικεντρώνονται στην πιστοποίηση και τη διασφάλιση της ποιότητας 
της επιθεώρησης ADVANCE. Τα μέλη είναι οι πόλεις και δήμοι ADVANCE, οι επιθεωρητές ADVANCE και οι εταίροι στο 
πλαίσιο της κοινοπραξίας ADVANCE. Δείτε D2.4 Πιστοποίηση ADVANCE. 
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μεταξύ της ομάδας έργου και άλλους εμπλεκόμενους φορείς που έχουν ανάμειξη. 

Ο επιθεωρητής είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ μιας γνωστικής 

προσέγγισης (βαθμολόγηση), μιας μαθησιακής προσέγγισης (εξειδίκευση και γνώση του 

επιθεωρητή) και μιας επικοινωνιακής προσέγγισης (συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων) στις 

συνεδρίες αξιολόγησης. 

Ο επιθεωρητής έχει διττό ρόλο: διευκολύνει την διαδικασία και αποτελεί ειδικό. Η εφαρμογή-

πιλότος του προγράμματος ADVANCE για την πόλη έδειξε διαφορετικές προσδοκίες για τον ρόλο 

του επιθεωρητή ως ειδικού: οι περισσότερες πόλεις ανέμεναν από τον επιθεωρητή όχι μόνο να 

διευκολύνει την διαδικασία, αλλά ειδικότερα, να παρέχει και συμβουλές στην ανάπτυξη μιας 

στρατηγικής κινητικότητας και στην επιλογή ενεργειών κινητικότητας. Σε μια προηγμένη πόλη , ο 

κύριος ρόλος του επιθεωρητή ήταν αυτός της διευκόλυνσης της διαδικασίας, κυρίως διότι η ίδια η 

πόλη διέθετε αρκετή τεχνογνωσία στον τομέα της αστικής κινητικότητας. 

Συγκεκριμένα καθήκοντα 

Τα καθήκοντα του επιθεωρητή θα μπορούσαν νε περιγραφούν ως ακολούθως: 

 Συλλογή δεδομένων σχετικά με τα διάφορα Πεδία Σκοπού και Δράσης μέσω έρευνας γραφείου 
και επιτόπιας έρευνας 

 Εξασφάλιση της πολιτικής δέσμευσης στην υλοποίηση της Επιθεώρησης ADVANCE 

 Συμβουλές προς την πόλη στην επιλογή και την ανάμειξη των σχετικών εμπλεκόμενων φορέων 

 Συντονισμός των διαφορετικών συναντήσεων της ομάδας έργου και διατήρηση της καλής 
ατμόσφαιρας μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Ιδιαίτερα στην διάρκεια της (των) 
συνάντησης(ων) συναίνεσης και ιεράρχησης 

 Καταγραφή της διαδικασίας επιθεώρησης γράφοντας έκθεση προόδου μετά κάθε συνάντηση 

 Ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης με τη βοήθεια της πόλης 

 Επεξεργασία της έκθεσης επιθεώρησης βάσει της προόδου των συναντήσεων της ομάδας 
έργου 

 Υποβολή συστάσεων για την πιστοποίηση της πόλης βασισμένη στη διαδικασία επιθεώρησης 
και το Σχέδιο Δράσης. 

Προφίλ 

Η πιστοποίηση ADVANCE αναφέρεται σε ειδικούς μεταφοράς, συμβούλους κινητικότητας και άλλα 

άτομα που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών και της μετακίνησης ειδικότερα. Ένας 

υποψήφιος επιθεωρητής ADVANCE πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Αυτός/αυτή θα χρειαστεί να έχει ικανότητες ώστε να συντονίσει και να διευκολύνει τις 

συζητήσεις 

 Αυτός/αυτή θα χρειαστεί να έχει εργασιακή γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό αστικής 

κινητικότητας  

 Αυτός/αυτή θα χρειαστεί να είναι ευέλικτος ώστε να προσαρμοστεί σε τοπικές καταστάσεις και 

πρακτικές 

Η καλή γνώση της τοπικής κατάστασης και περιβάλλοντος είναι προς όφελος του επιθεωρητή. 

Εκπαίδευση 

Για να γίνει κανείς πιστοποιημένος επιθεωρητής, είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στο 

εκπαιδευτικό σεμινάριο ADVANCE. Στην διάρκεια του σεμιναρίου, παραδίδεται εκπαιδευτικό υλικό 

συμπεριλαμβανομένου των εντύπων, παρουσιάζεται η διαδικασία επιθεώρησης ενώ ακολουθεί 

συνεδρία ερωταπαντήσεων. 

Κατόπιν μίας επιτυχημένης συμμετοχής στην εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι θα πιστοποιηθούν ως 

πιστοποιημένοι επιθεωρητές ADVANCE.  
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3.3.3 Ανάμειξη εμπλεκόμενων φορέων 

Πριν οριστεί ποιοι θα είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και σε ποιο βήμα της διαδικασίας ADVANCE θα 

έχουν ανάμειξη, είναι σημαντικό να διακρίνουμε τρεις τύπους εμπλεκόμενων φορέων σύμφωνα με 

την θέση λειτουργίας τους: 

 Βασικοί εμπλεκόμενοι: αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της επιθεώρησης. 

– πολιτικοί (δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι) 
– χρηματοδότες (υπουργεία) 
– τοπικές αρχές και δημόσια διοίκηση: κινητικότητα, χρήση γης, περιβάλλον, τμήμα 

μεταφορών, … 

 Υπεύθυνοι υλοποίησης: αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των μέτρων ενός ΣΒΑΚ 

– φορείς δημόσιων μεταφορών 
– αστυνομία/τροχαία 
– υπεύθυνοι υποδομών 

 Κύριοι εμπλεκόμενοι: αυτοί που θα επηρεαστούν από όλα τα μέτρα. Αυτοί αφορούν ομάδες 

χρηστών και σχετίζονται όλοι με κοινότητες κα γειτονιές. 

– Διάφορες κοινωνικές ομάδες ή επαγγέλματα 
– ΜΚΟ 

Στην διάρκεια της πρώτης επαφής, συντάσσεται η ομάδα έργου ADVANCE.  

Οι βασικοί εμπλεκόμενοι και οι σχετικοί υπεύθυνοι υλοποίησης θα είναι μέλη της ομάδας 

έργου ADVANCE. Θα χρειαστεί να έχουν ανάμειξη από το 1
ο
 έως και το 4

ο
 βήμα της διαδικασίας. 

Ανάλογα με τις συνήθειες της πόλης, είναι πιθανόν η ανάμειξη πολιτικών να είναι περιορισμένη με 

την απλή παρουσία τους στην αρχική και τελική συνάντηση. Εάν οι πολιτικοί δεν είναι δυνατό να 

παρίστανται σε όλες τις συναντήσεις, διορίζεται ένας αντιπρόσωπος ο οποίος τους δίνει αναφορά. 

Οι κύριοι εμπλεκόμενοι θα χρειαστεί να έχουν ανάμειξη στο 3
ο
 βήμα μετά την διαμόρφωση της 

λίστας προτεραιοτήτων των ενεργειών βελτίωσης. Η πόλη επικοινωνεί με τους κύριους 

εμπλεκόμενοι και ζητά την συμβουλή τους σχετικά με την λίστα προτεραιότητας. Ο τρόπος με τον 

οποίο λαμβάνεται η συμβουλή τους εξαρτάται από τις συνήθειες της πόλης (διμερής συναντήσεις, 

κοινές συναντήσεις και τηλεφωνικές διαβουλεύσεις). Τα σχόλια των κύριων εμπλεκομένων 

αναφέρονται στον επιθεωρητή.  

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι προσκεκλημένοι στην τελετή παράδοσης του πιστοποιητικού 

(βήμα 5).  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ανάμειξη των εμπλεκόμενων φορέων κατά την Επιθεώρηση 

ADVANCE είναι σε αντιστοιχία με τις συνήθειες της πόλης. Ο ρόλος του επιθεωρητή είναι να 

συμβουλεύσει την πόλη στην επιλογή και ανάμειξη των σχετικών εμπλεκόμενων φορέων για την 

πόλη τους. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή ξεχωριστών ενδιαφερόμενων θα πρέπει να εξαρτάται 

ιδιαίτερα από: 

 Ενέργειες ιεράρχησης: εάν εστιάσουμε τα μέτρα π.χ. στις δημόσιες συγκοινωνίες, θα πρέπει 

να προσκαλέσουμε αντιπροσώπους των φορέων δημόσιων συγκοινωνιών.  Εάν 

επικεντρωθούμε σε άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να προσκαλέσουμε σχετικούς συλλόγους 

και συνδικάτα. 
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Εν δυνάμει εμπλεκόμενοι φορείς ανά Πεδίο Δράσης 

Διαχείριση Κινητικότητας:  

Ειδικούς κινητικότητας και σχεδιαστές κυκλοφορίας, ΜΚΟ που εστιάζονται στην κινητικότητα, 
διοργανωτές Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, φορείς ΔΣ, φορείς προαστιακών 
μεταφορών, περιφερειακών μεταφορών, αντιπρόσωποι ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες, 
αντιπρόσωποι σχολείων, αντιπρόσωποι  μεγάλων εργοδοτών, εμπλεκόμενους φορείς με 
ενδιαφέρον στον τουρισμό, ... 

Διαχείριση Στάθμευσης:  

Αντιπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, π.χ. έμποροι, αστυνομία, αστικούς σχεδιαστές, 
σχεδιαστές κυκλοφορίας, ... 

Πεζή μετακίνηση:  

Φορείς ΔΣ, αστικούς σχεδιαστές, σχεδιαστές κυκλοφορίας, ΜΚΟ (με ενδιαφέρον στην 
κινητικότητα, ή περιβαλλοντικά θέματα), αντιπρόσωποι ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες, 
αντιπρόσωποι σχολείων, εμπλεκόμενους φορείς με ενδιαφέρον στον τουρισμό, ... 

Ποδηλατική Μετακίνηση:  

Σχεδιαστές κυκλοφορίας, αστικούς σχεδιαστές, σύλλογοι ποδηλάτων, ΜΚΟ με ενδιαφέρον 
στην ποδηλασία, διοργανωτές  Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας ή ποδηλατικές 
εκδρομές, εμπλεκόμενους φορείς με ενδιαφέρον στον τουρισμό, ... 

Δημόσιες Συγκοινωνίες:  

Ειδικούς κινητικότητας και σχεδιαστές κυκλοφορίας, ΜΚΟ που εστιάζονται στην κινητικότητα, 
Φορείς ΔΣ, φορείς προαστιακών μεταφορών, περιφερειακών μεταφορών, αντιπρόσωποι 
ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες, αντιπρόσωποι σχολείων, αντιπρόσωποι  μεγάλων 
εργοδοτών, ... 

Διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών:  

Αντιπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, π.χ. έμποροι, αστυνομία, σχεδιαστές κυκλοφορίας, ... 

Αστικός σχεδιασμός:  

Ειδικοί στον αστικό σχεδιασμό, ΜΚΟ με ενδιαφέρον στην αστική ανάπτυξη, ... 

Μέτρα σχετική με την χρήση οχημάτων:  

Ειδικούς κινητικότητας και σχεδιαστές κυκλοφορίας, ΜΚΟ που εστιάζονται στην κινητικότητα, 
Φορείς ΔΣ, φορείς προαστιακών μεταφορών, περιφερειακών μεταφορών, αντιπρόσωποι  
μεγάλων εργοδοτών, ...   

 Εμπειρία και τελευταία λέξη τεχνολογίας: η πόλη συνήθως έχει κάποια συνεργασία με 

εμπλεκόμενους φορείς και ομάδες ενδιαφέροντος όταν σχεδιάζουν ή υλοποιούν ορισμένα 

προσανατολισμένα μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν να τους προσκαλέσουμε να συνεχίσουν αυτήν τη 

συνεργασία.  

 Τεχνογνωσία: είναι χρήσιμο να καλέσουμε ειδικούς από κλάδους όπου η πόλη δεν διαθέτει 

ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Π.χ. αστικούς σχεδιαστές ή ειδικούς διαχείρισης εμπορευματικών 

μεταφορών... 

 Σε σχέση με τον κύριο στόχο: π.χ. ασφάλεια, περιβαλλοντικά θέματα ...  
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4 Παράρτημα I – Λεπτομερής περιγραφή των 

Πεδίων Σκοπού και των Πεδίων Δράσης 

Το παράρτημα αυτό δίνει μία λεπτομερή περιγραφή των Πεδίων Σκοπού και των Πεδίων Δράσης 

τα οποία είναι και το κύριο στοιχείο του Προτύπου Επιθεώρησης ADVANCE. Η περιγραφή των 

Πεδίων Σκοπού είναι βασισμένη στα στοιχεία ΣΒΑΚ του κύκλου ΣΒΑΚ όπως έχουν περιγραφτεί 

στις Οδηγίες
22

. Οι Οδηγίες περιλαμβάνουν επίσης πολυάριθμα παραδείγματα για την ανάπτυξη την 

και υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ. 

Τα Πεδία Σκοπού και Δράσης είναι  οι θεμέλιοι λίθοι του ερωτηματολογίου ADVANCE. Συλλέγονται 

και συγκεντρώνονται σε έναν δομημένο κατάλογο αναφοράς. 

Πεδία Σκοπού: 

1 – Προϋποθέσεις 

2 – Όραμα και Στρατηγική 

3 – Οργάνωση 

4 – Υλοποίηση 

5 – Έλεγχος και Αξιολόγηση 

Πεδία Δράσης: 

1 – Διαχείριση Στάθμευσης 

2 – Σχεδιασμός και διαμόρφωση τοπίου, δρόμων και μέτρα ήπιας κυκλοφορίας  

3 – Πεζή μετακίνηση 

4 – Ποδηλασία 

5 – Δημόσιες Συγκοινωνίες (ΔΣ) 

6 – Μέτρα σχετικά με την χρήση οχημάτων 

7 – Διαχείριση Κινητικότητας 

8 – Διαχείριση Εμπορευματικών Μεταφορών 

 

4.1 Πεδίο Σκοπού 1 – Προϋποθέσεις 

Το αρχικό σημείο ενός σχεδιασμού κινητικότητας είναι η αξιόπιστη ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης των πρακτικών κινητικότητας. Ξεκινώντας την διαμόρφωση ενός ΣΒΑΚ, κάθε πόλη 

θα πρέπει να αναλύσει την κατάσταση των τεχνολογιών που διαθέτει σχετικά με τις πολιτικές 

κινητικότητας. Η υλοποίηση της ανάλυσης λαμβάνει υπόψη όλα τα διαθέσιμα δεδομένα: 

υπάρχουσες έρευνες μετακίνησης, ενδείξεις από άλλα στρατηγικά σχέδια ή έγγραφα, συνεισφορά 

ειδικών, μελέτες, ανταπόκριση από πολίτες, πληροφορίες από μεταφορικά έργα σε εξέλιξη… 

Η διεξαγωγή της Επιθεώρησης ADVANCE είναι η ευκαιρία ώστε να συγκεντρωθούν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς, να συζητηθούν δεδομένα και αντιλήψεις σχετικά με την υφιστάμενη 

κατάσταση, να οριστούν περεταίρω μελέτες που είναι απαραίτητες για την ανάλυση.  

                                                      
22

  ELTIS plus 2011: Οδηγός.  Αναπτύσσοντας και υλοποιώντας ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. (έγγραφο 
εργασίας για το Παραδοτέο 2.2) – www.mobilityplans.eu 

http://www.mobilityplans.eu/
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Προϋποθέσεις

 

 

Σχήμα 11: Στοιχεία των Προϋποθέσεων στον κύκλο του ΣΒΑΚ 

Αυτό το Πεδίο Σκοπού εστιάζει σε 3 στοιχεία:  

 την δυνατότητα για ένα επιτυχημένο ΣΒΑΚ 

 την διαδικασία ανάπτυξης και το αντικείμενο του σχεδίου 

 την διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης.  

Βήμα 1: Καθορισμός των δυνατοτήτων σας για ένα επιτυχημένο ΣΒΑΚ 

Ένα ΣΒΑΚ δεν είναι μία στατική γραφειοκρατική εργασία, αλλά μία διαδικασία ολοκλήρωσης. Στην 

διάρκεια της διαμόρφωσης του ΣΒΑΚ, θα πρέπει να έχουν ανάμειξη τα διαφορετικά τμήματα της 

διοίκησης της πόλης, οι εξωτερικοί εμπλεκόμενοι φορείς και οι κάτοικοι. Ως εκ τούτου, το επίπεδο 

συνεργασίας είναι ένας σημαντικός δείκτης της ποιότητας του ΣΒΑΚ. 

Στην διάρκεια της αξιολόγησης της ποιότητας του ΣΒΑΚ, ο επιθεωρητής πρέπει να διαπιστώσει εάν 

υπάρχει ένα ξεκάθαρο σύστημα διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης έργου, της 

οικονομικής διαχείρισης και της διαχείρισης προσωπικού. 

Στην αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η δυνατότητα 

εκπόνησης ενός επιτυχημένου ΣΒΑΚ. Αυτό θα εξαρτηθεί από διάφορους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες που παρέχουν το συνολικό πλαίσιο για την διαδικασία σχεδιασμού και 

υλοποίησης.  

Αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
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 την κατανόηση των αρχών βιωσιμότητας, η οποία είναι βασικό στοιχείο ώστε να 

προσανατολιστεί η διαδικασία ανάπτυξης σε συνολικά στρατηγικό επίπεδο 

 την αξιολόγηση του αντίκτυπου του περιφερειακού/εθνικού πλαισίου ώστε να αξιοποιηθούν στο 

έπακρο οι ευκαιρίες, και να αποφευχθούν συγκρούσεις με υψηλότερα επίπεδα διοίκησης 

αργότερα 

 την υιοθέτηση ενημέρωσης σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους για την διεξαγωγή της 

υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ, την υλοποίηση μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων και 

οικονομικών πόρων 

 την επιλογή της σωστής χρονικής στιγμής η οποία είναι βασική για την επιτυχία του 

εγχειρήματος: να ληφθούν υπόψη  δραστηριότητες σχεδιασμού και διαμόρφωσης πολιτικών σε 

εξέλιξη στον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής της διαδικασίας σχεδιασμού 

 την επιλογή των εμπλεκόμενων φορέων, για την αστική κινητικότητα, και η κατανόηση του 

πιθανού ρόλου και της θέσης τους στην διαδικασία, οι οποίοι είναι σημαντικοί όροι για την 

επίτευξη των συνολικών στόχων ενός ΣΒΑΚ: μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση των 

πιθανών συγκρούσεων ή συνασπισμών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. 

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

Το δεύτερο στοιχείο για την αξιολόγηση των Προϋποθέσεων είναι η ανάπτυξη της διαδικασίας και 

το αντικείμενο του σχεδίου.  

Η διαδικασία ΣΒΑΚ πρέπει να προσαρμοστεί στην τοπική κατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει τον 

προσδιορισμό του γεωγραφικού εύρους του σχεδίου, ο οποίος ιδανικά, θα πρέπει να αναφέρεται 

στην λειτουργική αστική συσσώρευση. Η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και η ενοποίηση 

πολιτικών είναι επίσης μέρος αυτού του στοιχείου, το οποίο πρέπει να καταλήξει με μία συμφωνία  

σχετικά με το σχέδιο έργου και τον διακανονισμό σχετικά με την διαχείριση.  

Αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 Από την μία πλευρά, οι τομείς για τους οποίους θα είναι υπεύθυνες οι αντίστοιχες τοπικές ή 

περιφερειακές αρχές πρέπει να ληφθούν υπόψη, συνδέοντας το δίκτυο των 

τοπικών/περιφερειακών μεταφορών με τους διαδρόμους μεγαλύτερων αποστάσεων. Από την 

άλλη πλευρά, τα πραγματικά σχέδια κινητικότητας πρέπει να ληφθούν υπόψη, καλύπτοντας 

ιδανικά  την λειτουργική αστική συσσώρευση 

 Την δημιουργία προκλήσεων για τον σχεδιασμό βιώσιμης αστικής κινητικότητας ώστε να γίνει 

καλύτερος συντονισμός μεταξύ πολιτικών και οργανισμών και την ενοποίηση των μεταφορικών 

μέσων, το οποίο, από μόνο του, έχει γίνει πηγή καινοτομίας και βελτίωσης 

 Όλα τα διαφορετικά είδη εμπλεκόμενων φορέων πρέπει να έχουν ανάμειξη καθ’ όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας σχεδιασμού, αναφέροντας τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους, ώστε να 

νομιμοποιηθεί το σχέδιο και να ενισχυθεί η ποιότητά του. Μία συγκεκριμένη στρατηγική είναι 

απαραίτητη για την ανάμειξη των εμπλεκόμενων φορέων, χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές 

και τεχνικές στην ενασχόληση με αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικούς οργανισμούς 

πολιτών, ή όλα τα προηγούμενα μαζί 

 Ένα ΣΒΑΚ αφορά την οικοδόμηση πάνω σε υπάρχουσες πρακτικές σχεδιασμού, ως εκ τούτου, 

απαιτεί επίσης την ανάληψη νέων καθηκόντων και την αλλαγή ορισμένων διαδικασιών  και 

περιεχομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί εργασία πέραν των ορίων και την 

βελτιστοποίηση και τον μετασχηματισμό εδραιωμένων πρακτικών σχεδιασμού. Όλοι οι 

εμπλεκόμενοι με κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη και την υλοποίηση του σχεδίου θα πρέπει να 

γνωρίζουν ξεκάθαρα ποιος κάνει τι και πότε. 
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Βήμα 3: Ανάλυση της κατάστασης κινητικότητας και η ανάπτυξη σεναρίων 

Η διάγνωση των υφιστάμενων πρακτικών κινητικότητας στις αστικές περιοχές (ή της σχετικής 

περιφέρειας) θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα διαθέσιμα δεδομένα:  

 Ποσοτικοποιημένη επανεξέταση της υφιστάμενης κατάστασης: υπάρχουσες έρευνες 

μετακίνησης, ενδείξεις από άλλα στρατηγικά σχέδια ή έγγραφα, συνεισφορά ειδικών, μελέτες, 

ανταπόκριση από πολίτες (ανάγκες της κοινότητας), πληροφορίες από μεταφορικά έργα σε 

εξέλιξη…,  

 Να συγκεντρωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς: να συζητηθούν δεδομένα και αντιλήψεις 

σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, να οριστούν περεταίρω μελέτες που είναι απαραίτητες 

για μία πιο αξιόπιστη ανάλυση. 

 Δημιουργία μιας λίστας με τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία, τις ευκαιρίες, τους οδηγούς και τους 

φραγμούς για την ανάπτυξη των μεταφορών (θεσμικά, νομικά και οικονομικά). 

Σύνδεσμοι για περεταίρω πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – σελ 16  

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP _guidelines_web0.pdf – σελ 18  

 www.tfl.gov.uk/assets/downloads/corporate/tfl-business_plan-2012.pdf – σελ 3  

 www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf – 

σελ 25 (19) – 36 (30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP%20_guidelines_web0.pdf
http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/corporate/tfl-business_plan-2012.pdf
http://www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf
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4.2 Πεδίο Σκοπού 2 – Όραμα και Στρατηγική 

Αυτό το Πεδίο Σκοπού εστιάζει στην δημιουργία ή την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου οράματος 

(βιώσιμης) κινητικότητας εντός της πόλης και τον τρόπο με τον οποίο το όραμα μεταφράζεται σε 

στρατηγική. Στρατηγική είναι ο τρόπος με τον οποίο η πόλη δίνει περιεχόμενο στο όραμά της. 

 

 

Σχήμα 12: Στοιχεία Οράματος και Στρατηγικής στον κύκλο του ΣΒΑΚ 

Βήμα 4: Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος και την εμπλοκή πολιτών και εμπλεκόμενων 
φορέων 

Πρέπει να προσδιοριστεί ένα στρατηγικό όραμα υπογραμμίζοντας 2 ή 3 σκοπούς σε πολιτικό 

επίπεδο και να μοιραστεί ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς.  

Το όραμα αποτελεί την βάση για όλα τα επακόλουθα βήματα που θα προσδιορίσουν σαφείς 

στόχους και μέτρα.  

Αυτοί οι κύριοι στόχοι θα παράσχουν την βάση για την επικοινωνία του ΣΒΑΚ στους πολίτες και 

τους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς.  

Η επικοινωνία των στόχων του ΣΒΑΚ στους πολίτες και των διαφορετικών βημάτων της 

υλοποίησης είναι ουσιαστική. Πληροφοριακό υλικό θα πρέπει να συγκεντρωθεί και να διανεμηθεί 

σχετικά με την δημιουργία του οράματος και τα αποτελέσματά του. 

Βήμα 5: Καθορισμός προτεραιοτήτων και μετρήσιμων στόχων 

Σε αυτό το βήμα του Πεδίου Σκοπού το ερώτημα “τι πρέπει να επιτευχθεί και πότε” θα πρέπει να 

αποσαφηνιστεί. Με άλλα λόγια, πρέπει να υιοθετηθούν ξεκάθαρες προτεραιότητες φθάνοντας τους 
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κύριους στόχους που έχουν οριστεί στο Βήμα 4. Αυτές οι προτεραιότητες πρέπει να 

προσδιοριστούν κατόπιν μελέτης διαφόρων σεναρίων και των αντίστοιχων πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων τους, με ανάλυση κόστους-οφέλους και/ή ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων και σε 

σχέση με τις ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών.  

Ενδεικτικοί στόχοι είναι οι εξής:  

 αύξηση του μεριδίου χρήσης των ποδηλάτων 

 ανάπτυξη των υπηρεσιών των δημόσιων συγκοινωνιών 

 διευκόλυνση της δημιουργίας καινοτόμων υπηρεσιών παράδοσης 

 μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης από οχήματα 

 βελτίωση οδικής ασφάλειας 

 οργάνωση και ρύθμιση στάθμευσης επί του δρόμου 

 διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών 

 προώθηση σχεδίων μετακίνησης για εταιρείες 

 ενοποιημένο σύστημα επίδοσης κλήσεων.  

Ο προσδιορισμός των στόχων σημαίνει ότι όλα πρέπει να γίνονται για κοινωνικές, περιβαλλοντικές 

και οικονομικές βελτιώσεις: τι πρέπει να μειωθεί, τι να αυξηθεί ή τι να διατηρηθεί. 

Οι σκοποί (π.χ. η μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης από οχήματα) είναι υψηλότερου επιπέδου 

στόχοι του ΣΒΑΚ ενώ τα μέτρα (π.χ. την κατασκευή μίας γραμμής τραμ) είναι τα μέσα ώστε να 

επιτευχθούν. 

Οι στόχοι αντιπροσωπεύουν την πιο σαφή μορφή δέσμευσης σε ένα ΣΒΑΚ, δηλώνοντας τον 

επιθυμητό βαθμό αλλαγής εντός ενός χρονοδιαγράμματος. Είναι απαραίτητοι ώστε να αξιολογηθεί 

κατά πόσο ένα υιοθετημένο μέτρο επιτυγχάνει πραγματικά τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Οι στόχοι πρέπει να είναι SMART (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί, χρονικά 

ορισμένοι) και να αναφέρονται σε συμφωνημένους στόχους. Οι στόχοι είναι ουσιώδεις για λόγους 

ελέγχου και αξιολόγησης (βλ. Βήμα 8).  

Ο καθορισμός στόχων παρέχει διαφάνεια και σαφήνεια σχετικά με το τι περιμένει κανείς να επιτύχει 

αλλάζοντας την μεταφορά και την κινητικότητα στην πόλη. 

Βήμα 6: Ανάπτυξη αποδοτικών πακέτων μέτρων 

Αποδοτικά πακέτα μέτρων θα πρέπει να αναπτύσσονται ώστε να επιτυγχάνονται οι προτεραιότητες 

όπως αυτές έχουν τεθεί στο στοιχείο 5, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιθανά Πεδία Δράσης. Μόνο 

τα καλώς επιλεγμένα μέτρα θα εξασφαλίσουν ότι οι καθορισμένοι στόχοι και σκοποί 

ικανοποιούνται. Η αναγνώριση των πιο αποτελεσματικών μέτρων πρέπει επίσης να βασίζεται στην 

εμπειρία εκείνων των στελεχών που έχουν ήδη εφαρμόσει μέτρα που μελετάτε για την τοπική σας 

κοινότητα, και πιθανόν για τα περισσότερα μέτρα θα βρείτε άλλες περιοχές της χώρας σας και/ή 

της Ευρώπης όπου έχουν ήδη πειραματιστεί πάνω σε αυτά. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγετε να 

«ξαναανακαλύψετε τον τροχό» και αποφεύγετε δαπανηρά λάθη από τα οποία κάποιοι άλλοι έχουν 

ήδη διδαχθεί. 

Άλλο ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη εδώ είναι η υιοθέτηση μίας ενοποιημένης 

προσέγγισης: είναι ουσιώδες καθώς τα μέτρα που λαμβάνονται σε ένα συγκεκριμένο Πεδίο Δράσης 

μπορεί να έχουν επιπτώσεις και σε άλλους τομείς (για παράδειγμα, η κατασκευή αποκλειστικών 

λωρίδων για τις δημόσιες συγκοινωνίες χωρίς να ληφθούν υπόψη οι χώροι φορτοεκφόρτωσης που 

απαιτούνται για τις παραδόσεις εμπορευμάτων).  

 

Σύνδεσμοι για περεταίρω πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές 

 www.mobilityplans.eu/docs/ SUMP _guidelines_web0.pdf – σελ 64  

 www.london.gov.uk/thelondonplan/docs/londonplan08.pdf  

http://www.mobilityplans.eu/docs/%20SUMP%20_guidelines_web0.pdf
http://www.london.gov.uk/thelondonplan/docs/londonplan08.pdf
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 www.ctps.org/bostonmpo/3_programs/1_transportation_plan/plan/2035_LRTP_Chapter6_9.11.pd

f  

 www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf – 

σελ 53 (59) και 67 (73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ctps.org/bostonmpo/3_programs/1_transportation_plan/plan/2035_LRTP_Chapter6_9.11.pdf
http://www.ctps.org/bostonmpo/3_programs/1_transportation_plan/plan/2035_LRTP_Chapter6_9.11.pdf
http://www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf
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4.3 Πεδίο Σκοπού 3 – Οργάνωση 

Το Πεδίο Σκοπού “Οργάνωση” περιλαμβάνει όλες τις οργανωτικές πτυχές του ΣΒΑΚ όπως την 

εσωτερική οργάνωση (τμήματα, υποχρεώσεις…), συνεργασία με άλλους τομείς, τμήματα και 

διάδραση με και επικοινωνία προς τους εμπλεκόμενους φορείς και άλλες ομάδες στόχου (πολίτες, 

μαθητές/φοιτητές, έμποροι…), διαβούλευση και δομή επικοινωνίας (φορείς ΔΣ…) κτλ. 

Οργάνωση 

 

Σχήμα 13: Στοιχεία της Οργάνωσης στο κύκλο του ΣΒΑΚ 

Βήμα 7: Συμφωνία σχετικά με σαφείς υποχρεώσεις και κατανομή της χρηματοδότησης 

Αυτό το βήμα είναι πολύ βασικό καθώς τα ΣΒΑΚ δεν πρέπει να είναι μόνο κανόνες σχεδιασμού, αλλά 

και εργαλεία προεργασίας. 

Τα στοιχεία της προεργασίας είναι τα ακόλουθα:  

 πρόγραμμα για την υλοποίηση των ενεργειών 

 εκτιμήσεις κόστους και προσδιορισμό πηγών χρηματοδότησης 

 προσδιορισμός υποχρεώσεων 

 προσδιορισμός των ιδιωτικών και δημόσιων επενδυτών 

 … 

Τα στοιχεία αυτά είναι ουσιώδη ώστε να εξασφαλιστεί η υλοποίηση. Θα πρέπει να περιγράφονται 

στα σχέδια δράσης και προϋπολογισμού. Περιλαμβάνεται μία λεπτομερής περίληψη των μέτρων, 

των καθορισμένων προτεραιοτήτων για την υλοποίηση, και των προγραμμάτων. Αυτές οι 

προδιαγραφές θα είναι η βάση για την ομαλή υλοποίηση των μέτρων ενώ χρειάζεται η ευρύτερη 

συμφωνία των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και των εμπλεκόμενων φορέων και θα αποτελέσει 

τον πυρήνα του τελικού σχεδίου. 
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Βήμα 8: Ενσωμάτωση παρακολούθησης και αξιολόγησης στο σχέδιο 

Η συνεχής αξιολόγηση της υλοποίησης είναι θεμελιώδους σημασίας  να προσαρμοστεί σε όρους 

αποτελεσμάτων και εξέλιξης περιεχομένου.  

Θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Βασικούς δείκτες που να ανταποκρίνονται σε 2 ή 3 από τους κύριους στόχους όπως έχουν 

οριστεί στο βήμα 4 

 Τον προσδιορισμό της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης (ανάμειξη των εμπλεκόμενων 

φορέων,…) 

 Ορισμένους δείκτες για τον έλεγχο της υλοποίησης των ενεργειών που αναφέρονται στο 

σχέδιο/πολιτική – δείκτες αποτελεσμάτων 

 Ορισμένους δείκτες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των δεικτών αποτελεσμάτων. 

Για κάθε έναν από αυτούς τους δείκτες, η μεθοδολογία αξιολόγησης θα πρέπει να προσδιορίζει τα 

απαραίτητα δεδομένα, την προέλευσή τους, την διαθεσιμότητα τους και την συχνότητα 

ενημέρωσης. 

Βήμα 9: Υιοθέτηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Είναι απαραίτητο να ελέγχεται η ποιότητα του εγγράφου, συμπεριλαμβανομένου των σχεδίων 

δράσης και προϋπολογισμού. 

Η υιοθέτηση του ΣΒΑΚ θα πρέπει να επισημοποιηθεί και να κοινοποιηθεί ευρέως στο κοινό. Η 

πόλη από μόνη της πρέπει να αναλάβει να εξασφαλίσει ότι το σχέδιο είναι ευρέως αποδεκτό από 

τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες. 

Σύνδεσμοι για περεταίρω πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP _guidelines_web0.pdf – σελ 26 – 28 / σελ 84 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP _guidelines_web0.pdf – σελ 43 – 48 

 www.dot.ny.gov/main/transportation-plan/the-planning-process  

 www.fhwa.dot.gov/environment/environmental_justice/case_studies/fruitvale.pdf  

 www.portlandoregon.gov/transportation/article/370482  
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4.4 Πεδίο Σκοπού 4 – Υλοποίηση 

Το Πεδίο Σκοπού “Υλοποίηση” αναφέρεται στο πώς η πολιτική (βιώσιμης) κινητικότητας 

υλοποιείται ή ποιες συγκεκριμένες ενέργειες/μέτρα θα ληφθούν. Ο στόχος πρέπει να απαριθμεί  

όλα τα στρατηγικά στοιχεία και ενέργειες/μέτρα που θα ληφθούν στην πόλη σε σχέση με το όραμα 

που περιγράφεται στο ΣΒΑΚ.  

 

Υλοποίηση 

Έλεγχος και 
Αξιολόγηση

 

Σχήμα 14: Στοιχεία της Υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου των Πεδίων Δράσης 

Βήμα 10: Διασφάλιση ορθής διαχείρισης και επικοινωνίας (όσο υλοποιείται το σχέδιο) 

Η υλοποίηση του ΣΒΑΚ πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τεχνικό επίπεδο και να ελεγχθεί σε 

στρατηγικό επίπεδο με την ανάμειξη των εμπλεκόμενων φορέων. Μία ομάδα έργου με επικεφαλής 

τον διαχειριστή του έργου, όπως προσδιορίζεται στο βήμα 1 μπορεί να εξασφαλίσει την 

διασύνδεση ανάμεσα στα δύο επίπεδα. 

Η επικοινωνία σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου ή της πολιτικής θα πρέπει να  γίνεται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και να ενθαρρύνει την συμμετοχή των πολιτών. 

Πράγματι, πέραν της πληροφόρησης και της επικοινωνίας του ΣΒΑΚ, ο βαθμός ανάμειξης των 

πολιτών μπορεί να βελτιωθεί με την ανάμειξη των πολιτών ως πραγματικούς εμπλεκόμενους που 

συμμετέχουν στην υλοποίηση των μέτρων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί για παράδειγμα στην 

διάρκεια των «Ημερών Χωρίς Αυτοκίνητο», των «Εβδομάδων Βιώσιμης Κινητικότητας», σε άλλες 

ειδικές εκδηλώσεις, κλπ. 

Και αυτό μπορεί να σχεδιαστεί μέσα στο ΣΒΑΚ ενώ μπορεί να συμπεριληφθεί στις ενέργειες της 

Διαχείρισης Κινητικότητας. 

Σύνδεσμοι για περεταίρω πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP _guidelines_web0.pdf – σελ 104 – 108 

http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP%20_guidelines_web0.pdf
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Πεδίο Δράσης  

Ο στόχος του ορισμού του Πεδίου Δράσης είναι να χαρτογραφηθούν όλες οι ενέργειες και τα μέτρα 

που ορίζονται και επεξηγούνται εντός του ΣΒΑΚ της πόλης (το όραμα κινητικότητας της πόλης). Τα 

μέτρα και οι ενέργειες μπορούν να θεωρηθούν ως η μετατροπή του ΣΒΑΚ σε πράξη. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι ένα ΣΒΑΚ πρέπει να βρει ισορροπία μεταξύ των διάφορων 

στόχων, λαμβάνοντας υπόψη 4 βασικά θέματα: 

 Το δικαίωμα μετακίνησης για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με κινητικές δυσκολίες 

 Την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος 

 Την βέλτιστη διάρθρωση μεταξύ χρήσης γης και μεταφοράς 

 Την οδική ασφάλεια  

Ως εκ τούτου, κάθε Πεδίο Δράσης πρέπει να είναι συμβατό με αυτά τα θέματα. 
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4.5 Πεδίο Σκοπού 5 – Έλεγχος και Αξιολόγηση 

Αυτό το Πεδίο Σκοπού αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα της υλοποίησης του 

ΣΒΑΚ αναλύονται και χρησιμοποιούνται για να καθοδηγήσουν την πολιτική κινητικότητας. Είναι 

βασικό να προσαρμοστεί σε όρους αποτελεσμάτων και εξέλιξης περιεχομένου: οι στόχοι του ΣΒΑΚ 

για τον έλεγχο και οι δείκτες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΣΒΑΚ. Είναι ο τρόπος με τον 

οποίο χρησιμοποιεί κανείς (καλώς ή κακώς) τα αποτελέσματα για να βγάλει συμπεράσματα, και με 

τον οποίο χτίζει πάνω σε προηγούμενες εμπειρίες. 

Υλοποίηση 

Έλεγχος και 
Αξιολόγηση

 

 

Σχήμα 15: Στοιχεία του Ελέγχου και της Αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των Πεδίων Δράσης 

Βήμα 11: Να μάθουμε από τα διδάγματα 

Το να μάθει κανείς από τα διδάγματα που προκύπτουν από την υλοποίηση ΣΒΑΚ, είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί με την τακτική αξιολόγηση όπως αυτή έχει περιγραφτεί στο Βήμα 8.  

Αυτό μπορεί να εξασφαλίσει την ικανότητα του ΣΒΑΚ να είναι ενημερωμένο σε όρους 

αποτελεσμάτων και εξέλιξης περιεχομένου χωρίς να αλλάζει η βασική δομή του. 

Σύνδεσμοι για περεταίρω πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3079    

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP _guidelines_web0.pdf – σελ 71 – 73, σελ 110 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP _guidelines_web0.pdf – σελ 91 – 93 
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4.6 Πεδίο Δράσης 1 – Διαχείριση Στάθμευσης 

4.6.1 Ορισμός  

Η διαχείριση στάθμευσης αναφέρεται στις 

πολιτικές και στα προγράμματα που οδηγούν 

στην πιο αποτελεσματική χρήση των χώρων 

στάθμευσης. Η διαχείριση στάθμευσης είναι 

ένας ισχυρός μηχανισμός που επηρεάζει το 

πώς κινούνται οι άνθρωποι προς αλλά και 

εντός της πόλης. Η στάθμευση αποτελεί ένα 

αντιμαχόμενο εργαλείο: υπηρετεί τις ρυθμίσεις 

τόσο των αυτοκινήτων όσο και της 

κυκλοφορίας. 

 

 

4.6.2 Περιεχόμενο αυτού του Πεδίου Δράσης 

 Διαφοροποίηση τιμών για την στάθμευση στον δρόμο. 

 Προνομιακή μεταχείριση για διαφορετικές ομάδες (δηλαδή  κάτοικοι, τακτικοί επιβάτες, 

συνεπιβάτες, άτομα με κινητικές δυσκολίες, …) 

 Τέλη στάθμευσης που διαφοροποιούνται ανάλογα με τις εκπομπές αερίων. 

 Ο ορισμός προτύπων για την παροχή μέγιστου δυνατού χώρου στάθμευσης σε νέα κτήρια όταν 

δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις κινητικότητας. 

 Ο αριθμός χώρων στάθμευσης στον δρόμο μειώνονται και πιθανόν αντικαθίστανται με θέσεις 

εκτός δρόμου. 

 Ο συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευσης οχημάτων μειώνεται στο κέντρο της πόλης.  

 Παροχή εγκαταστάσεων Park + Ride  

 Παροχή εγκαταστάσεων Park + Bike  

 Σύστημα καθοδήγησης της στάθμευσης προς την περιφέρεια του κέντρου της πόλης.  

4.6.3 Σύνδεσμοι για περεταίρω πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές 

Βέλτιστες Πρακτικές: 

 www.vtpi.org/tdm/index.php#parking  

 http://www.civitas.eu/thematic-categories/parking-managementpricing  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3666 
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4.7 Πεδίο Δράσης 2 – Σχεδιασμός και διαμόρφωση τοπίου, 

δρόμων και μέτρα ήπιας κυκλοφορίας  

4.7.1 Ορισμός  

Ο σχεδιασμός δρόμων επηρεάζει την συμπεριφορά 

μας και τις επιλογές μας ευνοώντας ή επιτρέποντας 

την χρήση ορισμένου μεταφορικού μέσου. Τα μέτρα 

ήπιας κυκλοφορίας θα πρέπει να αντιληφθούν ως 

μία πιο εκτενής έννοια που περιλαμβάνει 

πρωτοβουλίες διαφόρων ειδών και προορίζεται για 

την διαχείριση των χώρων στους δρόμους προς 

όφελος των μη-μηχανοκίνητων χρηστών. 

 

4.7.2 Περιεχόμενο αυτού του Πεδίου Δράσης 

Σχεδιασμός δρόμων και μέτρα ήπιας κυκλοφορίας 

Τα μέτρα αυτού του πεδίου έχουν ως στόχο να κάνουν τους δημόσιους χώρους πιο ελκυστικούς 

και να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα παραμείνουν στους δημόσιους χώρους. 

 Μείωση της ταχύτητας της κυκλοφορίας (30 χλμ/ώρα) 

 Κοινοί χώροι 

 Ζώνη πεζών 

 Οδοί και δρόμοι για παιχνίδι και αθλοπαιδιές  

 Κλείσιμο των κέντρων των πόλεων σε αυτοκίνητα 

 Πράσινοι οδοί με δέντρα και πάρκα 

Δημόσιοι χώροι 

Αυτό το πεδίο αφορά την εκμετάλλευση των δημοσίων χώρων, δρόμων και επιφανειών ώστε να 

είναι πιο ελκυστικοί σε πεζούς και ποδηλατιστές.  

 Φέρνουμε καταστήματα και επιχειρήσεις πιο κοντά 

 Ζώνες πεζών 

 Πράσινοι χώροι (σοκάκια, περισσότερα δέντρα) 

 Κατάλληλος φωτισμός για τις ομάδες στόχου 

 Ενοποίηση της Διαχείρισης Κινητικότητας στην διαδικασία σχεδιασμού 

 Πρόσβαση σε ΔΣ ως όρος για την νέα ανάπτυξη 

 Χωροταξικές απαιτήσεις για νέες εξελίξεις όπως χώρους στάθμευσης, χώροι παραδόσεων,… 

4.7.3 Σύνδεσμοι για περεταίρω πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές 

Βέλτιστες πρακτικές: 

 www.gehlarchitects.dk/files/projects/110518_Figueroa_OS_ENG.pdf  

 www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/citybench.shtml  

 www.dezeen.com/2010/09/22/stair-by-jds-architects-for-bench-10/ 

 www.dezeen.com/2012/07/05/escale-numerique-by-mathieu-lehanneur-and-jcdecaux/  

 www.gehlarchitects.com/#/159503/ 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1366   

 

 

http://www.gehlarchitects.dk/files/projects/110518_Figueroa_OS_ENG.pdf
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4.8 Πεδίο Δράσης 3 – Πεζή μετακίνηση 

4.8.1 Ορισμός 

Η πεζή μετακίνηση έρχεται ως το πιο φυσικό από 

όλες τις εναλλακτικές επιλογές για την ανάπτυξη 

βιώσιμης κινητικότητας. Οι πόλεις πρέπει να 

ενθαρρύνουν τους κατοίκους να επιλέγουν την πεζή 

μετακίνηση αντί του αυτοκινήτου τους, ή την χρήση 

ενός μέσου μαζικής μεταφοράς, τουλάχιστον για 

μικρές διαδρομές. 

 

4.8.2 Περιεχόμενο αυτού του Πεδίου Δράσης  

Υποδομή πεζής μετακίνησης  

 Υποδομή για πεζούς 

 Ζώνες πεζών  

 Κατασκευή δικτύου για πεζούς καλύπτοντας ολόκληρη την πόλη, προσβάσιμο σε όλους, 

ιδιαίτερα σε άτομα με κινητικές δυσκολίες 

 Ενδείξεις προορισμών συμπεριλαμβανομένου των χρόνων πεζής μετακίνησης  

 Έπιπλα δρόμου (π.χ. παγκάκια για ξεκούραση) 

 Αποφυγή μεγάλων παρακάμψεων για πεζούς (π.χ. πρόσβαση των σταθμών τραίνου και από 

τις δύο πλευρές, γέφυρες για πεζούς) 

 

Συμπληρωματικές παροχές  

 Ασφαλή δρομολόγια προς το σχολείο  

 «Walking bus» για μικρούς μαθητές 

 Ανάλυση/μείωση πιθανών επικινδύνων περιοχών 

 Μέτρα για ασφαλή δρομολόγια προς το σχολείο 

 Φωτισμός πεζόδρομων 

 Αποφυγή επικίνδυνων περιοχών (π.χ. υπόγειες διαβάσεις σε διασταυρώσεις, άδεια κτήρια) 

 Προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες 

 Οθόνη πληροφοριών για ταχύτητα (έλεγχος ταχύτητας) κοντά σε νηπιαγωγεία και σχολεία 

4.8.3 Σύνδεσμοι για περεταίρω πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές 

Βέλτιστες πρακτικές: 

 www.metropolismag.com/html/content_0802/ped/  

 www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/pedestrian_projects.shtml  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2844  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2255  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3624  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3484  

 www.seattle.gov/transportation/walk_map.htm  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1835  
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4.9 Πεδίο Δράσης 4 – Ποδήλατο 

4.9.1 Ορισμός 

Η ποδηλασία είναι ένα πολύ αποτελεσματικό και 

οικονομικό μέσο μεταφοράς, ιδανικό για 

μικρές/μεσαίες αποστάσεις. Το ποδήλατο παρέχει 

πολυάριθμα οφέλη συγκριτικά με τα μηχανοκίνητα 

οχήματα, όπως άσκηση, εναλλακτική στην χρήση 

ορυκτών καυσίμων μέθοδο μετακίνησης, μηδενική 

ηχορύπανση και/ή ρύπανση της ατμόσφαιρας, 

ιδιαίτερα μειωμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση, 

ευκολότερη στάθμευση, μεγαλύτερη ευελιξία, και 

πρόσβαση τόσο σε πεζοδρόμια όσο και στον 

δρόμο. Τα πλεονεκτήματα έχουν μικρότερο κόστος 

τόσο για τον χρήστη όσο και για το κοινωνικό 

σύνολο γενικότερα. 

 

4.9.2 Περιεχόμενο αυτού του Πεδίου Δράσης  

Υποδομή ποδηλασίας  

Βελτιστοποίηση και επέκταση του δικτύου ποδηλασίας μέσα από τις εξής ενέργειες:  

 Κατασκευή δικτύου ποδηλασίας καλύπτοντας ολόκληρη την πόλη 

 Ανάλυση/απομάκρυνση των κενών στο δίκτυο ποδηλασίας 

 Ανάλυση/μείωση πιθανών επικινδύνων περιοχών 

 Οθόνη πληροφοριών προορισμών και χρόνων (σήμανση του δικτύου ποδηλασίας) 

 Δυνατότητες αποφυγής διαδρομών με καθυστερήσεις 

 Καλή συνδεσιμότητα με διασυνοριακά ποδηλατικά δίκτυα (διαπεριφερειακά,…) 

 Πράσινα Κύματα για ποδηλατιστές 

Στάθμευση ποδηλάτων  

Βελτίωση και αύξηση των εγκαταστάσεων στάθμευσης ποδηλάτων μέσα από τις εξής ενέργειες: 

 Εγκατάσταση γκαράζ ή σχάρες στάθμευσης για ποδήλατα, φυλασσόμενοι και καλυπτόμενοι 

χώροι στάθμευσης ποδηλάτων 

 Σχάρες ποδηλάτων για ειδικά ποδήλατα (ποδήλατα εμπορευμάτων, παιδικά ποδήλατα, 

καρότσια) 

 Δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. σταθμούς επισκευής σελφ σέρβις) 

 Πρόληψη κλοπής ποδηλάτων (π.χ. εγγραφή ποδηλάτων σε μητρώο) 

 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων και Συστήματα κοινής χρήσης ποδηλάτων (ευέλικτες 

υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων ως εναλλακτική στην ατομική ιδιοκτησία προσφέροντας την 

ενοικίαση ποδηλάτων σε μία ευρύτερη περιοχή και σε βολικές τοποθεσίες εντός αυτής) 

 Σχεδιασμός διαδρομών για ποδηλατιστές 

 Οφέλη για τους χρήστες (φτηνότερα εισιτήρια) 

Ποδηλασία και ΔΣ  

 Εγκατάσταση ασφαλών, προσβάσιμων, ελκυστικών και επαρκών σημείων στάθμευσης 

ποδηλάτων, κατά προτίμηση δίπλα σε σημαντικούς προορισμούς και σε σημεία συνδέσεων 

μεταφορικών μέσων. 

  Χώροι στάθμευσης μικρής και μεγάλης διάρκειας για ποδήλατα (σχάρες, καλυπτόμενες 

εγκαταστάσεις στάθμευσης, ποδηλατικοί σταθμοί (με οδηγίες, επισκευή και εγκαταστάσεις 

ενοικίασης) 
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 Σύνδεση των ΔΣ με ποδήλατα (εγκαταστάσεις στάθμευσης σε σταθμούς ΔΣ) 

 Δυνατότητα μεταφοράς ποδηλάτων σε τραμ, λεωφορείο, μετρό 

 Επιλογή κατάλληλου μεγέθους του δικτύου ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την ποδηλασία 

(αποστάσεις μεταξύ σταθμών, …)  

4.9.3 Σύνδεσμοι για περεταίρω πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές 

Βέλτιστες πρακτικές: 

 www.presto-cycling.eu/en/policy-guidelines-a-fact-sheets  

 www.nyc.gov/html/unccp/gprb/downloads/pdf/Bogota_CycleRoute.pdf  

 www.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/installsched.shtml 

 www.civitas.eu/thematic-categories/walking-and-cycling-enhancementsservices  

 www.civitas.eu/content/public-and-rental-bikes  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=158 

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3486  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3095  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1568 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3087  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3611 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3507  
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4.10 Πεδίο Δράσης 5 – Δημόσιες Συγκοινωνίες (ΔΣ) 

4.10.1 Ορισμός 

Η δημόσια συγκοινωνία περιλαμβάνει όλα τα μέσα 

μεταφοράς που δεν είναι ιδιωτικής χρήσης, αλλά τα 

μοιράζονται οι επιβάτες. Συνήθως παρέχει 

υπηρεσίες προγραμματισμένων δρομολογίων σε 

καθορισμένες διαδρομές χωρίς την δυνατότητα 

κρατήσεων.  

 

4.10.2 Περιεχόμενο αυτού του Πεδίου Δράσης  

Ποιότητα 

Εγγύηση της ποιότητας του δικτύου ΔΣ και συνεχής βελτίωση του δικτύου ΔΣ μέσω: 

 Καθημερινών δρομολογίων σε σύντομα χρονικά διαστήματα 

 Κανονικότητα και επάρκεια 

 Υπεραστικές συνδέσεις 

 Ελκυστικές χρεώσεις (για διαφορετικές ομάδες στόχου: μαθητές/φοιτητές, ηλικιωμένους, 

τακτικούς επιβάτες,  τουρίστες κτλ.) 

 Καλές συνδέσεις νυχτερινών λεωφορείων καλύπτοντας όλη την επιφάνεια της πόλης 

 Καλυπτόμενα και φωτισμένα STOP 

 ITS - Ευφυείς Συγκοινωνίες 

 Πράσινος στόλος ΔΣ  

 Χαμηλά οχήματα για την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε όλους, ως μέρος μιας παγκόσμιας 

πολιτικής που ασχολείται με την πρόσβαση σε όλους 

 Υπηρεσίες μετακίνησης κατόπιν κλήσης 

 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων ΔΣ 

 Συγχρονισμός χρονοδιαγραμμάτων των υπηρεσιών ΔΣ 

 Κάμερες ασφαλείας (ασφάλεια) 

 Πληροφόρηση ΔΣ σε πραγματικό χρόνο 

 Σύστημα πληρωμών βάσει τεχνολογίας GSM 

 Ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (εισιτήρια μέσω SMS, online-εισιτήρια) 

 Αυξημένη ασφάλεια στις ΔΣ 

 Ενοποίηση δημόσιων συγκοινωνιών με τραίνα, υπηρεσίες προαστιακών και περιφερειακών 

λεωφορείων 

Προτεραιότητα 

Δίδεται προτεραιότητα στις δημόσιες συγκοινωνίες: 

 Λωρίδες ΔΣ (περισσότερες λωρίδες ή καλύτερες λωρίδες) 

 Έλεγχος φωτεινής σηματοδότησης, πράσινο κύμα για ΔΣ 

 Οθόνη πληροφοριών για την άφιξη των λεωφορείων στους σταθμούς 

Δημόσιες συγκοινωνίες και αστικός σχεδιασμός 

 Ορισμός ελάχιστης πυκνότητας κτηρίων γύρω από σταθμούς ΔΣ 



D2.3 Τελικό Σχέδιο και Οδηγίες Επιθεώρησης ADVANCE  

 

 
www.eu-advance.eu Σελ. 62 από 76 

 

 Πρότυπα στάθμευσης σε νέα κτήρια σχετικά με υπηρεσίες δημοσίων συγκοινωνιών  

4.10.3 Σύνδεσμοι για περεταίρω πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές 

Βέλτιστες πρακτικές: 

 www.by-banen.no/rapporter_og_planer   

μετακινηθείτε στο Έργο HiTRANS, guides “Public transport – planning the networks”; “Public 

Transport – mode options and solutions”; and “Public Transport – citizens’ requirements”. 

 www.civitas.eu/thematic-categories/collective-passenger-transport 

 www.civitas.eu/thematic-categories/transport-telematics 

 

http://www.by-banen.no/rapporter_og_planer
http://
http://
http://www.civitas.eu/thematic-categories/transport-telematics
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4.11 Πεδίο Δράσης 6 – Μέτρα σχετικά με την χρήση οχημάτων 

4.11.1 Ορισμός 

Τα μέτρα σχετικά με την χρήση οχημάτων 

αναφέρονται τόσο σε μετακίνηση με οχήματα όσο 

και μέτρα συμπληρωματικού χαρακτήρα . Αφορά 

την διαχείριση της μετακίνησης οχημάτων με πιο 

βιώσιμο τρόπο π.χ. η χρήση υπηρεσιών κοινής 

χρήσης οχημάτων. 

 

4.11.2 Περιεχόμενο αυτού του Πεδίου Δράσης  

Συλλογική μετακίνηση  

Ενέργειες για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών συλλογικής μετακίνησης που ανταποκρίνονται 
στην ζήτηση  

 Εγκατάσταση υπηρεσιών κοινής χρήσης οχημάτων  

 Εγκατάσταση υπηρεσιών Carsharing (ενοικίασης οχημάτων)  

Ζώνες περιορισμένης ταχύτητας και περιορισμένης πρόσβασης  

Μέτρα για ην μείωση της κυκλοφορίας, να απομακρυνθεί η κυκλοφορία από το κέντρο της πόλης 

 Συνολικό σχέδιο για την ρύθμιση ζωνών περιορισμένης ταχύτητας και περιορισμένης 

πρόσβασης σε όλη την πόλη. 

 Οθόνες Μεταβλητών Μηνυμάτων Κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο  

 Ζώνες χρέωσης βάσει κυκλοφοριακής συμφόρησης 

 Σχέδια κυκλοφορίας 

 Κοινόχρηστοι χώροι 

 Πράσινες ζώνες 

 Ζώνες χαμηλών εκπομπών. 

Head ways 

Πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο για την εξασφάλιση ελεύθερης ροής μέσω 

διατήρησης χαμηλών ταχυτήτων στα head ways. 

4.11.3 Σύνδεσμοι για περεταίρω πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές 

Βέλτιστες πρακτικές: 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3647   

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3272 

 http://civitas.eu/thematic-categories/safety-and-security 

 

http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3647
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3272
http://civitas.eu/thematic-categories/safety-and-security
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4.12 Πεδίο Δράσης 7 – Διαχείριση Κινητικότητας  

4.12.1 Ορισμός 

Η Διαχείριση Κινητικότητας (ΔΚ) είναι μία έννοια 

προώθησης της βιώσιμης μετακίνησης και 

διαχείρισης της ζήτησης για χρήση οχημάτων 

αλλάζοντας την νοοτροπία και την συμπεριφορά 

των επιβατών. Στον πυρήνα της Διαχείρισης 

Κινητικότητας βρίσκονται τα "ήπια" μέτρα όπως η 

πληροφόρηση και η επικοινωνία, η οργάνωση 

υπηρεσιών και ο συντονισμός ενεργειών 

διαφόρων συνεργατών. Τα "ήπια" μέτρα, 

συνήθως ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των 

"σκληρών" μέτρων της αστικής μετακίνησης. Τα 

μέτρα της Διαχείρισης Κινητικότητας  δεν 

απαιτούν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα επενδύσεων 

και ενδέχεται να έχουν υψηλή αναλογία
23

 

οφέλους-κόστους.  

 

 

4.12.2 Περιεχόμενο αυτού του Πεδίου Δράσης  

Πληροφορίες σχετικά με την βιώσιμη κινητικότητα 

Τα μέτρα αυτά καθορίζονται ουσιαστικά από την ζήτηση του μετακινούμενου. Παρέχουν στον 

μετακινούμενο την πληροφόρηση και την συμβουλή μέσω διαφόρων μέσων ενημέρωσης. 

 Ανάπτυξη κέντρου ή σημείων κινητικότητας 

 Πληροφόρηση σχετικά με μη μηχανοκίνητη κινητικότητα 

 Πληροφορίες μετακίνησης μέσω διαφόρων τεχνολογιών, πριν και κατά την διάρκεια της 

διαδρομής 

 Χάρτες της πόλης για χρήστες ΔΣ, πεζούς και ποδηλατιστές; 

 Πληροφορίες εισιτηρίων (σε ιστοσελίδα) 

 Ενέργειες για την ασφάλεια των χρηστών των δρόμων (π.χ. τους ποδηλατιστές, τους πεζούς) 

 Καμπάνιες για την Ασφάλεια 

 Πακέτα κινητικότητας για νέους απασχολούμενους ή νέους πολίτες  

Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας   

Τα μέτρα αυτά έχουν ως πυρήνα την ιδέα της ενθάρρυνσης της αλλαγής της συμπεριφοράς μέσω 

ενημέρωσης, προώθησης εναλλακτικών του αυτοκινήτου μέσων, παροχής κινήτρων και 

πληροφοριών: 

 Διαφημιστικές καμπάνιες σε πολίτες, σχολεία, εταιρείες, ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση  της 

πεζής μετακίνησης, της ποδηλασίας και/ή των ΔΣ (Bike to Work, Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς 

Αυτοκίνητο, κλπ) 

 Προσωποποιημένες συμβουλές μετακινήσεων και διαδρομών  

 Στοχευμένη προώθηση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς και μείωση ή διασύνδεση διαδρομών  

 Κίνητρα για εναλλακτικά μέσα μεταφοράς και «καθαρά» οχήματα 

 Προώθηση βιώσιμων μεταφορικών μέσων μέσω διαφήμισης και χρήσης άλλων τεχνικών 

προώθησης, όπως διανομή φυλλαδίων door to door (σε νοικοκυριά) 

 Αύξηση ενημέρωσης των κινδύνων του CO2 που παράγεται από την κυκλοφορία  

                                                      
23

  Πηγή: EPOMM – European Platform on Mobility Management (www.epomm.eu) 

http://www.epomm.eu/
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Διαχείριση Κινητικότητας στον επίπεδο του Δήμου 

Συμπεριλαμβάνει την προσφορά, την οργάνωση και τον συντονισμό διαφόρων υπηρεσιών ΔΚ ως 

εναλλακτική της ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, εστιάζοντας στους υπαλλήλους τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

 Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης ποδηλάτων σε εταιρείες 

 Εισαγωγή τιμολογιακών πακέτων για εργαζομένους στις Δημόσιες Συγκοινωνίες 

 Εγκατάσταση ντους  

Διαχείριση Κινητικότητας σε χωρικό επίπεδο 

Η ΔΚ είναι μία δραστηριότητα που βασίζεται κυρίως σε τοποθεσίες που παράγουν κυκλοφορία, 

όπως εταιρείες, σχολεία, πανεπιστήμια, συναυλιακούς χώρους, κλπ.  

 Το Σχέδιο κινητικότητας ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να συμπεριφέρονται με τρόπο συνειδητό 

σχετικά με την επιλογή μέσων  μετακίνησης. 

– Ρύθμιση χώρων στάθμευσης κοντά σε κοινοτικά κτήρια 

– Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων και αυτοκινήτων 

– Αποθάρρυνση της χρήσης του αυτοκινήτου στην διαδρομή προς την δουλειά 

– Δυνατότητα ντους στην δουλειά  

 Η χρήση εταιρικών οχημάτων περιγράφεται σε ένα σχέδιο κινητικότητας ώστε να εξασφαλιστεί 

ότι χρησιμοποιούνται με τρόπο αποδοτικό , ιδίως όσον αφορά στην κατανάλωση καυσίμων. 

– Υφιστάμενη κατάσταση των οχημάτων σε χρήση και ισολογισμός 

– Αγορά πράσινων αυτοκινήτων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα, CNG, Υβριδικά) 

– Σεμινάριο οικολογικής οδήγησης (eco-driving) σε υπαλλήλους  

– Κίνητρα ώστε να επιλέγεται η χρήση ποδηλάτου ή άλλο δημόσιου μεταφορικού μέσου για 

διαδρομές στην πόλη 

 Το σχέδιο σχολικής κινητικότητας είναι παρόμοιο με το σχέδιο εταιρικής κινητικότητας, με μόνη 

διαφορά ότι περιλαμβάνει μεγαλύτερο βαθμό παιδιών και γονέων εν αντιθέσει με τον 

μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων και εργοδοτών τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση. 

Ένα ΣΒΑΚ οφείλει να ενθαρρύνει τις συμβουλές για μετακίνηση και την ανάπτυξη εταιρικών  

σχεδίων κινητικότητας. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα πλαίσιο για την επεξεργασία τέτοιων 

σχεδίων και στόχων σχετικά με τον πολλαπλασιασμό τους στην αστική περιοχή. Ένα ΣΒΑΚ όμως, 

δεν είναι δυνατό να περιέχει όλα αυτά τα σχέδια. 

4.12.3 Σύνδεσμοι για περεταίρω πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές 

 European Platform on Mobility Management: www.epomm.eu 

 ELTIS: urban Mobility Portal (www.eltis.org) 

Βλ. Για παράδειγμα  

 transalt.org/campaigns/pedestrian/playstreets  

www.nyc.gov/html/dot/summerstreets/html/home/home.shtml  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3634  

 http://civitas.eu/thematic-categories/mobility-management  

 

http://www.epomm.eu/
http://www.eltis.org/
http://transalt.org/campaigns/pedestrian/playstreets
http://www.nyc.gov/html/dot/summerstreets/html/home/home.shtml
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3634
http://civitas.eu/thematic-categories/mobility-management
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4.13 Πεδίο Δράσης 8 – Διαχείριση Εμπορευματικών Μεταφορών 

4.13.1 Ορισμός 

Η διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών είναι η 

διαδικασία μεταφοράς διαφορετικών τύπων 

εμπορευμάτων από ένα σημείο σε άλλο με την 

χρήση διαφορετικών μέσων μεταφοράς. Η 

μεταφορά εμπορευμάτων σε αστικές περιοχές 

ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει την χρήση οδικών 

και εναέριων λύσεων, ακόμη και την χρήση 

πλωτών οδών από το σημείο προέλευσης ως το 

σημείο προορισμού. Η Διαχείριση 

Εμπορευματικών Μεταφορών συμπεριλαμβάνει 

διάφορες στρατηγικές αύξησης της 

αποτελεσματικότητας των εμπορευματικών και 

εμπορικών μεταφορών. Ένα ΣΒΑΚ οφείλει να 

οργανώνει τις συνθήκες τροφοδοσίας της πόλης 

ούτος ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των 

επιχειρήσεων και του εμπορίου. 

 

4.13.2 Περιεχόμενο αυτού του Πεδίου Δράσης 

Επανα-οργάνωση 

Η επανα-οργάνωση και ο εξορθολογισμός των παραδόσεων από εταιρείες και/ή προμηθευτές ώστε 
να μειωθούν οι εμπορευματικές διαδρομές προς και από την τοποθεσία. 

 Κέντρο ενοποίησης 

 Εμπορικές λωρίδες 

 Νυχτερινή διανομή 

 Περιορισμοί εμπορευμάτων 

 Ρύθμιση εμπορευματικών μεταφορών: ώρες παράδοσης, επιλογή μεγέθους χώρων 

φορτοεκφόρτωσης,…. 

Μετατόπιση χρήσης μεταφορικών μέσων στις εμπορευματικές μεταφορές 

 Χρήση εμπορικών τραμ για διανομές εντός της πόλης 

 Χρήση εξοπλισμού για μη μηχανοκίνητη μεταφορά εμπορευμάτων (πεζή μετακίνηση και 

ποδηλασία – καρότσια, ποδήλατα μεταφοράς φορτίου) 

 Ποδηλατικά κούριερ 

4.13.3 Σύνδεσμοι για περεταίρω πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές 

Βλ. Για παράδειγμα 

 http://www.civitas.eu/thematic-categories/urban-freight-logistics  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3520 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3014  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3177  

 

http://www.civitas.eu/thematic-categories/urban-freight-logistics
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3520
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3014
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3177
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5 Παράρτημα II – Ερωτηματολόγιο ADVANCE  

Μπορείτε να κατεβάσετε το ερωτηματολογίου ADVANCE στο www.eu-advance.eu.  

 

Σχήμα 16: Απόσπασμα από το Ερωτηματολόγιο ADVANCE – φύλλο Πεδία Σκοπού 

http://www.eu-advance.eu/
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Σχήμα 17: Απόσπασμα από το Ερωτηματολόγιο ADVANCE – φύλλο Πεδία Δράσης 
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6 Παράρτημα III – Γλωσσάρι 
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6.1 Γενικό Γλωσσάρι 

 

Προσβασιμότητα Η προσβασιμότητα μίας δραστηριότητας από ένα άτομο αποτελεί την ευκολία με την οποία το άτομο αυτό μπορεί να 
φθάσει στους χώρους/τοποθεσίες όπου η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα.

i
 

Επιθεώρηση Είναι η αξιολόγηση ενός ανθρώπου, οργανισμού, συστήματος, διαδικασίας, επιχείρησης, έργου ή προϊόντος.
ii
 

Ο όρος απευθύνεται συνήθως σε λογιστικούς ελέγχους, αλλά υπάρχουν παρόμοιες έννοιες στην διαχείριση έργων, 
την διαχείριση ποιότητας και την εξοικονόμηση ενέργειας.

iii
 

Συγκριτική αξιολόγηση Είναι μία διαδικασία η οποία χρησιμοποιείται ευρέως, κυρίως στο στρατηγικό μάνατζμεντ, όπου οργανισμοί 
αξιολογούν διάφορες πτυχές των διαδικασιών τους σε σχέση με την βέλτιστη πρακτική, συνήθως εντός του δικού 
τους τομέα. 

iv
 

Αυτό στην συνέχεια επιτρέπει στους οργανισμούς να αναπτύξουν σχέδια σχετικά με το πώς να υιοθετήσουν τέτοιες 
βέλτιστες πρακτικές, συνήθως με στόχο την αύξηση της απόδοσής τους σε συγκεκριμένους / επιλεγμένους τομείς. Η 
συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία συνεχής διαδικασία όπου οι οργανισμοί αναζητούν 
μονίμως να δοκιμάζουν τις πρακτικές τους. Η διαδικασία της αναγνώρισης και της διδαχής από βέλτιστες πρακτικές 
άλλων οργανισμών είναι ένα ισχυρό εργαλείο στην προσπάθεια της συνεχούς βελτίωσης και την σημαντική εξέλιξης 
της απόδοσης. 

Πιστοποίηση Επίσημη διαδικασία μέσω της οποίας ένα διαπιστευμένο ή εξουσιοδοτημένο άτομο ή εξουσιοδοτημένος οργανισμός 
αξιολογεί και επαληθεύει (και βεβαιώνει γραπτώς εκδίδοντας ένα πιστοποιητικό) τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, την 
ποιότητα, τα προσόντα ή την κατάσταση ατόμων ή οργανισμών, προϊόντων ή υπηρεσιών, τις διαδικασίες, ή τις 
εκδηλώσεις ή καταστάσεις σύμφωνα με καθιερωμένες απαιτήσεις ή πρότυπα. 

Εξωτερική επιθεώρηση Είναι η αξιολόγηση ενός οργανισμού από ένα άτομο που δεν είναι συνδεδεμένος με τον οργανισμό αυτό. 
Εξωτερικές επιθεωρήσεις διεξάγονται από μέρη τα οποία έχουν συμφέρον στο οργανισμό – όπως πελάτες ή άλλα 
άτομα για λογαριασμό τους. 

Δείκτης Είναι μία μεταβλητή που έχει επιλεγεί και οριστεί για να μετρηθεί η πρόοδος προς κάποιον στόχο.
v
 

Υπάρχουν διαφορετικά είδη δεικτών: ποιοτικοί και ποσοτικοί, απόλυτοι και σχετικοί. Άλλος ένας διαχωρισμός που 
χρησιμοποιείται είναι το «σύστημα προϊόντος» είτε η προσέγγιση «εισροή-εκροή-αποτέλεσμα»:  

 Δείκτης εισροών: οι πόροι που απαιτούνται για την παροχή μίας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος (π.χ. εργατικό 

http://www.businessdictionary.com/definition/accredited.html
http://www.businessdictionary.com/definition/authorized-person.html
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δυναμικό, κόστος σχεδιασμού)  

 Δείκτης διαδικασίας: ο τρόπος με τον οποίο παράγεται η υπηρεσία (π.χ. δημόσιο ή ιδιωτικό)  

 Δείκτης εκροών: οι υπηρεσίες, τα προϊόντα ή τα αποτελέσματα (π.χ. αριθμός κατασκευασμένων χλμ 
ποδηλατοδρόμου)  

 Δείκτης αποτελέσματος: ο αντίκτυπος ή το τελικά αποτελέσματα (π.χ. καθαρός αέρας)  

 Δείκτης Απόδοσης: αναλογία εισροής/εκροής  

 Δείκτης Αποτελεσματικότητας: αναλογία εισροής/στόχων  

Ολοκληρωμένη προσέγγιση Ενοποίηση των πρακτικών και πολιτικών μεταξύ μεταφορικών μέσων, τομείς πολιτικής, δημόσιες και ιδιωτικές 
οντότητες. 

Εσωτερική επιθεώρηση Είναι ένας ανεξάρτητος, αντικειμενικός και συμβουλευτικός έλεγχος για την προσθήκη αξίας και την βελτίωση των 
λειτουργιών ενός οργανισμού. Η εσωτερική επιθεώρηση είναι καταλύτης στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
και της αποδοτικότητας ενός οργανισμού παρέχοντας βαθιά γνώση και συστάσεις βάσει των αναλύσεων και των 
εκτιμήσεων των δεδομένων και των επιχειρηματικών διαδικασιών.

vi
 

Η εσωτερική επιθεώρηση διεξάγεται για λογαριασμό του ίδιου του οργανισμού για διοικητικό έλεγχο και άλλες 
εσωτερικές διαδικασίες και μπορεί να αποτελέσει την βάση για την δήλωση συμμόρφωσης του οργανισμού. Άρα, ο 
πελάτης της επιθεώρησης και ο επιθεωρητής είναι το ίδιο πρόσωπο. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως σε μικρότερους 
οργανισμούς, η ανεξαρτησία μπορεί να φανεί μέσω της αποδέσμευσης από την υποχρέωση για την δραστηριότητα 
που επιθεωρείται ή την απελευθέρωση από προκατάληψη ή σύγκρουση συμφερόντων. 

vii
 

Κινητικότητα Η μετακίνηση των ανθρώπων, από μία κοινωνική ομάδα, τάξη, επίπεδο ή τοποθεσία σε μία άλλη.
viii

 

Διαχείριση Κινητικότητας  Είναι μία ιδέα προώθησης βιώσιμης μετακίνησης και διαχείρισης της ζήτησης μηχανοκίνητης μετακίνησης με την 
αλλαγή της νοοτροπίας ή της συμπεριφοράς των μετακινούμενων.

ix
 

Στον πυρήνα της Διαχείρισης Κινητικότητας βρίσκονται τα "ήπια" μέτρα όπως η πληροφόρηση και η επικοινωνία, η 
οργάνωση υπηρεσιών και ο συντονισμός ενεργειών διαφόρων συνεργατών. Τα "ήπια" μέτρα, συνήθως ενισχύουν 
την αποτελεσματικότητα των "σκληρών" μέτρων της αστικής μετακίνησης. Τα μέτρα της Διαχείρισης Κινητικότητας  
δεν απαιτούν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα επενδύσεων και ενδέχεται να έχουν υψηλή αναλογία οφέλους-κόστους.. 

Σχέδια Διαχείρισης Ποιότητας Η κάλυψη και η αξιολόγηση της ποιότητας των διαδικασιών και των εκροών και η παροχή οδηγιών για την βελτίωση 
της ποιότητας.

x
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Αυτό-αξιολόγηση Είναι η διαδικασία του να κοιτά κανείς τον εαυτό του ώστε να αξιολογήσει πτυχές που είναι σημαντικές για την 
ταυτότητά του.

xi
 

Αρχές SMART Συγκεκριμένες, Μετρήσιμες, Εφικτές, Ρεαλιστικές, Χρονικά ορισμένες Αρχές.
xii

 

Εμπλεκόμενοι φορείς Οποιοδήποτε άτομο, ομάδα ή οργανισμός που επηρεάζεται από ένα προτεινόμενο έργο, ή που μπορεί να 
επηρεάσει το έργο και την υλοποίησή του. Ο όρος περιλαμβάνει το ευρύ κοινό, καθώς και ένα ευρύ φάσμα άλλων 
ομάδων (για παράδειγμα επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές, και ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος).

xiii
 

Ανάμειξη/ δέσμευση 
εμπλεκόμενων φορέων 

Η ανάμειξη ατόμων, ομάδων ή οργανισμών, σε διαφορετικό βαθμό, σε πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
στις μεταφορές με την χρήση μίας ποικιλίας μεθόδων.

xiv
 

ΣΒΑΚ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα Στρατηγικό σχέδιο διαμορφωμένο να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
μετακίνησης των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και την περιφέρειά τους για μία καλύτερη ποιότητα 
ζωή. Οικοδομεί πάνω σε υπάρχουσες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη την ενοποίηση, την συμμετοχή και 
τις αρχές αξιολόγησης.

xv
 

Βιωσιμότητα Αντικατοπτρίζει την θεμελιώδη ανθρώπινη επιθυμία της προστασίας και της βελτίωσης του κόσμου. Η βιωσιμότητα 
δίνει έμφαση στην ολοκληρωτική φύση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ως συνέπεια την ανάγκη συντονισμού 
των αποφάσεων ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς, ομάδες και δικαιοδοσίες.

xvi
  

Το να κάνει κανείς κάτι με βιώσιμο τρόπο σημαίνει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των επόμενων γενιών 
ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις τρέχουσες ανάγκες.

xvii
 

Σύστημα βιώσιμης μετακίνησης Συναντά τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της κοινωνίας ελαχιστοποιώντας τις ανεπιθύμητες 

επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.
xviii

   

Ένα βιώσιμο σύστημα μεταφοράς επιτυγχάνει την μεγαλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ των κοινωνικών – 

περιβαλλοντικών- οικονομικών διατάσεων της μεταφοράς. Η μεταφορά συνδέεται με την κινητικότητα, που σημαίνει 

ότι η βιώσιμη μεταφορά δεν μπορεί να αναλυθεί χωρίς να διερευνηθεί η κινητικότητα και τα μοτίβα της 

κινητικότητας.
xix

 

Στόχος Η αξία στην οποία στοχεύει ένας δείκτης. Οι στόχοι είναι η έκφραση με μετρήσιμους κανόνες των επιλογών 

πολιτικής που έχουν ληφθεί. Εστιάζοντας σε επιλεγμένα θέματα (δείκτες) ορίζουν έναν διάδρομο ανάπτυξης μεταξύ 

του «τώρα» και του μελλοντικού «μετά».
xx
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Επιθεώρηση τρίτων Διεξάγονται από ανεξάρτητους ελεγκτικούς οργανισμούς, όπως ρυθμιστές ή εκείνων που παρέχουν υπηρεσίες 

μητρώου ή πιστοποίηση. Εδώ ο πελάτης δεν είναι ο ίδιος με τον επιθεωρητή.
xxi

 

Όραμα Παρέχει μία ποιοτική περιγραφή ενός επιθυμητού αστικού μέλλοντος και εξυπηρετεί στην καθοδήγηση της 

ανάπτυξης των κατάλληλων μέτρων για τον σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
xxii

 

6.2 Γλωσσάρι της Επιθεώρησης ADVANCE  

 

Πεδίο Δράσης Σχετίζεται με μία συγκεκριμένη κατηγορία μέτρων όπως ορίζονται σε ένα ΣΒΑΚ (π.χ. ποδηλασία, πεζή μετακίνηση, 

κλπ). 

Σχέδιο Δράσης Ένα κείμενο που προσδιορίζει λεπτομερώς μία ομάδα δραστηριοτήτων και μέτρων που αναλαμβάνονται από τον 

δήμο για την βελτίωση την πολιτικής βιώσιμης αστικής κινητικότητάς του. 

Επιθεώρηση ADVANCE Είναι ένα πρακτικό εργαλείο επιθεώρησης για την βελτίωση των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η 

Επιθεώρηση ADVANCE παρέχει μία συστηματική μέθοδο αξιολόγησης και καθοδήγησης, δείχνει την δυνατότητα για 

ένα (ακόμη πιο) επιτυχημένο ΣΒΑΚ και δίνει πρόσθετη αξία στην πόλη. 

Πρότυπο Επιθεώρησης 

ADVANCE  

Το σχέδιο δράσης που χρησιμοποιείται για να διεξαχθεί η Επιθεώρηση ADVANCE. Το Σχέδιο της Επιθεώρησης 

ADVANCE απαρτίζεται από πέντε κύρια βήματα: ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγηση των πεδίων 

σκοπού και δράσης, ιεράρχηση των σημείων προς βελτίωση, διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης και δημιουργία της 

έκθεσης επιθεώρησης και πιστοποίηση. 

Επιθεωρητής ADVANCE Ο Επιθεωρητής ADVANCE είναι ένας εξωτερικός επιθεωρητής ο οποίος είναι σε θέση να υλοποιήσει την 

επιθεώρηση. Ο Επιθεωρητής καθοδηγεί την πόλη καθ’ όλη την επιθεώρηση, λειτουργεί ως σύμβουλος και/ή 

διευκολύνει την διαδικασία και τέλος παρέχει ως ειδήμων συστάσεις για βελτίωση. 

Πιστοποιητικό ADVANCE  Πιστοποιητικό που δείχνει ότι ο δήμος έχει ένα καλό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ή έχει την δυνατότητα να 

το αναπτύξει. 

Ομάδα έργου ADVANCE Είναι ο κύριος παίκτης στην διαδικασία της Επιθεώρησης ADVANCE. Η ομάδα έργου ADVANCE πρέπει να 

αποτελείται από τους κύριους εσωτερικούς και εξωτερικούς «παίκτες» σε σχέση με τον σχεδιασμό αστικής 
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κινητικότητας της πόλης και περιορίζεται σε μέγιστο 15 ατόμων. 

Αξιολόγηση Αξιολόγηση των πεδίων σκοπού και δράσης που από κοινού 2αντικατοπτρίζουν την κατάσταση της πολιτικής 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας της πόλης. 

Έκθεση επιθεώρησης Η τελική έκθεση του επιθεωρητή ADVANCE με περιγραφή της διαδικασίας επιθεώρησης, συμπεριλαμβάνει τις 

σημειώσεις των συναντήσεων της ομάδας έργου, το Σχέδιο Δράσης και μία σύσταση για πιστοποίηση. 

Πόλη Η πόλη γίνεται αντιληπτή ως μία γεωγραφική ή διοικητική περιοχή που οριοθετείται από την υπεύθυνη αρχή με 

σκοπό την αναγνώριση υπό την Επιθεώρηση ADVANCE. 

Πεδίο Σκοπού Ο λόγος για την διεξαγωγή ενός ΣΒΑΚ. 

Δήμος/Κοινότητα Η σχετική δημόσια αρχή για μία πόλη που υποβάλλεται στην Επιθεώρηση ADVANCE, αντιπροσωπεύοντας επίσης 

όλες τις δημόσιες σχετικές οντότητες στο σχέδιο. 

Σκοποί Μία ευρεία δήλωση των βελτιώσεων του σχεδιασμού της βιώσιμης αστικής κινητικότητας που αναζητά η πόλη. Οι 

σκοποί καθορίζουν της κατευθύνσεις προς βελτίωση, αλλά όχι και τα μέσα για την επίτευξή της. 

Οργάνωση Η υπεύθυνη οντότητα για τον ορισμό και την υλοποίηση του σχεδίου της πολιτικής κινητικότητας.  Η οντότητα αυτή 

μπορεί να είναι π.χ. το τμήμα μεταφορών ή μετακίνησης ενός δήμου, μία εταιρεία, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ένας 

πάροχος υπηρεσιών μεταφορών / μετακινήσεων. 

Πολιτικές Γενικοί, κατευθυντήριοι και πιο συγκεκριμένοι στόχοι του δήμου διαμορφωμένοι ή επισημοποιημένοι σε έγγραφα (π.χ. 

Βίβλος Μεταφορών). Οι πολιτικές που είναι σχετικές με το ADVANCE δεν περιορίζονται μόνο σε πολιτικές 

μεταφοράς, αλλά σχετίζονται επίσης και με πολιτικές περιβάλλοντος, πολιτικές αστικού σχεδιασμού, κλπ. 

Σχέδια Διαχείρισης Ποιότητας για 

την Πολιτική Κινητικότητας 

Είναι ένα σύστημα το οποίο κατευθύνει και διαχειρίζεται την διαδικασία και τα αποτελέσματα μίας διοίκησης ή ενός 

οργανισμού σχετικά με την ποιότητα ώστε να εξασφαλιστεί ότι
xxiii

: 

 (νέα) μέτρα διαχείρισης κινητικότητας μπορούν να εισαχθούν εύκολα και αποτελεσματικά 

 (υπάρχοντα) μέτρα διαχείρισης κινητικότητας είναι αποδοτικά 

 ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της κοινωνίας, των χρηστών και των εμπλεκόμενων φορέων 
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 ενσωματώνεται διαδικασία συνεχούς βελτίωσης και 

 εξασφαλίζονται και διατηρούνται οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα επαρκώς. 

Αυτό-αξιολόγηση σε έναν 

οργανισμό 

Μία διαδικασία μέσω της οποίας οργανισμοί διερευνούν την απόδοσή τους, καθώς και τους παράγοντες που 

υποστηρίζουν ή εμποδίζουν αυτή την απόδοση, ώστε να μεγιστοποιήσουν την συνεισφορά τους στο σύστημα και της 

επίπτωσής τους στην βιώσιμη ανάπτυξη.
xxiv

 

Μία αξιολόγηση των ικανοτήτων και των ελλείψεων ενός ατόμου 

6.3 Βιβλιογραφία - Αναφορές 
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