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UrbanSCOPE:  Urban Sustainable Mobility in focus:  
student education, community involvement and participative planning 

 

Περιγραφή Έργου Ομάδασ Δράςησ 

 

Στόχοι και Σφνθεςη τησ Ομάδασ Δράςησ 

Θ Ομάδα Δράςθσ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Ζργου UrbanScope αποτελείται από 

περίπου 10 άτομα, 6 από τα οποία καλό είναι να προζρχονται από τθν κοινωνία των 

πολιτϊν, δυο από τθ Δθμοτικι Αρχι και δυο από τον  εταίρο τουσ προγράμματοσ που ζχει 

τα θν ευκφνθ τθσ λειτουργικισ υποςτιριξθσ τθσ Ομάδασ. 

Στόχοσ τθσ Ομάδασ Δράςθσ είναι να προτείνει ζνα Σχζδιο  Δράςθσ ςτθ Δθμοτικι Αρχι για τθ 

βιϊςιμθ αςτικι κινθτικότθτα ςτθν πόλθ, και ιδιαίτερα να εξειδικεφςει τισ προτεινόμενεσ 

δράςεισ ςτθν περιοχι μελζτθσ, όπωσ αυτι κα οριςτεί από τθν Ομάδα Δράςθσ. Το Σχζδιο 

Δράςθσ κα διαμορφωκεί μζςα από μια διαδικαςία ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν «ςεναρίων» 

βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ. 

Τα εναλλακτικά ςενάρια κα τεκοφν ςε δθμόςια διαβοφλευςθ ϊςτε θ πρόκριςθ του 

«επικυμθτοφ» ςεναρίου να λάβει υπόψθ τισ απόψεισ των πολιτϊν. Το Σχζδιο Δράςθσ κα 

εξειδικεφςει το επικυμθτό ςενάριο με ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ παρεμβάςεων ςτθν 

περιοχι μελζτθσ. Στθν τελικι του μορφι, το Σχζδιο Δράςθσ κα πρζπει να εγκρικεί από το 

Δθμοτικό Συμβοφλιο. 

Μζροσ των κακθκόντων τθσ Ομάδασ Δράςθσ αποτελεί και ο ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ μιασ 

καμπάνιασ δθμοςιότθτασ και ευαιςκθτοποίθςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ ωσ προσ τισ αρχζσ 

και τισ πρακτικζσ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ, ϊςτε να γίνουν κατανοθτά τα οφζλθ 

που προκφπτουν από αυτι και να ενκαρρυνκοφν οι πολίτεσ να χρθςιμοποιοφν όλο και 

περιςςότερο μζςα βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ. 

Το ζργο τθσ Ομάδασ Δράςθσ περιλαμβάνει τα εξισ Στάδια: 

 

Στάδιο Α - Αξιολόγηςη των αποτελεςμάτων τησ ζρευνασ για τη Βιώςιμη Αςτική 
Κινητικότητα ςτην πόλη 

Θ Ομάδα Δράςθσ αξιολογεί τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ για τθ Βιϊςιμθ Αςτικι 

Κινθτικότθτα ςτθν πόλθ που ζχει διεξαχκεί από το PRISMA Κζντρο Αναπτυξιακϊν Μελετϊν 

ςε ςυνεργαςία με το Διμο Γλυφάδασ, όπωσ αυτά παρουςιάηονται μζςα από: 

 Τθν αναςκόπθςθ τθσ διακζςιμθσ βιβλιογραφίασ και του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ 

Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ ςτθν Ελλάδα.  

 Τθν ζκκεςθ ςχετικά με τισ ςυνεντεφξεισ που πραγματοποιικθκαν με εκπροςϊπουσ 

ενδιαφερόμενων φορζων (Διμοσ Γλυφάδασ, τοπικοί φορείσ τθσ κοινωνίασ των 

πολιτϊν), κακϊσ και ςυναντιςεισ ομάδων εςτίαςθσ (focus groups) που 
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πραγματοποιικθκαν ςχετικά με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και τισ δυνατότθτεσ που 

παρουςιάηει ο ςχεδιαςμόσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ ςτθ Γλυφάδα. 

 Τα αποτελζςματα  τθσ ζρευνασ με online ερωτθματολόγιο που διεξιχκθ με τθ 

ςυμμετοχι κατοίκων τθσ Γλυφάδασ και αναδεικνφει τισ κυρίαρχεσ πρακτικζσ και 

νοοτροπίεσ μετακίνθςθσ ςτθν πόλθ, αλλά και τισ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ τθσ πόλθσ 

ϊςτε να μεταβεί προσ ζνα βιϊςιμο πλαίςιο μετακινιςεων. 

Τα παραπάνω αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτα μζλθ τθσ Ομάδασ Δράςθσ ςε online 

ςυνάντθςθ, και ακολουκεί ςυηιτθςθ όπου καταγράφονται τα κυριότερα ηθτιματα που κα 

πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν εκπόνθςθ των ςεναρίων Βιϊςιμθσ Αςτικισ 

Κινθτικότθτασ ςτθν περιοχι μελζτθσ. 

Θ Ομάδα Δράςθσ ορίηει τθν περιοχι μελζτθσ εντόσ τθσ πόλθσ, τα όριά τθσ καταγράφονται 

και απεικονίηονται ςε χάρτθ. 

 

Στάδιο Β – Ανάλυςη υφιςτάμενησ κατάςταςησ και δυνατοτήτων τησ Βιώςιμησ 
Αςτικήσ Κινητικότητασ ςτην πόλη και την περιοχή μελζτησ 

Θ ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ από πλευράσ υποδομϊν, αναγκϊν/προβλθμάτων 

και δυνατοτιτων κα ακολουκεί τουσ παρακάτω άξονεσ και τα επιμζρουσ ηθτιματα προσ 

ανάλυςθ: 

 Κίνθςθ Πεηι 

o Βαδιςιμότθτα: Ποιότθτα πεηοδρομίων και πεηοδρόμων (πλάτοσ, ποιότθτα και 

κατάςταςθ επίςτρωςθσ, εμπόδια, αςφάλεια κίνθςθσ, φωτιςμόσ, πρόςβαςθ για 

άτομα με κινθτικά προβλιματα ι βρεφικά/παιδικά καροτςάκια) 

o Διαβάςεισ πεηϊν ςτο βαςικό και τοπικό οδικό δίκτυο - κεντρικζσ οδοφσ, αρτθρίεσ 

(φπαρξθ αναγκαίων διαβάςεων, τφποσ διάβαςθσ (ιςόπεδθ, ανιςόπεδθ), ςιμανςθ, 

αςφάλεια) και τοπικζσ οδοί, όπου υπάρχει ανάγκθ. 

 Κίνθςθ με ποδιλατο – πατίνι (και θλεκτρικό ποδιλατο, θλεκτρικό πατίνι) 

o Φπαρξθ / αναγκαιότθτα ςχετικϊν υποδομϊν ςτθν περιοχι μελζτθσ – δίκτυο 

ποδθλατοδρόμων, ποδθλατολωρίδεσ, κλπ. 

o Υποδομζσ ςτάκμευςθσ ποδθλάτων ι πατινιϊν 

o Οδικι αςφάλεια: διαςταφρωςθ με πεηοφσ και άλλα οχιματα, παράλλθλθ κίνθςθ 

με πεηοφσ και άλλα οχιματα ςτο ίδιο χϊρο, κλπ 

o Δυνατότθτεσ υιοκζτθςθσ του ποδθλάτου/πατινιοφ για μικρζσ/μεςαίεσ/ μεγάλεσ 

αποςτάςεισ ςε ςυνάρτθςθ με λόγουσ μετακίνθςθσ ι/και προοριςμοφσ  

o Δυνατότθτεσ κοινισ χριςθσ ι ενοικίαςθσ  ποδθλάτων/πατινιϊν 

 Δθμόςια ςυγκοινωνία (αςτικά λεωφορεία, μετρό, τραμ, κλπ.) 

o Υφιςτάμενο δίκτυο, πρόςβαςθ, βακμόσ εξυπθρζτθςθσ 

o Ηθτιματα αςφάλειασ ςτάςεων και παράλλθλθσ κίνθςθσ με πεηοφσ και άλλα 

οχιματα ςτον ίδιο χϊρο 

o Επίπεδο άνεςθσ και πρόςβαςθσ για όλουσ τουσ πολίτεσ  

o Συχνότθτα δρομολογίων 

o Πλθροφόρθςθ επιβατικοφ κοινοφ 

 Δθμοτικι ςυγκοινωνία (λεωφορεία, mini bus κλπ.) 

o Υφιςτάμενο δίκτυο, πρόςβαςθ, βακμόσ εξυπθρζτθςθσ 
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o Ηθτιματα αςφάλειασ ςτάςεων παράλλθλθσ κίνθςθσ με πεηοφσ και άλλα οχιματα 

ςτον ίδιο χϊρο  

o Επίπεδο άνεςθσ και πρόςβαςθσ για όλουσ τουσ πολίτεσ  

o Συχνότθτα δρομολογίων 

o Πλθροφόρθςθ επιβατικοφ κοινοφ 

o Συμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με δθμόςια ςυγκοινωνία 

 Ιδιωτικό αυτοκίνθτο (ΙΧ), μοτοςυκλζτα 

o Κίνθςθ ςτο βαςικό οδικό δίκτυο (κεντρικζσ οδοί, αρτθρίεσ) – ταχφτθτεσ, αςφάλεια  

παράλλθλθσ κίνθςθσ με πεηοφσ και άλλα οχιματα ςτον ίδιο χϊρο, ανάγκεσ, 

δυνατότθτεσ 

o Κίνθςθ ςτο τοπικό οδικό δίκτυο – ταχφτθτεσ, αςφάλεια, ανάγκεσ, δυνατότθτεσ 

o Στάκμευςθ 

o Δυνατότθτεσ κοινισ χριςθσ ΙΧ ι μοτοςυκλετϊν 

 Συνδυαςμόσ μζςων μετακίνθςθσ 

o Δυνατότθτεσ ςυνδυαςμοφ μζςων για κακθμερινζσ μετακινιςεισ ι/και 

ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ μετακίνθςθσ και προοριςμοφσ, π.χ. ποδιλατο και μετρό, 

πεηι ι πατίνι και αςτικι ςυγκοινωνία κλπ 

o Διακζςιμα τεχνολογικά εργαλεία ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ 

 Τεχνολογικζσ εφαρμογζσ και εργαλεία ςε μια ζξυπνθ πόλθ (smart city) για τθ βιϊςιμθ 

αςτικι κινθτικότθτα 

 Ενθμζρωςθ – Ευαιςκθτοποίθςθ κοινοφ 

o  Διαμόρφωςθ προτάςεων για δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ που απευκφνονται ςε 

διαφορετικά «ακροατιρια» π.χ. ςχολεία, κοινωνία των πολιτϊν, επιχειριςεισ και 

κάτοικοι τθσ πόλθσ 

o Δθμιουργία «ςτρατθγικϊν ςυμμαχιϊν» με φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν για 

τθ διάδοςθ των δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ 

o Διαμόρφωςθ ενόσ πλάνου δθμοςιότθτασ, εμπλζκοντασ τα τοπικά ΜΜΕ  και 

επεκτείνοντασ τθν καμπάνια ςτα διαδικτυακά ΜΜΕ. 

Θ Ομάδα Δράςθσ ενθμερϊνει τον χάρτθ ςχετικά με τα ευριματα τθσ παραπάνω ανάλυςθσ, 

και καταγράφει τα προβλιματα, τισ αδυναμίεσ, τισ ευκαιρίεσ και τισ προοπτικζσ που 

παρουςιάηονται με βάςθ τουσ παραπάνω άξονεσ. 

 

Στάδιο Γ – Διατφπωςη Σεναρίων Βιώςιμησ Αςτικήσ Κινητικότητασ για την περιοχή 
μελζτησ 

Θ Ομάδα Δράςθσ διατυπϊνει δυο ι περιςςότερα Σενάρια για τθν ανάπτυξθ τθσ Βιϊςιμθσ 

Αςτικισ Κινθτικότθτασ ςτθν περιοχι μελζτθσ, με δυνατότθτα επζκταςθσ ων βαςικϊν αρχϊν 

του ςεναρίου ςτο ςφνολο τθσ πόλθσ. Στο κάκε ςενάριο ορίηονται πόςεσ και ποιεσ 

παρεμβάςεισ προτείνονται, θ δυνατότθτα άμεςθσ, μεςοπρόκεςμθσ ι μακροπρόκεςμθσ 

εφαρμογισ  τουσ, θ ζκταςθ εφαρμογισ του προτεινόμενου πλζγματοσ παρεμβάςεων. Για 

παράδειγμα, κα μποροφςαν να διαμορφωκοφν τρία ςενάρια: 

1. Το Σενάριο ελάχιςτων παρεμβάςεων με άμεςθ εφαρμογι, το οποίο κα πρότεινε 

εντελϊσ απαραίτθτεσ παρεμβάςεισ όπωσ π.χ τθ βελτίωςθ τθσ ςιμανςθσ των 

διαβάςεων πεηϊν, τθν απομάκρυνςθ εμποδίων από τα πεηοδρόμια ϊςτε να μπορεί να 
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διατθρθκεί θ ςυνζχεια τθσ κίνθςθσ των πεηϊν, θ ρφκμιςθ τθσ ςτάκμευςθσ ςε 

κεντρικοφσ δρόμουσ ϊςτε να μθν καταλαμβάνονται τα πεηοδρόμια και λωρίδεσ 

κίνθςθσ ποδθλάτων κλπ. Στο ςενάριο αυτό δεν προβλζπεται περιοριςμόσ τθσ κίνθςθσ 

αυτοκινιτων, αλλά μπορεί να προβλζπεται ανακεϊρθςθ τθσ ταχφτθτασ κίνθςθσ με 

μείωςθ τθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. 

2. Το Σενάριο ςθμαντικϊν παρεμβάςεων με άμεςθ και μεςοπρόκεςμθ εφαρμογι, το 

οποίο κα περιλαμβάνει τισ παρεμβάςεισ του πρϊτου ςεναρίου και κα προβλζπει πιο 

δραςτικζσ παρεμβάςεισ όπωσ τθ δθμιουργία δικτφου ποδθλατοδρόμων, τθν άρςθ 

όλων των εμποδίων ςτα πεηοδρόμια ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ κίνθςθ αμαξιδίων, τθν 

αφξθςθ δρομολογίων τθσ δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ, τθν εγκατάςταςθ εφαρμογισ 

κλιςθσ τθσ δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ κλπ. Στο ςενάριο αυτό προβλζπεται επιπλζον 

περιοριςμόσ τθσ κίνθςθσ των ΙΧ αυτοκινιτων ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ, όπωσ το 

κζντρο πόλθσ, το κζντρο γειτονιάσ, περιοχζσ γφρω από ςχολεία κλπ. 

3. Το ςενάριο δυναμικϊν παρεμβάςεων με μακροπρόκεςμθ εφαρμογι, το οποίο κα 

μετζτρεπε τθν πόλθ ςε υπόδειγμα  βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ. 

Τα Σενάρια κα τεκοφν ςε δθμόςια διαβοφλευςθ, πριν οριςτικοποιθκοφν και επιλεγεί το 

«επικυμθτό» ςενάριο, ςε ςυνεργαςία με τθ Δθμοτικι Αρχι.  

 

Στάδιο Δ – Διατφπωςη Σχεδίου Δράςησ Βιώςιμησ Αςτικήσ Κινητικότητασ για την 
περιοχή μελζτησ 

Θ Ομάδα Δράςθσ εκπονεί Σχζδιο Δράςθσ με βάςθ το προκρικζν Σενάριο. 

Το Σχζδιο Δράςθσ κα περιλαμβάνει τισ προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ που κα περιγράφονται 

ςε κείμενο και κα απεικονίηονται ςε χάρτθ τθσ περιοχισ μελζτθσ, τουσ φορείσ εφαρμογισ, 

ζνα χρονοδιάγραμμα όπου κα παρουςιάηονται οι κατά προτεραιότθτα δράςεισ (μελζτεσ, 

ζργα, καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ, εκπαιδευτικζσ δράςεισ κλπ.), κακϊσ και ζναν ενδεικτικό 

προχπολογιςμό για κάκε ζργο/δράςθ. 

Οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ κα ακολουκοφν τθν κατθγοριοποίθςθ παρεμβάςεων του 

Σταδίου Β, δθλαδι, ενδεικτικά: 

 Κίνθςθ Πεηι 

 Κίνθςθ με ποδιλατο – πατίνι (και θλεκτρικό ποδιλατο, θλεκτρικό πατίνι) 

 Δθμόςια ςυγκοινωνία (αςτικά λεωφορεία, μετρό, τραμ, κλπ.) 

 Δθμοτικι ςυγκοινωνία (λεωφορεία, mini bus κλπ.) 

 Ιδιωτικό αυτοκίνθτο (ΙΧ), μοτοςυκλζτα 

 Συνδυαςμόσ μζςων μετακίνθςθσ 

 Τεχνολογικζσ εφαρμογζσ και εργαλεία ςε μια ζξυπνθ πόλθ (smart city) για τθ βιϊςιμθ 

αςτικι κινθτικότθτα 

 Ενθμζρωςθ – Ευαιςκθτοποίθςθ κοινοφ 

 


