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Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) συνδυάζει επιμέρους στρατηγικές και σχέδια. Το ΣΒΑΚ

εμπλουτίζεται και μεταβάλλεται διαρκώς. Το αποτέλεσμα πρέπει να οδηγεί σε ένα λειτουργικό και βιώσιμο

σύστημα ζωής για τους πολίτες και σε μία στρατηγική όπου οι αστικές μετακινήσεις να είναι άνετες, γρήγορες και

να σέβονται τον χρόνο των πολιτών. Ένα ΣΒΑΚ πρέπει να περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης,

την διαμόρφωση οράματος, στόχου και σκοπού, την υλοποίηση συνόλου πολιτικών και μέτρων, την σαφή

οριοθέτηση θέσεων ευθύνης και ρόλων και τέλος την αξιολόγηση και παρακολούθησή του. Το σχέδιο αποτυπώνει

μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνικών μέτρων, μέτρων υποδομής, μέτρων πολιτικής και ήπιων μέτρων για τη

βελτίωση της απόδοσης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ως προς τον δεδηλωμένο στόχο και τις

επιμέρους επιδιώξεις.

Για την αστική κινητικότητα στο μέλλον, έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο φιλόδοξοι στόχοι: η

σταδιακή κατάργηση των αυτοκινήτων με συμβατικά καύσιμα μέχρι το 2050 και η πορεία προς τις μηδενικές

εκπομπές ρύπων στα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι το 2030. Ωστόσο οι ελληνικές πόλεις αντιμετωπίζουν

πολύπλοκα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία δημιουργούν προκλήσεις σε

τομείς όπως είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και οι αστικές υποδομές.

Τα θέματα αυτά είναι αιτίες πιέσεων στα υπάρχοντα μεταφορικά συστήματα και την συγκοινωνιακή

εξυπηρέτηση των πολιτών και δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις, με κυριότερες την ατμοσφαιρική ρύπανση, το

κυκλοφοριακό πρόβλημα και την ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Επιπλέον προκαλούν αυξημένη

ταλαιπωρία στους πολίτες και υποβάθμιση στην ποιότητα της ζωής τους.
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