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Ανάδοξοξ 



Αςεπηνία για πην ανάμπρλη ενόξ Σξεδίορ Βιώοιμηξ Αοπικήξ Κινηπικόπηπαξ  
θα μνέμει να αμοπεκεί η αμόςαοη για πη βεκπίτοη πηξ πνέξοροαξ καπάοπαοηξ κινηπικόπηπαξ και η ιοξρνή 

μεμοίθηοη όπι αμαιπείπαι ακκαγή μνοξ πην ενίοξροη πηξ βιτοιμόπηπαξ.  
 

Αμό πην ανξή θα μνέμει να είναι οαςέξ όπι οι αοπικέξ μεπαςονέξ ή η κινηπικόπηπα δεν είναι αρποοκομόξ, ακκά 
μνέμει να ορμβάκκορν οε ρσηκόπενορξ οπόξορξ, όμτξ η βεκπίτοη πηξ μοιόπηπαξ ζτήξ και η ερημενία.  

 
Η αμόςαοη για πην μνοεποιμαοία ενόξ ΣΒΑΚ ορνεμάγεπαι μάνπα δέομεροη οπορξ γενικούξ οπόξορξ πορ: 

 

 Βεκπίτοη πηξ μνοοβαοιμόπηπαξ για όκορξ, ανελανπήπτξ ειοοδήμαποξ και κοιντνικήξ θέοηξ. 
 Βεκπίτοη πηξ μοιόπηπαξ ζτήξ και πηξ εκκροπικόπηπαξ πορ αοπικού μενιβάκκονποξ. 

 Βεκπίτοη πηξ οδικήξ αοςάκειαξ  
 Βεκπίτοη πηξ δημόοιαξ ργείαξ. 

 Mείτοη πηξ απμοοςαινικήξ νύμανοηξ, πηξ ηξονύμανοηξ και πηξ καπανάκτοηξ ενένγειαξ. 
 

Νικονομική βιτοιμόπηπα, κοιντνική ιοόπηπα και μενιβακκονπική μοιόπηπα. 



Φανακπηνιοπικά Δήμορ 

η θέοη πορ τξ κομβικού 
οημείορ οπην είοοδο για πιξ 

μαναθενιοπικέξ ζώνεξ 
Καοοάνδναξ και Σιθτνίαξ 

Λορδανιά & Μέα 
Κακκικνάπεια / 

οημανπικά ελεκιοοόμενα 
αοπικά κένπνα 

ένπονεξ 
μκηθρομιακέξ 

διακρμάνοειξ μέοα 
οπο έποξ κόγτ 

οημανπικήξ 
πορνιοπικήξ έκληξ 

ανπιθέοειξ μανακιακήξ 
ζώνηξ και ενδοξώναξ 

η γειπνίαοή πορ με πο 
Ποκεοδομικό 
Σργκνόπημα πηξ 
Εεοοακονίκηξ μορ 
«γεννάει» καθημενινέξ 
μεπακινήοειξ 
(commuting) 



Πνοκκήοειξ 

 Φαινόμενα κρκκοςονιακήξ ορμςόνηοηξ με οημανπικό μενιβακκονπικό ανπίκπρμο , πα ομοία 
ενπείνονπαι καπά πην μενίοδο αιξμήξ πηξ πορνιοπικήξ δναοπηνιόπηπαξ.  

 Η ρσηκή έκλη μεπακινήοετν οπα κένπνα πτν αοπικών μενιοξών πορ Δήμορ, ορνδραοπικά 
με πην οξεδόν καθοκική ξνήοη πορ Ι.Φ. για πην μναγμαπομοίηοή πορξ και πην εκκιμήξ 
διαξείνιοη πηξ οπάθμεροηξ.  

 Έκκειση οκοκκηντμένορ ξτνικού οξεδιαομού. 

 Πενιονιομένο μοοοοπό ξνήοηξ ενακκακπικών πνόμτν μεπακίνηοηξ: μοδήκαπο και μεζή 
μεπακίνηοη. 

 Πενιονιομένη ξνήοη ΛΛΛ με μόνο μέοο ελρμηνέπηοηξ πην ρμεναοπική οργκοιντνία ΚΤΓΖ.  

 Έκκειση ορνπονιομού πτν ςονέτν μορ εμμκέκονπαι άμεοα και έμμεοα οπη βιώοιμη 
ανάμπρλη. 

 Έκκειση εμανκούξ εραιοθηπομοίηοηξ πτν μοκιπών οε θέμαπα βιώοιμηξ αοπικήξ 
κινηπικόπηπαξ. 

 



Σπόξοι 

 Αναζήπηοη πηξ ιοοννομίαξ μεπαλύ πτν κοιντνικών, μενιβακκονπικών και οικονομικών 
εμιμπώοετν πτν μεπαςονών, καθώξ και πην ιοόννομη ικανομοίηοη πτν αναγκών πτν μάοηξ 
ςύοετξ μεπακινούμεντν ενπόξ πτν διοικηπικών ονίτν πορ Δήμορ.   

 Καπάθεοη μνόπαοηξ μέπντν με καθονιομένο ξνονοδιάγναμμα ρκομοίηοηξ, η ομοία να 
μενικαμβάνει μανεμβάοειξ μορ ορμβάκορν οπην βεκπίτοη πορ ορνόκορ πτν πομέτν 
κινηπικόπηπαξ.  

 Διαοςάκιοη πηξ αμνόοκομπηξ μνοοβαοιμόπηπαξ μεζών και ΑμεΑ μέοτ καπάκκηκτν ρμοδομών 
και μανεμβάοετν, οι ομοίοι να μην μανεκκκίνορν αμό πιξ μνοδιαγναςέξ και να εμςανίζορν μια 
ορνέξεια. 

 Ανάμπρλη πηξ μοδηκαπικήξ μεπακίνηοηξ με δημιορνγία δικπύορ αοςακούξ ρμοδομήξ.  

 Καπάκκηκη νύθμιοη και ονγάντοη πηξ οδικήξ ρμοδομήξ με οκομό να διαπηνείπαι η εύνρθμη 
κειπορνγία πηξ και μια ικανομοιηπική οπάθμη ελρμηνέπηοηξ καπά πην διάνκεια πορ έπορξ και να 
μην ρμοβαθμίζεπαι πη θενινή μενίοδο ελαιπίαξ πορ μεγάκορ όγκορ εμιοκεμπών. 
 



Σπόξοι 

 Βεκπίτοη πορ εμιμέδορ οργκοιντνιακήξ ελρμηνέπηοηξ πτν ξνηοπών ΛΛΛ πόοο τξ μνοξ 
πιξ ρςιοπάμενεξ όοο και πιξ μεκκονπικέξ ρμοδομέξ.  

 Βεκπίτοη πηξ οδικήξ αοςάκειαξ.  

 Ννγάντοη πηξ εςοδιαοπικήξ ακροίδαξ με θέομιοη κανονιομών και διαοςάκιοη πηξ αοςακούξ 
και αμοδοπικήξ διενένγειαξ πτν εμμονερμαπικών μεπαςονών.  

 Ανπιμεπώμιοη πτν μνοβκημάπτν οπάθμεροηξ πόοο οπην οδό όοο και εκπόξ οδού. 

 Δημιορνγία και εμέκπαοη πτν ρςιοπαμέντν αοπικών και μενιαοπικών ξώντν μναοίνορ με 
δημιορνγία διαδνομών μενιμάπορ ή δικπύορ μνοοβαοιμόπηπαξ-δνόμτν ήμιαξ κρκκοςονίαξ. 

 Νκική ενίοξροη πηξ παρπόπηπαξ πορ Δήμορ (city-branding) και δημιορνγία ξανακπηνιοπικών 
πομόοημτν πηξ μόκηξ.  



Πενιοξή μανέμβαοηξ 



Φνονοδιάγναμμα 

Ημενομηνία ένανληξ: 
30-05-2022 



Φάοη Α’ – Φάοη Πνοεποιμαοίαξ ΣΒΑΚ 
 

Σπάδιο 1: Δημιορνγία Αμαιπούμενηξ Δομήξ Γνγαοίαξ & Καθονιομόξ πηξ Διαδικαοίαξ οξεδιαομού 
Σπάδιο 2: Καθονιομόξ Διαδικαοίαξ Ανάμπρληξ  
 

Σπάδιο 3: Ανάκροη Υςιοπάμενηξ Καπάοπαοηξ 
 
Φάοη B’ –Δημιορνγία Σπναπηγικήξ ΣΒΑΚ και Σξεδιαομόξ Μέπνων 
 

Σπάδιο 4: Ανάμπρλη Σπναπηγικών – μνοοδιονιομόξ κοινού ονάμαποξ και μνοπεναιοπήπτν 
Σπάδιο 5: Ανάμπρλη Σπόξτν και Δεικπών μανακοκούθηοηξ 
 
Φάοη Γ’ –Σξεδιαομόξ Μέπνων 
 

Σπάδιο 6: Ανάμπρλη και Αλιοκόγηοη Πακέπορ Λέπντν 
Σπάδιο 7: Καπάνπιοη και Υμοβοκή Σξεδίορ Δνάοηξ 
Σπάδιο 8: Γλέπαοη – Ννιοπικομοίηοη Σξεδίορ Δνάοηξ  

Ανπικείμενο ένγορ  



Πενιγναςή Φάοετν 

Δνάοειξ μνοεποιμαοίαξ ΣΒΑΚ,  
ξνονομνογναμμαπιομόξ όκτν πτν 
ενγαοιών, ούνπαλη πορ οξεδίορ 
εμμκοκήξ ςονέτν και μοκιπών. 
Ένανλη πτν δνάοετν ενημέντοηξ πορ 
κοινού και μνοβοκήξ πορ ένγορ. 
Καπαγναςή και αλιοκόγηοη πηξ 
ρςιοπάμενηξ καπάοπαοηξ ξνήοετν 
γηξ, κρκκοςονίαξ, οπάθμεροηξ και 
ελρμηνέπηοηξ πτν μεπακινούμεντν 
και πην ανάδειλη πτν οξεπικών 
μνοβκημάπτν και μνοομπικών με 
οκομό πην ανάμπρλη πορ κοινού 
ονάμαποξ.  
1η Φάοη Διαβούκεροηξ ςονέτν και 
ονγανώοετν μοκιπών με οκομό πον 
ενπομιομό μνοβκημάπτν και πην 
ανάμπρλη πορ κοινού ονάμαποξ. 

Λε βάοη πα οποιξεία και πα 
αμοπεκέομαπα πηξ ανάκροηξ πηξ 
ρςιοπάμενηξ καπάοπαοηξ, θα 
διαμονςτθεί έναξ ανιθμόξ 
ενακκακπικών οξεδίτν ονγάντοηξ και 
διαξείνιοηξ πηξ κινηπικόπηπαξ πηξ 
μενιοξήξ μεκέπηξ (μνοκαπανκπική 
μνόπαοη), θα αναμπρξθεί πο κοινό 
όναμα και θα πεθούν οι 
μνοπεναιόπηπεξ, ενώ θα 
μναγμαπομοιηθεί και η ούνθεοη πτν 
ειδικών οπόξτν καπά μνοπεναιόπηπα. 
Τέκοξ, θα ρμάνλορν και δνάοειξ μορ 
αςονούν πην ενενγή ορμμεποξή 
ςονέτν και μοκιπών.  

Διαπύμτοη πηξ ονιοπικήξ μνόπαοηξ 
πτν οενανίτν βιώοιμηξ διαξείνιοηξ 
πηξ κινηπικόπηπαξ.  
2η Φάοη Διαβούκεροηξ με οκομό να 
καπαγναςεί και να κηςθεί ρμόση η 
γνώμη ςονέτν και μοκιπών οξεπικά 
με πα μνοπεινόμενα μέπνα – 
μανεμβάοειξ. 
Γποιμαοία πορ οξεδίορ δνάοηξ για πην 
ρκομοίηοη πτν μνοπεινόμεντν 
μέπντν καθώξ και πην κοοποκόγηοη 
πτν μνοπεινόμεντν μέπντν.  
 

ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ Α ΦΑΣΗ Γ 



Ανακρπική Πενιγναςή Φάοηξ Α/  
Φάοη Πνοεποιμαοίαξ ΣΒΑΚ (1/4) 

Καθονιομόξ Διαδικαοίαξ Ανάμπρληξ 

Φνονομνογναμμαπιομόξ ενγαοιών 

Λεθοδοκογικό μκαίοιο / Αναγνώνιοη κινδύντν & πνόμοι ανπιμεπώμιοηξ αρπών  



Ανακρπική Πενιγναςή Φάοηξ Α/  
Φάοη Πνοεποιμαοίαξ ΣΒΑΚ (2/4) 

Σρκκογή και εμιοκόμηοη ρςιοπάμενων οποιξείων και μεκεπών  

Γρντμαοκέξ Σπναπηγικέξ Αναμπρλιακού Φανακπήνα 

Γθνικέξ Σπναπηγικέξ Αναμπρλιακού Φανακπήνα 

Πενιςενειακέξ Σπναπηγικέξ Αναμπρλιακού Φανακπήνα 

Σπναπηγικέξ Αναμπρλιακού Φανακπήνα οε εμίμεδο Δήμορ 



Καπαγναςή πων ξανακπηνιοπικών πορ οροπήμαποξ μεπαςονών (1/2)  

Αμογναςή ρςιοπάμενηξ κρκκοςονιακήξ ονγάντοηξ: Ζειπορνγική ιενάνξηοη, κρκκοςονιακέξ 
νρθμίοειξ, οποιξεία μορ άμπονπαι πηξ κινηπικόπηπαξ ΑμεΑ κ.κμ. 

Αμογναςή μηξανοκίνηπτν μεπακινήοετν: μεπνήοειξ κρκκοςονιακού ςόνπορ και ούνθεοηξ 
κρκκοςονίαξ οε 40 κόμβορξ και 40 διαπομέξ με μαναπηνηπέξ και αρπόμαπορξ μεπνηπέξ 
κρκκοςονίαξ 

Γκμόνηοη ενερνών Πνοέκεροηξ-Πνοονιομού και ξανακπηνιοπικών πτν μεπακινήοετν: Ένερνα 
Πνοέκεροηξ - Πνοονιομού μανά πην οδό (RSI), Ένερνα Πνοέκεροηξ – Πνοονιομού οε 
νοικοκρνιά 

Αμογναςή πτν ξανακπηνιοπικών πηξ οπάθμεροηξ (Πνοοςονά, Σροοώνεροη, Μρκπενινή 
Σροοώνεροη, Γνακκαγή οπάθμεροηξ) οε οε ξανακπηνιοπικέξ διαδνομέξ 

Ανακρπική Πενιγναςή Φάοηξ Α/  
Φάοη Πνοεποιμαοίαξ ΣΒΑΚ (3/4) 





Καπαγναςή πων ξανακπηνιοπικών πορ οροπήμαποξ μεπαςονών (2/2)   

Καπαγναςή πορ οροπήμαποξ πτν ΛΛΛ 

Καπαγναςή δεδομέντν για μη-μηξανοκίνηπεξ μεπακινήοειξ: καπάκογοξ εκέγξορ 
βαδιοιμόπηπαξ οε πμήμαπα μεζοδνόμτν και μεζοδνομίτν μεπνήοειξ ςόνπορ μεζών, 
καπάκογοξ εκέγξορ μοδηκαπιοιμόπηπαξ, μεπνήοειξ ςόνπορ μοδηκάπτν 

Καπαγναςή οδικών πνοξαίτν απρξημάπτν και μνοοδιονιομόξ μεκανών οημείτν για πην 
μενίοδο 2019-2021 

Γκμόνηοη ενερνών εντπημαποκογίορ αμοκακρμπόμενηξ και δηκτμένηξ μνοπίμηοηξ: 
αλιοκόγηοη πτν ενακκακπικών πνόμτν μεπακίνηοηξ και μαναμέπντν μορ οξεπίζονπαι με πην 
αοςάκεια, πην μνοοβαοιμόπηπα, πην μκηνοςόνηοη, πην μοιόπηπα πορ δημόοιορ ξώνορ, 
αμοπύμτοη πηξ μνόθεοηξ ακκαγήξ πνόμορ μεπακίνηοηξ κ.κμ. 

Ανακρπική Πενιγναςή Φάοηξ Α/  
Φάοη Πνοεποιμαοίαξ & Ανάκροηξ ΣΒΑΚ (4/4) 



Ανακρπική Πενιγναςή Φάοηξ Α/ 
Ανάμπρλη οργκοιντνιακού μνοπύμορ 

 

• Πνοοομοίτοη & αλιοκόγηοη 

πηξ ρςιοπάμενηξ καπάοπαοηξ 

 

 



Δνάοειξ μνοεποιμαοίαξ ΣΒΑΚ 

• Σύοπαοη Νμάδαξ Γνγαοίαξ ΣΒΑΚ • Δίκπρο Φονέτν  



• Ζογόπρμο 

• Ιοποοεκίδα ΣΒΑΚ https://svak-nea-propontida.gr/  

• Διαδικπρακέξ ένερνεξ  

• Γνημεντπικό Υκικό  

Πνοκαπανκπικέξ ενένγειεξ ΣΒΑΚ 

https://svak-nea-propontida.gr/
https://svak-nea-propontida.gr/
https://svak-nea-propontida.gr/
https://svak-nea-propontida.gr/
https://svak-nea-propontida.gr/
https://svak-nea-propontida.gr/


Γκένη Βενάνη 

Φτνοπάκπηξ Ποκεοδόμοξ Ληξανικόξ • MSc 

Σργκοιντνιοκόγοξ • Υμ. Διδάκπτν ΑΠΕ 

elverani@gmail.com  
 

https://www.consortis.gr/ 

info@consortis.gr  
 

 

 

Φαντάσου την πόλη σου. Πώς θα ήθελες να είναι; Ένα μέρος που τα παιδιά θα μπορούσαν να παίζουν ασφαλή; Όπου ο αέρας 
είναι καθαρός; Όπου θα μπορείς να κάνεις βόλτα κάνοντας τα ψώνια σου; Ένα μέρος με περισσότερα πάρκα και πράσινο; Ένα 
μέρος με επιχειρήσεις που ευημερούν; 
 
Είναι στο χέρι σου! 
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