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1η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ 

 

Ημερομηνία: Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022 

Ώρα έναρξης: 13.00 

Διάρκεια: 2,5 ώρες 

Τοποθεσία : Τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom 

Προσκεκλημένοι Φορείς: 

Φορέας 

Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος 

Δήμος Ναυπλιέων 

Δήμος Τρίπολης 

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας 

Δήμος Σικυωνίων 

Δήμος Νεμέας 

Δήμος  Κορινθίων 

Δήμος Ερμιονίδας 

ΚΤΕΛ Αργολίδας 

Τμήμα Τροχαίας Άργους Μυκηνών 

Πυροσβεστική 

Εμπορικός Σύλλογος Άργους 

Ένωση Ξενοδόχων Άργους Μυκηνών 

ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου 

Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Αργολίδος 

Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας 

Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας 
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Τί είναι το ΣΒΑΚ; 

 

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των 

πολιτών και τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές κυρίως περιοχές. Εστιάζουν 

στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των ανθρώπων κατά προτεραιότητα έναντι 

της εξυπηρέτησης των οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο την 

καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Στόχος του ΣΒΑΚ Άργους Μυκηνών είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών 

στόχων και μέτρων μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού, που θα 

θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών που 

αφορούν στην πραγματοποίηση των μετακινήσεων προσώπων και αγαθών εντός των 

ορίων του Δήμου με έμφαση στις αστικές περιοχές. 

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα 

επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του Παρατηρητηρίου ELTIS και την Εθνική Νομοθεσία. 

Το ΣΒΑΚ Άργους Μυκηνών υλοποιείται από το Δίκτυο Δήμων «Βιώσιμη Πόλη» με 

συνεργάτες της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ, με επικεφαλής τον ομ. 

Καθ. Θ. Βλαστό. 

 

Τη διαβούλευση συντόνισε ο Γραμματέας της Ομάδας Έργου του ΣΒΑΚ κ. Χασιώτης 

Άγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός. 

 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης έγιναν οι παρακάτω παρουσιάσεις/εισηγήσεις: 

- Ιωάννης Γεώργιζας, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Πόλης 

- Θάνος Βλαστός- Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

- Παναγιώτης Τζούρας, συνεργάτης της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ 

 

Κατά την διάρκεια της διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε γόνιμος διάλογος με σκοπό 

την άρτια ενημέρωση της ομάδας έργου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

προσκεκλημένοι φορείς, καθώς επίσης εξέθεσαν τις παρατηρήσεις αλλά και τις 

προτάσεις που έχουν οι ίδιοι σχετικά με την εκπόνηση του εν λόγω έργου.  

Παρουσιάστηκαν δε το όραμα, οι προτεραιότητες και οι έξυπνοι στόχοι, καθώς 

επίσης και τα προτεινόμενα μέτρα της ομάδας έργου – τα οποία ακόμη δεν ήταν τα 
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οριστικά - και ακολούθησε σχετική συζήτηση ώστε να συζητηθεί η οποιαδήποτε 

ένσταση πάνω σε αυτά.  

‘Άλλωστε όπως συνεχώς τόνισαν οι συντονιστές του έργου «Τα ερωτηματολόγια που 

έχουν διαμορφώσει και η Διαβούλευση αυτή καθαυτή αυτόν τον σκοπό έχουν, να 

βοηθήσουν ως προς την οριστικοποίηση των μέτρων λαμβανομένων υπόψη τις 

ανάγκες των ίδιων των φορέων και των πολιτών.  

Σημαντικότερη ήταν η παρέμβαση του ΚΔΑΠ -  ΑΜΕΑ Αργολίδας όπου επισήμανε ότι 

η πόλη μας χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη για την πρόσβαση σε αμαξίδια καθώς δεν 

υπάρχει επαρκής μέριμνα προς αυτό. 

Τέλος, παρουσιάστηκε η πρώτη ανάλυση των επιτόπιων μετρήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν από τη Βιώσιμη Πόλη, οι οποίες ήταν καταλυτικής σημασίας στη 

δημιουργία των προτεινόμενων μέτρων. 


