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Διαμόρφωση οράματος

Δήμος Άργους-Μυκηνών: Στροφή προς τη βιώσιμη κινητικότητα… συνθέτοντας μια 
στρατηγική για ποιοτικές, αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις!

Εφαρμόζει μια ολιστική στρατηγική πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού για πρώτη φόρα

με στόχο της συνολική αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος

Περιορίζει την εξάρτηση των κατοίκων της πόλης με το αυτοκίνητο και προωθεί την ενεργή

μετακίνηση

Εξασφαλίζει επαρκή διασύνδεση με βιώσιμα και καινοτόμα μέσα μεταφοράς μεταξύ της πόλης και

των περιαστικών του οικισμών.

Αναδεικνύει την υλική πολιτιστική του κληρονομιά με διαμόρφωση προσβάσιμων πολιτιστικών

διαδρομών

Εξασφαλίσει ένα διαρκή και ενεργό διάλογο με τους κατοίκους και τους επισκέπτες του



Παρουσίαση προτεραιοτήτων

1. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, βελτίωση της ποιότητας του αέρα και
εξοικονόμηση ενέργειας

2. Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της δημόσιας υγείας

3. Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας

4. Βελτίωση της προσβασιμότητας όλων των ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων

5. Ενίσχυση συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των μετακινήσεων

6. Εξασφάλιση λειτουργικότητας συστήματος μεταφορών και διαχείριση εποχικότητας

7. Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας

Περιβάλλον

Κοινωνία

Οικονομία



Προσδιορισμός στόχων (1)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: Μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, βελτίωση της ποιότητας του αέρα και 
εξοικονόμηση ενέργειας

➢ 1.1: Μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και των αέριων 
ρύπων που προέρχονται από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία

➢ 1.2: Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας που 
δαπανάται στις μεταφορές με παράλληλη αύξηση της 
κοινόχρηστης μετακίνησης

➢ 1.3: Αύξηση του επιπέδου διείσδυσης των ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων



Προσδιορισμός στόχων (2)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της δημόσιας υγείας

➢ 2.1: Βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και αύξηση του πρασίνου στις αστικές 
οδούς και στου δημόσιους χώρους

➢ 2.2: Ευρύτερη αύξηση του επιπέδου ενεργής μετακίνησης (δηλαδή: περπάτημα, ποδήλατο).

➢ 2.3: Μείωση των επιπέδων αστικού θορύβου που παράγεται από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία

➢ 2.4: Αύξηση της ικανοποίησης των κατοίκων από την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος



Προσδιορισμός στόχων (3)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας

➢ 3.1: Μείωση αριθμού τροχαίων συμβάντων και των νεκρών στους δρόμους

➢ 3.2: Μείωση των λειτουργικών ταχυτήτων στο βασικό οδικό δίκτυο και στις γειτονιές

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: Βελτίωση προσβασιμότητας όλων των 
ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων

➢ 4.1: Βελτίωση της περπατησιμότητας στις γειτονιές της πόλης 
για όλους

➢ 4.2: Βελτίωση του επιπέδου αντιληπτής ασφάλειας του πεζού και 
ποδηλάτη



Προσδιορισμός στόχων (4)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: Ενίσχυση συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των μετακινήσεων

➢ 5.1: Εφαρμογή καινοτόμων τρόπων συμμετοχής των κατοίκων καθώς και των επισκεπτών στον 
κυκλοφοριακό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό της περιοχής

➢ 5.2: Αύξηση συμμετοχικών διεργασιών για κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης και σχεδιασμού στο δήμο

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: Εξασφάλιση λειτουργικότητας συστήματος μεταφορών και διαχείριση

εποχικότητας

➢ 6.1: Δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος μεταφορών με συνδυασμένες μετακινήσεις

➢ 6.2: Μείωση του κόστους μεταφορών για τους ιδιώτες μετακινούμενους με εναλλακτικά μέσα 
μετακίνησης

➢ 6.3: Μείωση των κυκλοφοριακών ροών συνολικά εντός της πόλης



Προσδιορισμός στόχων (5)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7: Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας

➢ 7.1: Εγκατάσταση και λειτουργία ενός έξυπνου και συνεργατικού συστήματος

τροφοδοσίας

➢ 7.2: Ενδυνάμωση εμπορικότητας μέσω της βελτίωσης της προσπελασιμότητας των

εμπορικών δρόμων.

➢ 7.3: Προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών στην πόλη με ανάδειξη της υλικής

πολιτιστικής κληρονομιάς.


