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Ποιοι είμαστε
▪ Διεπιστημονική ομάδα

▪ Ειδίκευση στην πολεοδομία και τις 
μεταφορές

▪ Έμφαση στην καινοτομία

▪ Συμμετοχική προσέγγιση

▪ Δίκτυο 120 Δήμων και 6 Περιφερειών

▪ Υποστήριξη από 4 Υπουργεία                         
και 45 επιστημονικούς κ.α. φορείς

▪ Διεθνής δικτύωση

▪ Εισηγητές του προγράμματος των ΣΒΑΚ



Οι Συνηχήσεις είναι ένα πολυδύναμο ψυχοθεραπευτικό 

κέντρο, στο οποίο θεραπευτές και θεραπεύτριες από 

διαφορετικές  προσεγγίσεις, μέσα από ένα δημιουργικό 

διάλογο, συναντιούνται και συγκατασκευάζουν ένα κοινό 

τόπο συνάντησης για την ψυχοθεραπεία και την εκπαίδευση.

Μέσα σε αυτή τη διεργασία προσκαλούμε σε ένα συνθετικό 

μοντέλο ψυχοθεραπείας, στο οποίο ο λόγος, το σώμα και η 

έκφραση κατέχουν ισοδύναμη αξία, για τους ανθρώπους 

που αναζητούν υποστήριξη,  προκειμένου να  διαχειριστούν 

δυσκολίες ή να συνδεθούν με τις εσωτερικές τους φωνές, με 

ένα αρμονικό τρόπο, ώστε να κατανοούν σε βάθος τις 

ανάγκες τους και να αξιοποιούν τις δυνάμεις και τα 

αποθέματα τους.
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Τι είναι η βιώσιμη κινητικότητα

Ο σύγχρονος τρόπος σχεδιασμού των μεταφορών, 

που προκύπτει με αλλαγή των προτεραιοτήτων, 

και οφείλει να είναι:

• φιλικός στο περιβάλλον

• ανθρωποκεντρικός

• δημοκρατικός / συμμετοχικός

Περιλαμβάνει όλα τα μέσα και τους τρόπους 

μεταφορών: 

• από το περπάτημα και το ποδήλατο 

• μέχρι τις οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες & 

εναέριες μεταφορές



Το πλαίσιο του ΣΒΑΚ στον Δήμο Θηβαίων

▪ Σημαντική αρχαιολογική & πολιτιστική κληρονομιά >> 
Περιορισμοί στην ανάπτυξη κατασκευαστικών έργων

▪ Έντονο ανάγλυφο

▪ Βιομηχανική & αγροτική παραγωγή

▪ Δορυφορική σχέση με την Αθήνα

▪ Στρατηγική θέση (συγκοινωνιακό σταυροδρόμι υφιστάμενων & 
νέων εθνικών οδών)

▪ Προβλήματα ρυμοτομίας, έλλειψη επαρκών δημοσίων χώρων

▪ Ειδικές Χρήσεις (π.χ. νοσοκομείο, ΤΕΙ, στρατόπεδο, φυλακές) 

▪ Σημαντικοί περιαστικοί χώροι πρασίνου 

▪ Ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες (π.χ. μετανάστες, ρομά)

το πλαίσιο του ΣΒΑΚ στην πόλη της 
Θήβας



Στρατηγική ανάπτυξης του ΣΒΑΚ Θήβας

→ ευρεία συστράτευση των στελεχών του Δήμου

→ συνεργασία πολιτικών παρατάξεων

→ συμμετοχή των πολιτών και των φορέων

→ συνέργειες με τοπικές επιχείρησεις

→ διεθνής προβολή και ευρωπαϊκά προγράμματα



Ποιος είναι
ο ρόλος σας στο ΣΒΑΚ, 

ως πολίτης ή ως φορέας;



Ο ρόλος του καθενός στο ΣΒΑΚ



Ο ρόλος του καθενός στο ΣΒΑΚ



Τι οφέλη βλέπετε 
από την συμμετοχή σας 

στο ΣΒΑΚ;



Οφέλη του καθενός από το ΣΒΑΚ

Δήμος/Πόλη

• Αποκτά έναν «οδικό χάρτη» για την 

αναβάθμιση της κινητικότητας στην περιοχή 
του

• Αποκτά πρόσβαση σε χρηματοδοτικά
προγράμματα και άλλες ευκαιρίες 

• Διαμορφώνει ένα καλύτερο 
περιβάλλον ζωής και εργασίας για 

τους δημότες του

• Δημιουργεί μια ανταγωνιστική τοπική 
οικονομία

• Κατακτά ένα βασικό επίπεδο 

συναίνεσης με το οποίο μπορεί να 

πετύχει και άλλους στόχους

Τοπικοί Φορείς

• Αποκτούν ρόλο στο σχεδιασμό των 

μεταφορών

• Ικανοποιούν αιτήματα και λύνουν 

προβλήματα

• Ενεργοποιούν τα μέλη τους για το κοινό 
καλό

• Συνεργάζονται με άλλους φορείς

• Διαμορφώνουν μια πιο υγιή και 
ευτυχισμένη τοπική κοινωνία



Οφέλη του καθενός από το ΣΒΑΚ

Επιχειρήσεις

• Συνδιαμορφώνουν ένα αναβαθμισμένο 

τουριστικό προϊόν

• Εκσυγχρονίζουν την λειτουργία τους

• Μειώνουν το οικολογικό τους 

αποτύπωμα

• Εξοικονομούν πόρους

• Προσελκύουν ανώτερης αγοραστικής 

δύναμης επισκέπτες

Πολίτες

• Γίνονται πρωταγωνιστές των 

εξελίξεων

• Ακούγονται οι ανάγκες τους

• Λαμβάνονται υπόψη οι επιθυμίες τους

• Αποκτούν ένα πιο υγιές & ευχάριστο 
περιβάλλον ζωής και εργασίας

• Φροντίζουν τους ηλικιωμένους &
ανάπηρους συμπολίτες τους

• Αφήνουν στα παιδιά τους έναν καλύτερο 

κόσμο



Η μεθοδολογία 
επικοινωνίας και 

διαβούλευσης του ΣΒΑΚ



Το «φιδάκι» του ΣΒΑΚ



Ψηφιακά μέσα

Επικοινωνία & συμμετοχή στο ΣΒΑΚ

Φυσικά μέσα

thiva.sump.gr

http://www.thiva.sump.gr/


Ψηφιακή επικοινωνία / διαβούλευση

1. Ιστοσελίδα

2. Social media (FB Page Δήμου και FB Group ΣΒΑΚ)

3. Ερωτηματολόγια

4. Ενημερωτικό δελτίο (newsletter)

5. Δελτία τύπου και άρθρα σε τοπικά ΜΜΕ

6. Παραδοτέα ΣΒΑΚ σε επικοινωνιακή έκδοση



Φυσική επικοινωνία / διαβούλευση

1. Γνωριμία με Δήμο / συγκρότηση Ομάδας ΣΒΑΚ

2. Καταγραφή τοπικών φορέων - γνωριμία μαζί τους

3. Διοργάνωση 4 ανοικτών εκδηλώσεων ενημέρωσης και 
διαβούλευσης

4. Διοργάνωση ειδικών δράσεων με ομάδες στόχου*

5. Συμμετοχή σε δράσεις τοπικών φορέων*

* Προαιρετικό 



Χρονοδιάγραμμα κύριων 
εκδηλώσεων

1η

εκδήλωση 
(ΙΟΥΛ 21)

2η

εκδήλωση
(ΟΚΤ 21)

3η

εκδήλωση

4η

εκδήλωση

1ο

σεμινάριο 
στον Δήμο



Ο ρόλος μου στο ΣΒΑΚ της Θήβας 
ως κάτοικος

1. Εγγραφή στις ενημερώσεις της Ομάδας του ΣΒΑΚ

2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου και προώθησή του σε φίλους και 
συγγενείς μέχρι τις 15/7

3. Παροχή στοιχείων & πληροφοριών (προβλημάτων, αναγκών, 
επιθυμιών, προτάσεων) στην Ομάδα του ΣΒΑΚ                                        

4. Υπόδειξη τοπικών φορέων στους οποίους πρέπει να απευθυνθεί η 
ομάδα του ΣΒΑΚ

5. Συμμετοχή στις ανοικτές εκδηλώσεις του ΣΒΑΚ

6. Συμβολή στη διοργάνωση των επόμενων δράσεων του ΣΒΑΚ

Πως; thiva.sump.gr, thiva.sump@gmail.com, facebook group, 2107710979



Ο ρόλος μου στο ΣΒΑΚ της Θήβας 
ως φορέας

1. Εγγραφή στις ενημερώσεις της Ομάδας του ΣΒΑΚ

2. Συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων

3. Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου και προώθησή του στα μέλη μου

4. Παροχή στοιχείων και πληροφοριών (προβλημάτων, αναγκών, 
επιθυμιών και προτάσεων) στην Ομάδα του ΣΒΑΚ

5. Υπόδειξη άλλων τοπικών φορέων στους οποίους πρέπει να 
απευθυνθεί η ομάδα του ΣΒΑΚ

6. Συμμετοχή στις ανοικτές εκδηλώσεις του ΣΒΑΚ

7. Συμβολή στη διοργάνωση των επόμενων δράσεων του ΣΒΑΚ

8. Πρόσκληση Ομάδας ΣΒΑΚ στις δράσεις μου

Πως; thiva.sump.gr, thiva.sump@gmail.com, facebook group, 2107710979



https://thiva.gr/δημόσια-πρόσκληση-για-συμμετοχή-στο-δ/

https://thiva.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4/


Ευχαριστούμε πολύ!

thiva.sump.gr, thiva.sump@gmail.com, facebook group, 2107710979


