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Παράδειγμα

ΟΡΑΜΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ

Θέλουμε μια πόλη με καθαρό αέρα, χωρίς θόρυβο, και με 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου

Ποσοστό μετακινούμενων με ποδήλατο

Αύξηση κατά 10% των μετακινούμενων με ποδήλατο σε 10 έτη



Αξίες για το Όραμα του ΣΒΑΚ Θήβας

ΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΑΞΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ



το Όραμα 
του ΣΒΑΚ 

Θήβας

ΘΗΒΑ,  
μια πόλη πάνω από την πόλη,  
που αντιμετωπίζει  το  πλούσιο 

παρελθόν της  ως συγκριτικό 
πλεονέκτημα για ένα βιώσιμο 

μέλ λον.  
Μια σύγχρονη,  δημοκρατική,  
ανθεκτική και  ασφαλής πόλη,  

προσβάσιμη και  επισκέψιμη για 
όλους και  όλες,  που αξίζει  να 

ζεις  και  να εργάζεσαι  σε  αυτήν.



Προτεραιότητες για το Όραμα του ΣΒΑΚ Θήβας

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις μετακινήσεις και περιορισμός των εκπομπών (ρύπων, 
θορύβου, CO2)

προώθηση πιο υγιεινών και ενεργητικών τρόπων ζωής και μετακίνησης, αποσκοπώντας σε πιο 
χαρούμενους και υγιείς πολίτες / ενίσχυση της χρήσης των ήπιων μέσων μεταφοράς (περπάτημα, 
ποδήλατο, μικροκινητικότητα) στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις

ενίσχυση της χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας για τις αστικές και τις υπεραστικές μετακινήσεις

μείωση της χρήσης των ιδιωτικών μηχανοκίνητων μέσων και ενίσχυση της κοινής χρήσης τους

ενίσχυση αισθήματος ασφάλειας κατά την μετακίνηση στην πόλη (οδική ασφάλεια και ασφάλεια 
από παραβατικές συμπεριφορές)

μείωση των επιπτώσεων στην κινητικότητα από φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα, 
οικονομικές κρίσεις και κρίσεις υγείας



Προτεραιότητες για το Όραμα του ΣΒΑΚ Θήβας

ΠΟΛΗ ενίσχυση της ποιότητας και της ζωτικότητας του δημόσιου χώρου, του πρασίνου, του μικροκλίματος 
και της προσβασιμότητας σε κάθε ελεύθερο χώρο, με ειδική μέριμνα για τα μνημεία της πόλης

μείωση του δαπανώμενου χρόνου και της διανυόμενης απόστασης για τις καθημερινές 
μετακινήσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ -
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ενίσχυση της κινητικότητας των ευάλωτων πολιτών / ισότιμη πρόσβαση ανεξαρτήτως ηλικίας, 
φύλου, προέλευσης, θρησκείας, εισοδήματος, σωματικών ικανοτήτων κτλ.

ενίσχυση του δημόσιου τομέα για την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με την κινητικότητα και τον δημόσιο χώρο

περισσότερο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι πολίτες για θέματα βιώσιμης κινητικότητας

περισσότερο ενημερωμένοι, ευαισθητοποιημένοι και αποδοτικοί εργαζόμενοι και επαγγελματίες 
του ιδιωτικού τομέα για θέματα βιώσιμης κινητικότητας
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ΘΕΣΜΟΙ περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που 
αφορούν τις μεταφορές / περισσότερη λογοδοσία της πολιτικής ηγεσίας και των δημόσιων 
λειτουργών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της επισκεψιμότητας της πόλης καθ' όλη τη διάρκεια του 
χρόνου / διασφάλιση της αποτελεσματικής  λειτουργίας των επιχειρήσεων με ταυτόχρονο 
περιορισμό των επιπτώσεων στους περιοίκους και στην κινητικότητα

ανάπτυξη ενός οικονομικά βιώσιμου συστήματος μεταφορών που θα διασφαλίζει τη διαρκή 
βελτίωσή του στο διηνεκές
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Ωρίμανση 
Μέτρων 

ΣΒΑΚ



Ευχαριστούμε πολύ!


