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Ανάδοξοξ 



Πνοκκήοειξ ούγξνονων μόκεων  

Έλρμνεξ  

& Βισοιμεξ 

Γνενγειακά 
αμοδοπικέξ 

Τεξνοκογικά 
αναμπργμένεξ 

Γμαναοξεδιαομρξ πηξ μοκιπικήξ πτν 
μεπαςονσν ανπιμεπτμίζονπαξ οςαινικά πα 
μνοβκήμαπα μορ ανπιμεπτμίζει η μρκη και 
πο ρμάνξον οςοπημα μεπαςονσν, ακκά και 

καμβάνονπαξ ρμρση πιξ οςγξνονεξ και  
μεκκονπικέξ πάοειξ και ελεκίλειξ.  

Η αμοπεκεομαπική και αμοδοπική 
ονγάντοη πηξ κινηπικρπηπαξ με ορνθήκεξ 

αοςάκειαξ και άνεοηξ, αμοπεκεί 
αναςαίνεπο δικαίτμα ρκτν πτν μοκιπσν.  



«Εέκορμε να βεκπισοορμε πην 
κινηπικρπηπα και πην μοιρπηπα 

ζτήξ πτν μοκιπσν μαξ!» 



Φανακπηνιοπικά Δήμορ 

Διαοξίζεπαι αμρ πορξ μκέον 
οημανπικοςξ μεπαςονικοςξ 
άλονεξ ειορδορ-ελρδορ πηξ 

μρκηξ: Γοτπενική 
Πενιςενειακή Νδρξ, η 
Γμανξιακή Νδρξ Μο2 

(Γμ.Ν.2), Ανδνέα 
Παμανδνέορ.  

 

Πενιαοπικρ δάοοξ Σέιξ 
Σορ / η οργκένπντοη 

αθκηπικσν 
εγκαπαοπάοετν οπο 

βρνειο πμήμα πηξ 
δημοπικήξ ενρπηπαξ 

Μεάμοκηξ. 
Ένπονο πο ςαινρμενο 

οπο μεγακςπενο 
πμήμα πορ μρνιμηξ 
αοπικήξ καποικίαξ, 
ξτνίξ πην ςμανλη 

μεγάκτν 
βιομηξανικσν 

ζτνσν. 

Ένπονο ανάγκρςο πο 
ομοίο μνοοδίδει 

ιδιαίπενα 
ξανακπηνιοπικά και 

ειδικέξ ανάγκεξ. 

Έναξ αμρ πορξ μιο 
μρκνοκαποικημένορξ 
Δήμορξ πορ Ποκεοδομικος  
Εεοοακονίκηξ. 

Σημανπικά οημεία 
ργειονομικος 
ενδιαςένονποξ.  



Φανακπηνιοπικά Δήμορ 

 Έκκειση ενιαίορ ξτνικος οξεδιαομος οε εμίμεδο κακκικναπικος Δήμορ. 

 Το οδικρ δίκπρο οε μεγάκο μένοξ πορ είναι οε κακή καπάοπαοη κργτ πτν ένγτν βεκπίτοηξ μορ 
έξορν μναγμαπομοιηθεί. 

 Όοον αςονά οπα μεζοδνρμια, πο μκάποξ πορξ οε ορνδραομρ με πα εμμρδια μορ ρμάνξορν μάντ οε 
αρπά, και πην ένπονη κκίοη πορ εδάςορξ μορ ξανακπηνίζει μεγάκο κομμάπι πορ Δήμορ, 
δροξεναίνει πην μνοομεκαοιμρπηπα πτν μεζσν, ορμμενικαμβανομέντν και πτν εράκτπτν 
ξνηοπσν, μανά πιξ ορνεξείξ μανεμβάοειξ. 

 Η ξνήοη πορ μοδηκάπορ δεν κνίνεπαι τξ εκκροπικρξ πνρμοξ μεπακίνηοηξ.  

 Λεγάκο μοοοοπρ μανάνομηξ οπάθμεροηξ κρνίτξ πα εμμονικά κένπνα πτν εμί μένορξ δημοπικσν 
ενοπήπτν, ακκά και οε μενιοξέξ αμιγοςξ καποικίαξ.  

 Αμοροία οξεδιαομος για πιξ εμμονερμαπικέξ μεπαςονέξ. 

 Ανεμανκήξ ελρμηνέπηοη πηξ ρςιοπάμενηξ ζήπηοηξ με ΛΛΛ. / Σοβανά μνοβκήμαπα οπη 
ορνδεοιμρπηπα μεπαλς πτν Δ.Γ. και πην μνροβαοη οπορξ πενμαπικοςξ οπαθμοςξ.  

 Διαςονεπικά ξανακπηνιοπικά μεπαλς πτν Δ.Γ.  

 
 



Πενιοξή μανέμβαοηξ 



Φνονοδιάγναμμα 

Ημενομηνία ένανληξ: 
26-01-2022 



Λεθοδοκογία 

 Καθονιομρξ πηξ διαδικαοίαξ ανάμπρληξ και πορ μεδίορ εςανμογήξ πορ Σξεδίορ. 

 Κακή μνοεποιμαοία με ανάκροη πηξ ρμάνξοροαξ καπάοπαοηξ και ορκκογή ρκτν πτν αμαναίπηπτν 
δεδομέντν μορ θα καθονίοορν πιξ εκκείσειξ πηξ μρκηξ, πα μνοβκήμαπα μορ μνέμει να 
ανπιμεπτμιοποςν άμεοα, ακκά και πιξ ερκαινίεξ μορ ρμάνξορν και δεν μνέμει να μείνορν 
ανεκμεπάκκερπεξ. 

 Ανάμπρλη οπναπηγικσν μεκκονπικσν ελεκίλετν. 

 Ανάμπρλη ενρξ κοινος ονάμαποξ και καθονιομρξ μνοπεναιοπήπτν για πη βισοιμη αοπική κινηπικρπηπα. 

 Εέομιοη και ιενάνξηοη κογικσν οπρξτν μορ ο Δήμοξ Μεάμοκηξ- Σρκεσν θέκει να μεπςξει. 

 Πνοοδιονιομρξ πτν πεκικσν μακέπτν μέπντν μορ θα ρκομοιηθοςν για πην ελρμηνέπηοη πορ κοινος 
ονάμαποξ. 

 Σςνθεοη πορ πεκικος ΣΒΑΚ με ανάθεοη ερθρνσν, καπανομή ξνημαποδρπηοηξ, εποιμαοία πορ οξεδίορ 
δνάοηξ και πορ εκπιμσμενορ μνοπμοκογιομος, ενοτμάπτοη μανακοκοςθηοηξ και αλιοκργηοηξ πορ 
Σξεδίορ και πεκική ριοθέπηοη (εγκεκνιμένο/οκοκκηντμένο έγγναςο ΣΒΑΚ). 

 

 



Φάοη Α’ – Φάοη Πνοεποιμαοίαξ ΣΒΑΚ 
 

Σπάδιο 1: Δημιορνγία Αμαιποςμενηξ Δομήξ Γνγαοίαξ & Καθονιομρξ πηξ Διαδικαοίαξ οξεδιαομος 
Σπάδιο 2: Καθονιομρξ Διαδικαοίαξ Ανάμπρληξ  
 

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

Σπάδιο 4: Ανάμπρλη ενακκακπικσν οπναπηγικσν ανάμπρληξ – μνοοδιονιομρξ κοινος ονάμαποξ και 
μνοπεναιοπήπτν 
Σπάδιο 5: Ανάμπρλη Σπρξτν και Δεικπσν μανακοκοςθηοηξ 
 
Φάοη Γ’ –Σξεδιαομόξ Μέπνων 
 

Σπάδιο 6: Ανάμπρλη και Αλιοκργηοη Πακέπορ Λέπντν 
Σπάδιο 7: Καπάνπιοη και Υμοβοκή Σξεδίορ Δνάοηξ – Πνσπη έκδοοη ΣΒΑΚ 
Σπάδιο 8: Γλέπαοη – Τεκική έκδοοη ΣΒΑΚ 

Ανπικείμενο ένγορ  



Πενιγναςή Φάοετν 

Δνάοειξ μνοεποιμαοίαξ ΣΒΑΚ,  
ξνονομνογναμμαπιομρξ ρκτν πτν 
ενγαοισν, οςνπαλη πορ οξεδίορ 
εμμκοκήξ ςονέτν και μοκιπσν. 
Ένανλη πτν δνάοετν ενημέντοηξ πορ 
κοινος και μνοβοκήξ πορ ένγορ. 
Καπαγναςή και αλιοκργηοη πηξ 
ρςιοπάμενηξ καπάοπαοηξ ξνήοετν 
γηξ, κρκκοςονίαξ, οπάθμεροηξ και 
ελρμηνέπηοηξ πτν μεπακινοςμεντν 
και πην ανάδειλη πτν οξεπικσν 
μνοβκημάπτν και μνοομπικσν με 
οκομρ πην ανάμπρλη πορ κοινος 
ονάμαποξ.  
1η Φάοη Διαβοςκεροηξ ςονέτν και 
ονγανσοετν μοκιπσν με οκομρ πον 
ενπομιομρ μνοβκημάπτν και πην 
ανάμπρλη πορ κοινος ονάμαποξ. 

Λε βάοη πα οποιξεία και πα 
αμοπεκέομαπα πηξ ανάκροηξ πηξ 
ρςιοπάμενηξ καπάοπαοηξ, θα 
διαμονςτθεί έναξ ανιθμρξ 
ενακκακπικσν οξεδίτν ονγάντοηξ και 
διαξείνιοηξ πηξ κινηπικρπηπαξ πηξ 
μενιοξήξ μεκέπηξ (μνοκαπανκπική 
μνρπαοη), θα αναμπρξθεί πο κοινρ 
ρναμα και θα πεθοςν οι 
μνοπεναιρπηπεξ, ενσ θα 
μναγμαπομοιηθεί και η οςνθεοη πτν 
ειδικσν οπρξτν καπά μνοπεναιρπηπα. 
Τέκοξ, θα ρμάνλορν και δνάοειξ μορ 
αςονοςν πην ενενγή ορμμεποξή 
ςονέτν και μοκιπσν.  

Διαπςμτοη πηξ ονιοπικήξ μνρπαοηξ 
πτν οενανίτν βισοιμηξ διαξείνιοηξ 
πηξ κινηπικρπηπαξ.  
2η Φάοη Διαβοςκεροηξ με οκομρ να 
καπαγναςεί και να κηςθεί ρμρση η 
γνσμη ςονέτν και μοκιπσν οξεπικά 
με πα μνοπεινρμενα μέπνα – 
μανεμβάοειξ. 
Γποιμαοία πορ οξεδίορ δνάοηξ για πην 
ρκομοίηοη πτν μνοπεινρμεντν 
μέπντν καθσξ και πην κοοποκργηοη 
πτν μνοπεινρμεντν μέπντν.  
 

ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ Α ΦΑΣΗ Γ 



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

Καθονιομόξ Διαδικαοίαξ Ανάμπρληξ 

Φνονομνογναμμαπιομρξ ενγαοισν 

Λεθοδοκογικρ μκαίοιο / Αναγνσνιοη κινδςντν & πνρμοι ανπιμεπσμιοηξ αρπσν  

Σςνπαλη πορ οξεδίορ εμμκοκήξ ςονέτν και μοκιπσν μορ θα ενιοξςοορν πο ορνενγαπικρ 
οξεδιαομρ καπά πη διαδικαοία ανάμπρληξ πορ ΣΒΑΚ. 



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

Σρκκογή και εμιοκόμηοη ρςιοπάμενων οποιξείων και μεκεπών 

Γρντμαοκέξ Σπναπηγικέξ Αναμπρλιακος Φανακπήνα 

Γθνικέξ Σπναπηγικέξ Αναμπρλιακος Φανακπήνα 

Πενιςενειακέξ Σπναπηγικέξ Αναμπρλιακος Φανακπήνα 

Ληπνομοκιπικέξ Σπναπηγικέξ Αναμπρλιακος Φανακπήνα 

Σπναπηγικέξ Αναμπρλιακος Φανακπήνα οε εμίμεδο Δήμορ 

Σπναπηγικέξ Αναμπρλιακος Φανακπήνα Όμοντν Δήμτν 



Καπαγναςή πων ξανακπηνιοπικών πορ οροπήμαποξ μεπαςονών (1/2)  

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

Αμογναςή μηξανοκίνηπτν μεπακινήοετν: μεπνήοειξ κρκκοςονιακος ςρνπορ και οςνθεοηξ 
κρκκοςονίαξ οε 18 κρμβορξ και 18 διαπομέξ με μαναπηνηπέξ και αρπρμαπορξ μεπνηπέξ 
κρκκοςονίαξ 

Γκμρνηοη ενερνσν Πνοέκεροηξ-Πνοονιομος και ξανακπηνιοπικσν πτν μεπακινήοετν: Ένερνα 
Πνοέκεροηξ - Πνοονιομος μανά πην οδρ (RSI), Ένερνα Πνοέκεροηξ – Πνοονιομος οε 
νοικοκρνιά 

Αμογναςή πτν ξανακπηνιοπικσν πηξ οπάθμεροηξ (Πνοοςονά, Σροοσνεροη, Μρκπενινή 
Σροοσνεροη, Γνακκαγή οπάθμεροηξ) 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 
βαδιοιμρπηπαξ οε πμήμαπα μεζοδνρμτν και μεζοδνομίτν μεπνήοειξ ςρνπορ μεζσν 

Καπαγναςή οδικσν πνοξαίτν απρξημάπτν και μνοοδιονιομρξ μεκανσν οημείτν για πην 
μενίοδο 2019-2021 

Γκμρνηοη ενερνσν εντπημαποκογίορ αμοκακρμπρμενηξ και δηκτμένηξ μνοπίμηοηξ: 
αλιοκργηοη πτν ενακκακπικσν πνρμτν μεπακίνηοηξ και μαναμέπντν μορ οξεπίζονπαι με πην 
αοςάκεια, πην μνοοβαοιμρπηπα, πην μκηνοςρνηοη, πην μοιρπηπα πορ δημροιορ ξσνορ, 
αμοπςμτοη πηξ μνρθεοηξ ακκαγήξ πνρμορ μεπακίνηοηξ κ.κμ. 

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





Ανακρπική Πενιγναςή Φάοηξ Α/ 
Ανάμπρλη οργκοιντνιακος μνοπςμορ 

 

• Πνοοομοίτοη & αλιοκργηοη 

πηξ ρςιοπάμενηξ καπάοπαοηξ 

 

 



Δνάοειξ μνοεποιμαοίαξ ΣΒΑΚ 

• Σςοπαοη Νμάδαξ Γνγαοίαξ ΣΒΑΚ • Δίκπρο Φονέτν  



• Ζογρπρμο 

• Ιοποοεκίδα ΣΒΑΚ https://svakneapolis-sykeon.gr/  

• Διαδικπρακέξ ένερνεξ  

• Γνημεντπικρ Υκικρ  

Πνοκαπανκπικέξ ενένγειεξ ΣΒΑΚ 

https://svakneapolis-sykeon.gr/
https://svakneapolis-sykeon.gr/
https://svakneapolis-sykeon.gr/
https://svakneapolis-sykeon.gr/


Γκένη Βενάνη 

Φτνοπάκπηξ Ποκεοδρμοξ Ληξανικρξ • MSc 

Σργκοιντνιοκργοξ • 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! 

mailto:elverani@gmail.com
https://www.consortis.gr/
mailto:info@consortis.gr

