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κοινωνικές ανάγκες 

διεπιστημονικότητα 

καινοτομία 

κοινή χρήση 

συμμετοχή 



Μπραζίλια  
η Μέκκα της αυτοκίνησης 



αυτοκίνητο 
το πλέον ανορθολογικό μέσο μεταφοράς! 



η αυτοκίνηση με οικονομικούς όρους 
για τον χρήστη και την τοπική κοινωνία 



δίκτυα ήπιας 
κινητικότητας  

 
δίκτυα αστικής 

ανασυγκρότησης 
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σε πορεία προς την car- free c ity 



εγκεκριμένο δίκτυο ήπιας 
κινητικότητας 26 χλμ στον Δήμο 
Γλυφάδας (υπό κατασκευή) 
 
αποτελείται από: 
 ποδηλατόδρομους 
 πεζόδρομους 
 μεικτούς διαδρόμους πεζών-ποδηλάτων 
 οδούς ήπιας κυκλοφορίας (woonerf) 
 διαπλατυσμένα πεζοδρόμια άνευ εμποδίων 
 διαδρόμους ΜΜΜ 

 

ενώνει: 
 περιοχές κατοικίας 
 σχολεία 
 δημόσιες υπηρεσίες 
 κοινόχρηστους χώρους, πάρκα, πλατείες 
 παιδικές χαρές 
 κοινωφελή κτήρια 
 περιαστικό πράσινο, θαλάσσιο μέτωπο 
 εμπορικές ζώνες 
 στάσεις/σταθμούς ΜΜΜ 
 χώρους λατρείας 
 χώρους και κτήρια αναψυχής 
 άλλους σημαντικούς πόλους έλξης 



USA, New York 

πριν 

μετά 



πριν 
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πριν 
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Superkilen 
 

Copenhagen 
Denmark 



συμμετοχική 

πεζοδρόμηση 

οδού πρόσβασης  

1oυ Λυκείου 

Χανίων 



υβριδικό διπλό roundabout στον Δ. Αχαρνών 

Poynton regenerated, UK 







ενίσχυση της δημόσιας 

συγκοινωνίας  

και των συνδυασμένων  

μεταφορών  

με κάθε  

τρόπο! 
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bike to school & 
bike to work 



Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

• Η σημασία τους  
 - σε σχέση με τα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) 

 - για την πολεοδομική και συγκοινωνιακή αναβάθμιση των περιοχών 
 

• Βασικοί άξονες που τα διέπουν 
- η συμμετοχική προσέγγιση 
- η δέσμευση για βιωσιμότητα 
- η ολοκληρωμένη προσέγγιση 
- η διατύπωση σαφούς οράματος και μετρήσιμων στόχων 
- η προεκτίμηση και συνεκτίμηση του κόστους και του οφέλους 



Μέτρα Προώθησης της Βιώσιμης Κινητικότητας 

• Διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης 
• Προώθηση και βελτίωση των ΜΜΜ 
• Ενθάρρυνση των συνδυασμένων μεταφορών 
• Προώθηση των ήπιων μέσων 
• Διαχείριση αστικών εμπορευματικών μεταφορών 
• Περιορισμός της πρόσβασης των μηχανοκίνητων μέσων 
• Ανακατανομή του οδικού χώρου υπέρ τρόπων 

μετακίνησης ή οχημάτων φιλικότερων στο περιβάλλον 
• Συντονισμός των σχεδιασμών χρήσεων γης και μεταφορών 
• Έξυπνα διαχειριστικά μέτρα (κοινόχρηστα οχήματα, 

σχέδια μετακινήσεων για σχολεία και επιχειρήσεις, 
ενημέρωση-ευαισθητοποίηση κτλ) 



extra photos just in case… 



Austria, Graz  



Denmark,  
Copenhagen 



Netherlands, Amsterdam 



France, Strasbourg 

ΠΡΙΝ 
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ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 



UK, 
London 

before 

after 



Germany, Vauban (Freiburg) 
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