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ΘΕΜΑ:  2η Συνάντηση Δικτύου Φορέων Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης

Αξιότιμοι κύριοι και αξιότιμες κυρίες.
Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης (πληθ. 51.356 το 2011) είναι ένας από τους 66 Δήμους της 
Περιφέρειας Αττικής, βρίσκεται σε μια κομβική θέση του μητροπολιτικού οδικού δικτύου και 
αποτελεί έναν πόλο υπερτοπικής σημασίας στη Νότια Αθήνα. 
Ξεκίνησε πρόσφατα την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Με 
το ΣΒΑΚ επιδιώκεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του 
δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής 
κινητικότητας, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχής και της δημοκρατικότητας στη λήψη 
αποφάσεων για τα θέματα των μεταφορών στην πόλη.
Το Σ.Β.Α.Κ αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης, 
το αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υποδομές, τη 
ενεργειακή απόδοση της πόλης, καθώς και την καθημερινότητα των κατοίκων, των εργαζομένων 
και των επισκεπτών. Ταυτόχρονα δίνει έμφαση σε ζητήματα ασφάλειας, πρόσβασης σε 
εμπορεύματα και υπηρεσίες, αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου, 
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας και άμβλυνσης 
των συγκρούσεων των χρήσεων γης.
Ως φορέας παροχής ή/ και δημιουργίας μεταφορικού έργου καλείστε στην 2η συνάντηση του 
Δικτύου Φορέων Σ.Β.Α.Κ Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης που θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019, στις 12:00μ.μ., Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ελληνικού - Αργυρούπολης ( Λεωφ. Κύπρου 97, Αργυρούπολη 164 51).
Στη συνάντηση αυτή θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες του Α΄ Σταδίου του ΣΒΑΚ. 
Επίσης, θα γίνει παρουσίαση της Αρχικής Διατύπωσης του Οράματος καθώς και των 
Προτεραιοτήτων και των Μετρήσιμων Στόχων. Βασικό αντικείμενο της δεύτερης αυτής 
συνάντησης είναι η ενημέρωση του Δικτύου Φορέων ΣΒΑΚ Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης 
προκειμένου να κατατεθούν οι απόψεις σχετικά με το όραμα και τους μετρήσιμους στόχους του 
τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 
Τέλος παρακαλείστε να ενημερώσετε τους εκπροσώπους σας οι οποίοι παρευρέθηκαν και στην 1η 
συνάντηση - διαβούλευση των φορέων ώστε να υπάρξει συνέχεια στην διαλογική αυτή 
προσπάθεια για την βέλτιστη δημιουργία του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου 
Ελληνικού – Αργυρούπολης. 

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
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