
ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Όραμα ΣΒΑΚ Βέροιας 

Η ανάπτυξη ενός κοινού οράματος αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο καθόσον το κοινό 

όραμα παρέχει μια ποιοτική περιγραφή του επιθυμητού μελλοντικού αστικού περιβάλλοντος 

και είναι αυτό που καθοδηγεί την ανάπτυξη των κατάλληλων μέτρων σχεδιασμού. Αποτελεί το 

σημείο εκκίνησης ενός ΣΒΑΚ και μπορεί να γίνει ο οδηγός του εφόσον καταστεί ευρέως 

αποδεκτό τόσο από τους πολίτες όσο και από τους εμπλεκόμενους φορείς. Για το λόγο αυτό το 

βασικό ερώτημα που τίθεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι σε τι είδους τόπο 

θέλουμε να ζήσουμε και με ποιον τρόπο θα διαφέρει ο τόπος, στον οποίο ζούμε, από τους 

υπόλοιπους.  

Παράλληλα το όραμα οφείλει να εξειδικευτεί τοπικά αξιοποιώντας τις εισροές από τα 

εγκεκριμένα θεσμικά κείμενα, και κατά συνέπεια να ενσωματώνει και να συνδυάζει με 

ολοκληρωμένο τρόπο στοιχεία ενίσχυσης του ρόλου της πόλης της Βέροιας, ανάδειξης της 

ταυτότητας με αξιοποίηση των στοιχείων διαφοροποίησης, υλοποίησης της εταιρικής σχέσης 

πόλης – υπαίθρου, ανθεκτικότητας σε εξωτερικές αλλαγές και οικονομίας πόρων.  

Ο χρονικός ορίζοντας που τίθεται για το κοινό όραμα για την κινητικότητα στην πόλη της 

Βέροιας είναι η δεκαετία, δηλαδή εκτείνεται μέχρι το 2032 για την επίτευξη της επιθυμητής 

κατάστασης. Λαμβανομένου υπόψη τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας το όραμα 

περιλαμβάνει όλα τα μέσα και τις μορφές των μεταφορών: δημόσια και ιδιωτικά, επιβατών και 

εμπορευμάτων, μηχανοκίνητα και μη, κυκλοφορία και στάθμευση, για την μελλοντική 

ανάπτυξης της υποδομής και των υπηρεσιών τους. 

Η διατύπωση του αρχικού οράματος για την Βιώσιμη Κινητικότητα στην πόλη της Βέροιας του 

2032 έχει ως εξής: 

Βελτίωση της λειτουργίας της πόλης για την ενίσχυση του ρόλου της ως αναπτυξιακού 

πόλου περιφερειακής εμβέλειας με στροφή σε ενεργητικά και δημόσια μέσα 

μετακίνησης και την ενίσχυση της γνώσης κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών της 

γι’ αυτά. 



 
Στρατηγικοί Στόχοι και Άξονες Προτεραιότητας 

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Βέροιας διαμορφώνονται αρχικοί Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι 

αναπτύσσονται στη βάση του Κοινού οράματος, στις προτεραιότητες έτσι όπως αυτές 

αναδείχθηκαν μέσα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τις συμμετοχικές 

διαδικασίες και αφορούν το τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνική συνοχή, οικονομική 

ανάπτυξη, περιβαλλοντική αειφορία).  

Οι στρατηγικοί στόχοι λοιπόν του ΣΒΑΚ και οι συνακόλουθες παρεμβάσεις οργανώνονται σε 

ένα πλέγμα τεσσάρων (4) Αξόνων Προτεραιότητας: 
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