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Tο ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της Ηγουμενίτσας προέκυψε ως ανάγκη μιας μικρής πόλης που εκτός από την  

καθημερινή κινητικότητα των πολιτών της, καλείται να εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις των χιλιάδων επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής, που ταξιδεύουν 

μέσω του λιμανιού της, το οποίο συνδέει τη χώρα με την Ευρώπη αλλά και τα νησιά του Ιονίου με την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. Η Ηγουμενίτσα παρότι 

αποτελεί ένα κομβικό σημείο, δεν έχει αναπτυχθεί ως κέντρο τουρισμού ή ως «προορισμός» για τους διερχόμενους από αυτήν επισκέπτες. Η έλλειψη 

υποδομών που θα μπορούσαν να αναδείξουν την πόλη και τα σημεία ενδιαφέροντός της αλλά και την έλλειψη εναλλακτικών μέσων μετακίνησης αποτελούν 

βασικές αδυναμίες της πόλης. 



Φορείς & 
Πόλη  

• ο Δήμος Ηγουμενίτσας 

• ο ΟΛΗΓ στον οποίο ανήκει όλο το παραλιακό 
μέτωπο 

• η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας η οποία 
διαχειρίζεται τις εθνικές οδούς που διασχίζουν 
την ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού 
συγκροτήματος 

•  η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου 

• το ΚΤΕΛ Ν. Θεσπρωτίας  ως φορέας που 
διαχειρίζεται την αστική συγκοινωνία της πόλης 

 



Τι είναι το 
ΣΒΑΚ για τον 

Δήμο 
Ηγουμενίτσας 

• Πλάνο δράσεων και έργων με χρονικό ορίζοντα 20 
ετών  

• Μακροπρόθεσμο Όραμα 

• Σαφές Σχέδιο εφαρμογής  

• Εστιάζει στους πολίτες  

• Δίνει λύσεις 



Τι πέτυχε η 
πόλη με το 

ΣΒΑΚ 

Η πόλη οργάνωσε και αξιολόγησε 
υφιστάμενες μελέτες και δεδομένα 

Η πόλη απέκτησε σύγχρονη, 
επικαιροποιημένη βάση 

κυκλοφοριακών δεδομένων 

Η πόλη έχει  
συγκεκριμένο  

όραμα και  
στόχους 

Η πόλη έχει το δικό της 
κυκλοφοριακό μοντέλο 

Η πόλη δούλεψε  
για την ανάπτυξη  
κοινού οράματος 



Συμμετοχικές 
διαδικασίες 

και Διάλογος 

Δημόσια 
Διαβούλευση 
σε 3 στάδια 

Διαδικτυακή 
Διαβούλευση   

Διαβουλεύσεις 
έξω από τις 

κλειστές 
αίθουσες   

Δράσεις – 
πιλοτική 

εφαρμογή   



Διαβουλεύσεις έξω από 
τις κλειστές αίθουσες  

• Διάχυση των στόχων του ΣΒΑΚ  

• Σενάρια - εναλλακτικές αστικής ανάπλασης 
στο παραλιακό μέτωπο στον μακροχρόνιο 
ορίζοντας 20ετίας  



Δράσεις & 
Πιλοτικές 

εφαρμογές 

• Προώθηση του ποδηλάτου / πεζής μετακίνησης  

• Προώθηση της αστικής συγκοινωνίας / 
Ενεργοποίηση του ΚΤΕΛ Ν. Θεσπρωτίας  

• Ενίσχυση των δράσεων στο παραλιακό μέτωπο 
της πόλης 

• Ενίσχυση της προσβασιμότητας για όλους   

• Διαβούλευση με τους πολίτες 



Η βράβευση στις 
Βρυξέλλες 







Ηγουμενίτσα 
 Πόλη προορισμός, Πόλη που επιλέγεις να ζεις 



Εξωστρέφεια μέσω του ΣΒΑΚ 

Συμμετοχή στο CIVITAS Forum 2018  στο Umea 
της Σουηδίας  

 



Εφαρμογή του Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

της Ηγουμενίτσας 

από τις μικρές στις μεγάλες αλλαγές…. 



Πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος  



Ποδηλατόδρομος  



Αστικό Δασύλλιο 



Αστικές αναπλάσεις κοντά σε 
Σχολικές Μονάδες και Χώρους 
Άθλησης 
(δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, 
ποδηλατοδρόμοι, πεζόδρομοι) 



Επέκταση του 
ποδηλατοδρόμου  



Αστικές Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων 
στους κοντινούς περιαστικούς οικισμούς της πόλης   





Η Πόλη αλλάζει! 

Οι φορείς 
αποκτούν 

κοινό 
βηματισμό 

Οι πολίτες 
διεκδικούν την 
υλοποίηση των 

έργων 

Συγκεκριμένοι 
στόχους! 


