
Διοργάνωση εκδήλωσης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις 16 και 
17 Ιανουαρίου 2020 για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με τους εταίρους του ευρωπαϊκού 
προγράμματος CIVITAS SUMPs-UP διοργανώνει στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2020 διήμερη 
εκδήλωση με αντικείμενο τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), στο κεντρικό 
αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι η παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων 
μέσω της εκπόνησης ΣΒΑΚ, ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες προσβασιμότητας για πεζούς, 
χρήστες ποδηλάτων και για το σύνολο των πολιτών. 

Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκινούν την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, στις 09:20 π.μ., ενώ η 
επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 09:00 π.μ. 

Η εν λόγω εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε στελέχη των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς και 
στο σύνολο των επιστημονικών ομάδων που εμπλέκονται στην εκπόνηση των ΣΒΑΚ. 

Στις 16 Ιανουαρίου οι εργασίες της εκδήλωσης θα επικεντρωθούν στη μεταφορά 
τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή εμπειριών από την εκπόνηση των ΣΒΑΚ παρουσιάζοντας 
βέλτιστες πρακτικές με ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, θα συζητηθούν 
δυνατότητες χρηματοδότησης των ΣΒΑΚ και μέτρων που προβλέπονται σε αυτά ενόψει της 
Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. 

Στις 17 Ιανουαρίου, η εκδήλωση περιλαμβάνει κεντρικές παρουσιάσεις καθώς και ένα 
σύνολο επιμορφωτικών εργαστηρίων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες των ΣΒΑΚ, όπως 
«Πώς να επιλέξετε και να παρακολουθήσετε τα πιο κατάλληλα μέτρα», «Μέτρα οδικής 
ασφάλειας για τα ΣΒΑΚ», «ITS μέτρα για τις βιώσιμες πόλεις» κ.α. 

Γλώσσα εργασίας: 
Στις 16 Ιανουαρίου: Ελληνική και Αγγλική (με διερμηνεία)  
Στις 17 Ιανουαρίου: Ελληνική 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών (www.yme.gov.gr) με νεότερη ανακοίνωση. 

Μπορείτε να υποβάλετε την συμμετοχή σας ηλεκτρονικά πατώντας εδώ 

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. 

 

 

  



Event organization by the Ministry of Infrastructure and Transport on 16 and 17 
January 2020 on Sustainable Urban Mobility Plans 

The Ministry of Infrastructure and Transport, in collaboration with partners of the European 
CIVITAS SUMPs-UP program, is organizing a two-day event on 16 and 17 January 2020 on 
Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs), at the central auditorium of the Ministry of 
Infrastructure and Transport. 

The purpose of the event is to provide support for the development of sustainable cities 
through the elaboration of SUMPs in order to ensure accessibility for pedestrians, bicycle 
users and for all citizens. 

The tasks of the Conference will begin on Thursday January 16, at 9:20 am, and the official 
opening ceremony will take place on the same day at 9:00 am. 

This event is mainly addressed to municipalities’ executives as well as to technical and 
scientific groups that are involved in the development of SUMPs. 

On January 16th, the event will focus on transferring know-how and sharing experiences from 
the preparation of SUMPs, presenting best practices with speakers from Greece and abroad. 
Moreover, opportunities for financing SUMPs and measures to be implemented for the 
Planning Period 2021-2027 will be presented. 

On January 17th, the event includes keynote presentations as well as a set of training 
workshops on specific SUMP topics such as "How to choose and follow the most appropriate 
measures", "SUMPs road safety measures", "ITS measures for sustainable cities» etc. 

The conference program will be posted on the official website of the Ministry of Infrastructure 
and Transport (www.yme.gov.gr) with a later announcement. 

You can apply online by clicking here 

Participants will be given a certificate of attendance. 

Working language: 
On January 16th: Greek and English (with interpretation) 
On January 17th: Greek 
 
 

 


