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Εμείσ οι δθμοτικοί άρχοντεσ, τα ςτελζχθ τεχνικϊν υπθρεςιϊν Διμων, Ακαδθμαϊκοί,
διαφόρων ειδικοτιτων ςχετικϊν με τθ βιϊςιμθ κινθτικότθτα εκπρόςωποι του τεχνικοφ
κόςμου και πολίτεσ
δεδομζνου ότι













θ απειλι τθσ κλιματικισ αλλαγισ γίνεται όλο και πιο άμεςθ
θ Ευρϊπθ κινθτοποιείται όλο και πιο αποφαςιςτικά
τα ΣΒΑΚ δεν είναι απλζσ κυκλοφοριακζσ μελζτεσ, αλλά ςτρατθγικζσ ςτισ οποίεσ
εμπλζκονται και ςυμμετζχουν οι τοπικζσ κοινωνίεσ
τα προβλιματα κορεςμοφ, τοπικισ ρφπανςθσ, κορφβου, υποβάκμιςθσ των
δθμόςιων χϊρων και των ςυνκθκϊν ποιότθτασ ηωισ που επθρεάηουν τθν υγεία των
κατοίκων και αποκάρρυνςθσ των επενδφςεων οξφνονται
τθσ μεγάλθσ υςτζρθςθσ τθσ ελλθνικισ πόλθσ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ
ευρωπαϊκζσ, τόςο ωσ προσ τθ λειτουργία τθσ, όςο και ωσ προσ τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ, τθσ ιςτορικισ ταυτότθτάσ τθσ, τθσ κοινωνικισ τθσ ςυνοχισ και τθσ
οικονομίασ τθσ
θ εκςτρατεία για τθν εκπόνθςθ Σχεδίων (Στρατθγικϊν) Αςτικισ Βιϊςιμθσ
Κινθτικότθτασ, τα οποία πλζον είναι απαραίτθτα για τθν ευρωπαϊκι
χρθματοδότθςθ ζργων, προχωρά και ςυμμετζχουν ςε αυτι 162 πόλεισ
αν και είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ και επείγον να ολοκλθρωκοφν τα ΣΒΑΚ, όλεσ οι
πόλεισ, προςκροφουν ςε μια νομοκεςία που ανικει ςε άλλεσ εποχζσ, οι οποίεσ
ζδιναν απόλυτθ προτεραιότθτα ςτο αυτοκίνθτο, αν και ενζχεται για πολλά από τα
προβλιματα τθσ ελλθνικισ πόλθσ
θ εκπόνθςθ των ΣΒΑΚ, εμποδίηεται επίςθσ από μια απολφτωσ παράλογθ
γραφειοκρατία, αδιάφορθ απζναντι ςτισ ςθμερινζσ ανάγκεσ

ηθτάμε από τθν πολιτεία να προχωριςει άμεςα





ςτθν προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν ευρωπαϊκι, που επιτρζπει ςτισ
ευρωπαϊκζσ πόλεισ να μεταςχθματίηονται χωρίσ εμπόδια προσ πόλεισ πιο
ανκρϊπινεσ, υγιείσ και παραγωγικζσ
ςτθ λιψθ μζτρων για τθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν εγκρίςεων, οι οποίεσ ωσ
ζχουν ςιμερα προκαλοφν τεράςτιεσ κακυςτεριςεισ
ςτθν επίςθμθ αποδοχι από τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ των ςτόχων των ΣΒΑΚ και ςτθν
ουςιαςτικι χρθματοδότθςι τουσ, ϊςτε να μπορζςουν να εκπονοφνται, ςφμφωνα
με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ.

