
Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και αλλαγής νοοτροπίας 
 Εκστρατείες ευαισθητοποίησης-προώθησης ήπιων μορφών μετακίνησης 

• Περιγραφή: 
Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών πρέπει να αφορά όλες τις 

κατηγορίες κινητικότητας με στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση του 

ζητήματος. Οι σχετικές εκστρατείες και δράσεις δεν πρέπει να έχουν 

αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά να επαναλαμβάνονται σε ετήσια βάση και να 

διατηρούν προοδευτικό χαρακτήρα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών κινητικότητας από τις νεότερες έως τις μεγαλύτερες ηλικίες. Το 

πλάνο ευαισθητοποίησης των πολιτών, ενθαρρύνεται να περιλαμβάνει 

δράσεις/ εκδηλώσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης-εκπαίδευσης, όπως 

σεμινάρια, ομιλίες, παρουσιάσεις καθώς και συμμετοχικές δράσεις και δράσεις 

προώθησης και προβολής, όπως ποδηλατοδρομίες, προώθηση πεζοπορίας 

και άλλες σχετικές. Τέλος, μια πολύ καλή και πετυχημένη πρακτική είναι στις 

δράσεις αυτές να συμμετέχουν και σχολεία της πόλης, όπου μέσα από αυτά οι 

αυριανοί πολίτες της Κατερίνης θα μπορούν να διαμορφώνουν μια 

κυκλοφοριακή συνείδηση προσαρμοσμένη στην ασφαλή και βιώσιμη 

κινητικότητα. 

• Ποιοτική εκτίμηση χρόνου υλοποίησης: Σύντομος 
• Ποιοτική εκτίμηση κόστους υλοποίησης: Χαμηλό 

 

 Εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων για σημεία ενδιαφέροντος 
• Περιγραφή: 

Η παρέμβαση αυτή αφορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την πληροφόρηση 

των χρηστών της οδού (πεζών, ποδηλατών) με την παρουσία φυσικών 

πληροφοριακών πινακίδων και χαρτών το οποίο δίνει την δυνατότητα 

καθοδήγησης των μετακινούμενων μέσω ασφαλών και όμορφων διαδρομών, 

ενώ παράλληλα αποτελεί και έναν καλό οδηγό για τους επισκέπτες της πόλης 

που θα χρειαστούν κατευθυντήριες οδηγίες προς τα σημεία ενδιαφέροντος. Το 

σύστημα αυτό μπορεί να επεκταθεί και προς τουριστικούς προορισμούς όπως 

οι οικισμοί Παραλίας και Ολυμπιακής ακτής. 

• Ποιοτική εκτίμηση χρόνου υλοποίησης: Σύντομος 
• Ποιοτική εκτίμηση κόστους υλοποίησης: Χαμηλό 

 

 Δημιουργία γραφείου ΣΒΑΚ 
• Περιγραφή 

Η ύπαρξη ενός οργανωμένου γραφείου το οποίο να είναι υπεύθυνο για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΣΒΑΚ και της 

ανάγκης για επανεξέταση του σχεδιασμού, αποτελεί μια εξαιρετική πρακτική η 



οποία θα δώσει μεγάλη αξία στο έργο. Το γραφείο θα απαρτίζεται από μέλη 

της Δημοτικής αρχής ενός σε αυτό δύναται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι 

φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Τέλος η 

ύπαρξη του σχετικού γραφείου θα αποτελέσει και επιταγή διασφάλισης της 

συνέχειας του συμμετοχικού χαρακτήρα, αφού θα πραγματοποιεί δράσεις 

ενημέρωσης φορέων και πολιτών για την εξέλιξη του σχεδίου. 

• Ποιοτική εκτίμηση χρόνου υλοποίησης: Σύντομος 

Ποιοτική εκτίμηση κόστους υλοποίησης: Χαμηλό 


