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1. ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ  

 

1.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΊΟΥ  

Τα βασικά προβλήματα στην υπό εξέταση περιοχή (Δήμος Ιητών) είναι: 

 Υψηλό ποσοστό χρήσης των ΙΧ – συνθήκες εποχιακής κυκλοφοριακής συμφόρησης 

 Περιορισμένοι χώροι στάθμευσης κατά τους θερινούς μήνες  

 Μεγάλοι κυκλοφοριακοί φόρτοι και σημαντικά αυξημένη ανάγκη μετακινήσεων κατά τις 

τουριστικές περιόδους σε σχέση με την τυπική περίοδο εκτός της τουριστικής  

 Περιορισμοί στην ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών – έλλειψη διαδρομών πεζών για τις 

καθημερινές ανάγκες μετακίνησης την περίοδο θέρους 

 Περιορισμοί για τη χρήση ποδηλάτου 

 Μη ανταγωνιστικό (έναντι του αυτοκινήτου) σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών κατά την 

περίοδο του θέρους  

Με βάση τα αποτελέσματα της καταγραφής και της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης στην υπό 

εξέταση περιοχή, τις ανάγκες της κάθε υποπεριοχής (οικισμοί) και τις δυνατότητες επέμβασης στο 

οδικό περιβάλλον, οι στόχοι του ΣΒΑΚ θα επιτευχθούν με δράσεις που θα εστιάζουν στις ακόλουθες 

αρχές σχεδιασμού:   

 προστασία των περιβαλλοντικών και ιστορικών στοιχείων και χαρακτήρα των περιοχών   

 προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής  

 διατήρηση και ανάδειξη της αισθητικής και της φυσιογνωμίας της περιοχής  

 βελτίωση της ποιότητας και του χαρακτήρα του δημόσιου χώρου 

 κάλυψη / εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών κατά τις τουριστικές περιόδους – ευέλικτος 

σχεδιασμός μέτρων (προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες) 

 ορθολογική/ αποδοτική διαχείριση μετακινήσεων κατά τις περιόδους αιχμής 

 προώθηση των εναλλακτικών, βιώσιμων μέσων μετακίνησης 

 αύξηση των επιλογών μετακινήσεων 

 βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ μέσων μεταφορών (συνέργειες με ΚΤΕΛ) 

 αναβάθμιση της λειτουργίας και του ρόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς  

 βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας στο σύστημα μεταφορών και διασύνδεση των 

οικισμών με αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο  

 βελτίωση της στάθμευσης 

 αξιοποίηση νέων τεχνολογιών  
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 ενιαία αντιμετώπιση σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Χώρας και των οικισμών   

 προώθηση και εφαρμογή συνδυασμένου κυκλοφοριακού – πολεοδομικού σχεδιασμού 

 δημιουργία περιβάλλοντος που να ευνοεί τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης  μέσω 

της βελτίωσης των συνθηκών προσβασιμότητας και των συνθηκών οδικής ασφάλειας για 

όλους τους χρήστες 

 προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση των βιώσιμων και πράσινων μορφών 

μετακίνησης  

 βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε τοπικό επίπεδο (μέτρηση σε πραγματικό χρόνο) 

 μείωση των επιπέδων θορύβου 

 βελτιστοποίηση αποδοτικότητας υφιστάμενων υποδομών 

 βελτίωση της ικανοποίησης των πολιτών από το σύστημα μεταφορών στο σύνολό του  

 υποστήριξη της τοπικής οικονομίας, μέσω της βελτίωσης προσβασιμότητας στα εμπορικά 

κέντρα 

 αύξηση της αποτελεσματικότητας διάθεσης πόρων στον τομέα των μεταφορών, μέσω της 

διασύνδεσης με δείκτες αποτελεσματικότητας 

Η επιλογή των κατάλληλων μέτρων θα γίνει μετά από την ενδελεχή μελέτη της ευρωπαϊκής και 

διεθνούς εμπειρίας στην επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων και την ιεράρχησή τους με βάση την 

αποτελεσματικότητά τους και την οικονομική αποδοτικότητά τους, αλλά και τα αποτελέσματα της 

διαβούλευσης που έλαβαν χώρα κατά την Φάση Σχεδιασμού και υλοποίησης του ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών. 

Ακολούθως παρουσιάζεται το σύνολο των προτεινόμενων δράσεων στην Χώρα και τους οικισμούς. 

Η υλοποίηση και  χρηματοδότηση των δράσεων αυτών, αφήνει μεγάλο περιθώριο επέκτασης των 

μέτρων και σε άλλες δράσεις που συνολικά θα στοχεύουν μακροπρόθεσμα στην επίτευξη του κύριου 

στόχου που είναι η ανάπτυξη βιώσιμου δικτύου αστικών συγκοινωνιών στις περιοχές εφαρμογής.  
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ΑΞΟΝΕΣ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΗΤΩΝ   

Άξονας Ι. Παρεμβάσεις βελτίωσης του υφιστάμενου Οδικού Δικτύου & Ενίσχυση της 
Διασυνδεσιμότητας  

Δράσεις (μεσο-βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας):   

- Περιφερειακός (Κάμπος- Μπάγια) 

- Μύλοι- Άγιος Δημήτριος- Διασέλια 

- Ψιλλή Άμμο- Σπιθάρα ( Πρόταση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ώριμο έργο) 

- Κάλαμος- Πλάκες 

- Αγία Ειρήνη- Ελικοδρόμιο 

- Ψάθη-Πλάκες (Αρχικό στάδιο)  

- Κλίμα 

- Χαρακτηρισμός οδικού δικτύου ( Συντήρηση, νέα έργα κλπ)  

 

Άξονας ΙΙ. Έργα Υποδομής στον τομέα των αστικών Μεταφορών   

Δράσεις (μεσο-βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας):   

Ωρίμανση και υλοποίηση των ακόλουθων μακροπρόθεσμων δράσεων:  

- Αεροδρόμιο στον Πλακωτό  

- Επέκταση στον Λιμένα Ίου- Νέα λιμενική εγκατάσταση στον Αλμυρό  

 

Άξονας ΙΙΙ: Έργα αναβάθμισης της ποιότητας των αστικών μετακινήσεων   

Δράσεις (μεσο-βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας):   

Ωρίμανση και υλοποίηση των ακόλουθων βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων:  

- Πεζόδρομος Μυλοπότα 

- Πεζόδρομος παραλία λιμάνι Ίου 

- Νέα Παρκινγκ σε Μυλοπότα & Μαγγανάρι 

Άξονας IV: Πολεοδομικός Ανασχεδιασμός Δήμου Ιητών   

Δράσεις (μακροπρόθεσμος χαρακτήρας):   

- Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Ίου (Εκπόνηση Υπουργείο Περιβάλλοντος ) 

- Οικισμός της Ίου 
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Άξονας V: Άξονας Θεσμικών και Εποπτικών Παρεμβάσεων  

Δράσεις (άμεσος χαρακτήρας):   

- Έλεγχος κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο της Κουμπάρας 

- Έλεγχος κυκλοφοριακού φόρτου στο Λιμάνι (περίοδος θέρους)  

- Επιτήρηση και βελτίωση όδευσης αποσυμφόρησης περιοχής Λιμένα κατά την περίοδο 

θέρους  

- Επανέλεγχος οδικού δικτύου Μυλοπότα για πιθανές παρεμβάσεις αποσυμφόρησης 

μονιμότερου χαρακτήρα   

Άξονας VI: Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος  

Δράσεις (άμεσος χαρακτήρας):   

- Κάθετη & οριζόντια σήμανση οδών (συμπλήρωση όπου απαιτείται)  

- Φωτισμός χαμηλής έντασης στην Χώρα Ίου (αντικατάσταση φωτισμού) 

- Προώθηση ενοικίασης μόνο χαμηλού κυβισμού οχημάτων  

- Απαλλοτριώσεις (εξέταση μακροπρόθεσμων λύσεων)  

Άξονας VII: Υιοθέτηση Πράσινων Λύσεων και Σύγχρονων τεχνολογιών  

Δράσεις (άμεσος χαρακτήρας):   

- Προώθηση χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων – ανάπτυξη δικτύου δημόσιου συστήματος 

ηλεκτρικής φόρτισης  

- Απόκτηση ηλεκτρικών δημόσιων λεωφορείων  

- Προώθηση χρήσης ελαφρών ατομικών ηλεκτρικών οχημάτων 

Άξονας VIII: Παρεμβάσεις Κοινωνικού Αντικτύπου και Περιβαλλοντικής συμπεριφοράς   

Δράσεις (άμεσος χαρακτήρας):   

- Προώθηση της αθλητικής ποδηλασίας και ανάπτυξη υπεύθυνων χρηστών ποδηλάτου  

- Προώθηση της ανάπτυξης δικτύου ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων 

- Δημιουργία Δικτύου διαδρομών ενδιαφέροντος πολιτών (σύνδεση σημείων άθλησης, 

αναψυχής, πολιτισμού, με άξονες δημόσιας συγκοινωνίας) 

- Πρωτοβουλίες – εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών σε θέματα 

αστικών μεταφορών και πράσινης μετακίνησης   
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1.2 ΧΩΡΟΘΕΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ  

Η απεικόνιση των προτεινόμενων λύσεων συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.     

Χωροθέτηση προτεινόμενων Λύσεων 

 
 

Παρεμβάσεις 
στην Χώρα της 
Ίου  
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Παρεμβάσεις 
στην ευρύτερη 
περιοχή Χώρας 
– 
 
 Μυλοπότα  
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Παρεμβάσεις 
συνολικά στον 
κόλπο της Ίου  
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Παρεμβάσεις 
στην ευρύτερη 
περιοχή 
Μυλοπότα – 
Μαγγανάρι   
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Γενική Άποψη 
Προτεινόμενων 
Παρεμβάσεων 
– Παρεμβάσεις 
στο Οδικό 
Δίκτυο   
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Γενική Άποψη 
Προτεινόμενων 
Παρεμβάσεων 
– Παρεμβάσεις 
στο Οδικό 
Δίκτυο   
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1.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Εκτίμηση Επιπτώσεων Προτεινόμενων Δράσεων  

ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Δράση  Εκτίμηση Επίπτωσης παρέμβασης  

Άξονας Ι.  
Παρεμβάσεις 

βελτίωσης του 
υφιστάμενου 

Οδικού Δικτύου & 
Ενίσχυση της 

Διασυνδεσιμότητας 

Περιφερειακός (Κάμπος- 
Μπάγια) 
 

Μείωση Κυκλοφοριακού φόρτου 
εντός οικισμού. 

Μύλοι- Άγιος Δημήτριος- 
Διασέλια 
 

Μείωση Κυκλοφοριακού φόρτου 
εντός οικισμού Μυλοπότα 
συντόμευση διαδρομής Λιμάνι-
Μαγγανάρι. 
 

Ψιλλή Άμμο- Σπιθάρα 
 

Συντόμευση διαδρομής Μυλοπότα –
Μαγγανάρι. 
 

Κάλαμος- Πλάκες Αξιοποίηση των ανατολικών παραλιών 
του νησιού. 

Αγία Ειρήνη- Ελικοδρόμιο Σύνδεση κέντρο υγείας ελικοδρόμιο. 

Ψάθη-Πλάκες (Αρχικό στάδιο) Αξιοποίηση & πρόσβαση των βόριων 
παραλιών. 
 

Κλίμα Αξιοποίηση των νότιων παραλιών του 
νησιού. 
 

Χαρακτηρισμός οδικού δικτύου 
(Συντήρηση, νέα έργα κλπ) 
 

Χαρακτηρισμός του οδικού δικτύου 
(περιφερειακός, δημοτικός κλπ) για 
τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων 
συντήρησης νέων έργων. 
 

Άξονας ΙΙ.  Έργα 
Υποδομής στον 

τομέα των αστικών 
Μεταφορών 

Αεροδρόμιο στον Πλακωτό  Δημιουργία αεροδρόμιου στην 
περιοχή του Πλακωτού με μήκος 
αεροδιαδρόμου 900,00 m. 
 

Επέκταση στον Λιμένα Ίου- Νέα 
λιμενική εγκατάσταση στον 
Αλμυρό  
 

Επέκταση στον λιμένα Ίου με νέα 
Προβλήτα επιφανείας 5,4 στρεμμάτων 
με δύο θέσεις (ράμπες) 
πρυμνοδέτησης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων. 
Νέα λιμενική εγκατάσταση στον 
Αλμυρό για τα επικίνδυνα φορτία με  
παραλιακά κρηπιδώματα συνολικού 
μήκους 450m. 
 

Άξονας ΙΙΙ: Έργα 
αναβάθμισης της 

ποιότητας των 

Πεζόδρομος Μυλοπότα Δημιουργία ξύλινου πεζόδρομου 
μήκους 900,00 m 
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αστικών 
μετακινήσεων 

Πεζόδρομος παραλία λιμάνι 
Ίου 

Δημιουργία ξύλινου πεζόδρομου 
μήκους 450,00 m.   

Νέα Παρκινγκ σε Μυλοπότα & 
Μαγγανάρι 

Δημιουργία δύο νέων παρκινγκ στις 
περιοχές Μυλοπότα & Μαγγανάρι 
δίνονται επιπλέον χώρους 
στάθμευσης στους επισκέπτες και 
στους κατοίκους του νησιού. 
 

Άξονας IV: 
Πολεοδομικός 

Ανασχεδιασμός 
Δήμου Ιητών   

Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο της 
Ίου (Εκπόνηση Υπουργείο 
Περιβάλλοντος) 
 

Ο Δήμος Ιητών έχει ενταχθεί στη Β’ 
Ομάδα προγραμμάτων εκπόνησης 
των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
μεταξύ περίπου 229 διακριτών 
μελετών που θα γίνουν σε επίπεδο 
χώρας. 
 

Οικισμός της Ίου Στο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο της 
Ίου έχει προταθεί η επέκταση του 
οικισμού της χώρα Ίου.   

Άξονας V.  Άξονας 
Θεσμικών και 

Εποπτικών 
Παρεμβάσεων  

Έλεγχος κυκλοφοριακού 
φόρτου στο οδικό δίκτυο της 
Κουμπάρας 

Έλεγχος του κυκλοφοριακού φόρτου 
κυρίως κατά την θερινή περίοδο. 

Έλεγχος κυκλοφοριακού 
φόρτου στο Λιμάνι (περίοδος 
θέρους)  
 

Έλεγχος του κυκλοφοριακού φόρτου 
κυρίως κατά την θερινή περίοδο και 
συγκεκριμένα από την έλευση των 
πλοίων στον λιμένα της Ίου. 
 

Επιτήρηση και βελτίωση 
όδευσης αποσυμφόρησης 
περιοχής Λιμένα κατά την 
περίοδο θέρους  
 

Με την επέκταση του λιμένα θα λυθεί 
το πρόβλημα της αποσυμφόρησης 
που προκαλείται κατά την επιβίβαση 
–αποβίβαση των οχημάτων στα πλοία. 

Επανέλεγχος οδικού δικτύου 
Μυλοπότα για πιθανές 
παρεμβάσεις αποσυμφόρησης 
μονιμότερου χαρακτήρα   
 

Έλεγχος του κυκλοφοριακού φόρτου 
κυρίως κατά την θερινή περίοδο και 
συγκεκριμένα από την έλευση των 
πλοίων στον λιμένα της Ίου. 

Άξονας VΙ.  
Αναβάθμιση 

Αστικού 
Περιβάλλοντος  

Κάθετη & οριζόντια σήμανση 
οδών (συμπλήρωση όπου 
απαιτείται)  
 

Εξέταση κατ’ περίπτωση της κάθετης 
και οριζόντιας σήμανσης με 
προσαρμογή στην νέα νομοθεσία. 

Φωτισμός χαμηλής έντασης 
στην Χώρα Ίου (αντικατάσταση 
φωτισμού) 
 

Αντικατάσταση του φωτισμού της 
χώρας με υπογειοποίηση της 
καλωδίωσης και μετριασμό της 
έντασης του φωτισμού. 

Προώθηση ενοικίασης μόνο 
χαμηλού κυβισμού οχημάτων  

Θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις 
στους επαγγελματίες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
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ενοικίασης των οχημάτων με την 
προώθηση ενοικίασης μόνο χαμηλού 
κυβισμού οχημάτων. 
 

Απαλλοτριώσεις (εξέταση 
μακροπρόθεσμων λύσεων)  

Εξέταση κατ’ περίπτωση των σημείων 
που χρήζουν απαλλοτρίωση στο οδικό 
δίκτυο. 

Άξονας VII: 
Υιοθέτηση 

Πράσινων Λύσεων 
και Σύγχρονων 

τεχνολογιών 

Προώθηση χρήσης ηλεκτρικών 
οχημάτων – ανάπτυξη δικτύου 
δημόσιου συστήματος 
ηλεκτρικής φόρτισης  
 

Ο Δήμος Ιητών έχει εξασφαλίσει 
χρηματοδότηση από το Πράσινο 
Ταμείο για την δημιουργία Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.). 

Απόκτηση ηλεκτρικών 
δημόσιων λεωφορείων  

Ο Δήμος Ιητών έχει καταθέσει στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αντώνης 
Τρίτσης του Υπουργείου  Εσωτερικών 
δύο ηλεκτρικά λεωφορεία για την 
δημιουργία δημόσιας συγκοινωνίας. 

Προώθηση χρήσης ελαφρών 
ατομικών ηλεκτρικών 
οχημάτων 

Θα πραγματοποιηθούν δράσεις για 
την  προώθηση χρήσης ελαφρών 
ατομικών ηλεκτρικών οχημάτων . 

Άξονας VIII: 
Παρεμβάσεις 
Κοινωνικού 

Αντικτύπου και 
Περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς   

Προώθηση της αθλητικής 
ποδηλασίας και ανάπτυξη 
υπεύθυνων χρηστών 
ποδηλάτου  
 

Θα πραγματοποιηθούν δράσεις για 
την προώθηση της αθλητικής 
ποδηλασίας και ανάπτυξη υπεύθυνων 
χρηστών ποδηλάτου. 

Προώθηση της ανάπτυξης 
δικτύου ενοικίασης ηλεκτρικών 
ποδηλάτων 
 

Θα πραγματοποιηθούν δράσεις για 
την προώθηση της ανάπτυξης δικτύου 
ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων. 

Δημιουργία Δικτύου 
διαδρομών ενδιαφέροντος 
πολιτών (σύνδεση σημείων 
άθλησης, αναψυχής, 
πολιτισμού, με άξονες 
δημόσιας συγκοινωνίας) 
 

Θα πραγματοποιηθούν δράσεις για 
την δημιουργία δικτύου διαδρόμων 
ενδιαφέροντος πολιτών. 
 
 

Πρωτοβουλίες – εκδηλώσεις 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης πολιτών σε 
θέματα αστικών μεταφορών 
και πράσινης μετακίνησης   
 

Θα πραγματοποιηθούν δράσεις για 
την ευαισθητοποίηση του κοινού. 
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2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζεται η περαιτέρω ανάπτυξη της έννοιας του 

σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με την χρήση εργαλείων καθοδήγησης αλλά και πόρων 

για την χρηματοδότηση των πράξεων των Σχεδίων Κινητικότητας. Οι κυριότερες αναφορές διαφόρων 

κύριων πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο έργων 

που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρονται ακολούθως: 

2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΒΑΚ 

 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση, έργο CH4LLENGE της ΕΕ 

 Επιλογή των πιο αποτελεσματικών μέτρων και πακέτων μέτρων, έργο CH4LLENGE της ΕΕ 

 Οδηγίες επικοινωνίας, έργο BUMP της ΕΕ 

 Οδηγίες ΣΒΑΚ για πολυκεντρικές περιοχές που αναπτύχθηκαν από το έργο Poly-Sump της ΕΕ 

 Διαδικτυακό σεμινάριο: Καινοτόμες ιδέες και τρόποι αξιοποίησής τους, έργο Tide της ΕΕ 

2.2 ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

 Εγχειρίδιο για πόλεις, ελεγκτές ή συμβούλους για την πραγματοποίηση εκτιμήσεων και 

ελέγχων με στόχο τη μέτρηση της απόδοσης των αστικών μεταφορών βάσει 20 δεικτών, έργο 

EcoMobility-Shift   

 Έλεγχος αστικής κινητικότητας με βάση τη συνολική διαχείριση ποιότητας που αναπτύχθηκε 

από το έργο Quest της ΕΕ Quest 

 Πλαίσιο ελέγχου που περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές σε 11 γλώσσες, το οποίο 

αναπτύχθηκε από το έργο Advance της ΕΕ 

 Ερωτηματολόγιο αστικής κινητικότητας, 11 γλώσσες σε xls, το οποίο αναπτύχθηκε από το 

έργο Advance της ΕΕ 

 Συμβουλές για τις οδηγίες ΣΒΑΚ από το έργο PUMAS της ΕΕ 

2.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΒΑΚ (Η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ) 

 Μεθοδολογίες για ανάλυση κόστους-οφέλους και ανάλυση αποτελεσμάτων, έργο Tide της 

ΕΕ 

 Εργαλειοθήκη καινοτομίας: 15 εμπνευσμένα μέτρα μεταφορών που μπορούν να αλλάξουν 

την πόλη σας, έργο Tide της ΕΕ 

 Λύσεις αστικής κινητικότητας στους εξής τομείς: δημόσια μέσα μεταφοράς, υποδομές 

μεταφορών, αστική επιμελητεία, ολοκληρωμένος σχεδιασμός / σχέδια βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας, διαχείριση δικτύου και κινητικότητας, καθαρά οχήματα, έργο Solutions της ΕΕ 

 Σχεδιασμός σεμιναρίου κατάρτισης για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, έργο 

BUMP της ΕΕ 
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 Involving Stakeholders Toolkit on Organising Successful Consultations(en) (Αξιοποίηση 

εργαλειοθήκης ενδιαφερόμενων φορέων για την οργάνωση επιτυχημένων διαβουλεύσεων), 

Civitas 

 Ενημερώνοντας τον πολίτη: εργαλειοθήκη αποτελεσματικής επικοινωνίας και προώθησης, 

Civitas 

2.4 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ 

 9 μελέτες περιπτώσεων από το έργο EcoMobility SHIFT 

 Σχέδια δράσης αστικής κινητικότητας και εκθέσεις από 46 πόλεις με πιστοποίηση από το έργο 

Quest της ΕΕ 

 Πολλές βέλτιστες πρακτικές στα έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε πόλεις του έργου 

CIVITAS της ΕΕ 

 Μέτρα βιώσιμης επίδειξης αστικής κινητικότητας και αποτελέσματα, Civitas 

 9 τοπικά σχέδια δράσης που αναπτύχθηκαν από το έργο Advance 

2.5 ΔΙΚΤΥΑ ΒΑΚ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 Εκστρατεία βιώσιμης αστικής κινητικότητας ("Επιλέξτε το σωστό μείγμα")  

 Συμβουλευτική και θεματική ομάδα για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, έργο Civitas της ΕΕ 

 Πλατφόρμα Civitas της ΕΕ για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών στην αστική κινητικότητα 

 Εθνικά δίκτυα πόλεων του Civinet που προωθούν την προσέγγιση του CIVITAS 

 Σχεδιασμός εκπαιδευτών βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην ΕΕ των 28, έργο Endurance 

της ΕΕ 
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3. ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΒΑΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΒΑΚ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ Μονάδα 
 Μέτρησης  

Μέτρηση Αποτελεσματικότητας  

τιμή 
στόχος  
(3ετία) 

τιμή 
στόχος  
(5ετία) 

τιμή 
στόχος  
(10ετία)  

Άξονας Ι.  
Παρεμβάσεις 

βελτίωσης του 
υφιστάμενου 

Οδικού Δικτύου & 
Ενίσχυση της 

Διασυνδεσιμότητας 

Περιφερειακός (Κάμπος- 
Μπάγια) 
 

1,0 km 
 

  

Μύλοι- Άγιος Δημήτριος- 
Διασέλια 
 

3,9 km    

Ψιλλή Άμμο- Σπιθάρα 
 

4,7 km    

Κάλαμος- Πλάκες 

6,2 Km 
 

  

Αγία Ειρήνη- Ελικοδρόμιο 
0,5 Km 

 

  

Ψάθη-Πλάκες (Αρχικό στάδιο) 
6,00 Km   

 

Κλίμα 
2,00 Km    

Χαρακτηρισμός οδικού δικτύου 
(Συντήρηση, νέα έργα κλπ) 
 

Αρ. Έργων. (5) 
Πέντε 

   

Άξονας ΙΙ.  Έργα 
Υποδομής στον 

τομέα των αστικών 
Μεταφορών 

Αεροδρόμιο στον Πλακωτό  Αρ. Έργων 
(2)Δύο 

   

Επέκταση στον Λιμένα Ίου- Νέα 
λιμενική εγκατάσταση στον 
Αλμυρό  
 

Αρ. Έργων 
(2)Δύο 

 
 

 

Άξονας ΙΙΙ: Έργα 
αναβάθμισης της 

ποιότητας των 
αστικών 

μετακινήσεων 

Πεζόδρομος Μυλοπότα 
Μήκος οδού 

900,00 m 
   

Πεζόδρομος παραλία λιμάνι 
Ίου Μήκος οδού 

450,00 m 
 

 

 

Νέα Παρκινγκ σε Μυλοπότα & 
Μαγγανάρι Αρ. έργων.   (2) 

Δύο  

  

Άξονας IV: 
Πολεοδομικός 

Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο της 
Ίου (Εκπόνηση Υπουργείο 
Περιβάλλοντος) 
 

Αρ. 
Πολεοδομικών 

Σχεδίων   (1) 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΒΑΚ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ Μονάδα 
 Μέτρησης  

Μέτρηση Αποτελεσματικότητας  

τιμή 
στόχος  
(3ετία) 

τιμή 
στόχος  
(5ετία) 

τιμή 
στόχος  
(10ετία)  

Ανασχεδιασμός 
Δήμου Ιητών   

Οικισμός της Ίου 
Αρ. 

Πολεοδομικών 
Σχεδίων   (1) 

 

  

Άξονας V.  Άξονας 
Θεσμικών και 

Εποπτικών 
Παρεμβάσεων  

Έλεγχος κυκλοφοριακού 
φόρτου στο οδικό δίκτυο της 
Κουμπάρας 

Σχέδιο 
Όδευσης       

Έλεγχος κυκλοφοριακού 
φόρτου στο Λιμάνι (περίοδος 
θέρους)  
 

Σχέδιο 
Όδευσης 

      

Επιτήρηση και βελτίωση 
όδευσης αποσυμφόρησης 
περιοχής Λιμένα κατά την 
περίοδο θέρους  
 

Σχέδιο 
Όδευσης 

      

Επανέλεγχος οδικού δικτύου 
Μυλοπότα για πιθανές 
παρεμβάσεις αποσυμφόρησης 
μονιμότερου χαρακτήρα   
 

Σχέδιο 
Όδευσης 

      

Άξονας VΙ.  
Αναβάθμιση 

Αστικού 
Περιβάλλοντος  

Κάθετη & οριζόντια σήμανση 
οδών (συμπλήρωση όπου 
απαιτείται)  
 

Αρ. Δράσεων 
(5) πέντε       

Φωτισμός χαμηλής έντασης 
στην Χώρα Ίου (αντικατάσταση 
φωτισμού) 
 

Αρ. Δράσεων 
μία (1) 

      

Προώθηση ενοικίασης μόνο 
χαμηλού κυβισμού οχημάτων  Αρ. μεταβολής       

Απαλλοτριώσεις (εξέταση 
μακροπρόθεσμων λύσεων)  

Αρ. Δράσεων       

Άξονας VII: 
Υιοθέτηση 

Πράσινων Λύσεων 
και Σύγχρονων 

τεχνολογιών 

Προώθηση χρήσης ηλεκτρικών 
οχημάτων – ανάπτυξη δικτύου 
δημόσιου συστήματος 
ηλεκτρικής φόρτισης  
 

Αρ. οχημάτων 
(2) Δύο 

      

Απόκτηση ηλεκτρικών 
δημόσιων λεωφορείων  Αρ. οχημάτων 

(2) Δύο       
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΒΑΚ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ Μονάδα 
 Μέτρησης  

Μέτρηση Αποτελεσματικότητας  

τιμή 
στόχος  
(3ετία) 

τιμή 
στόχος  
(5ετία) 

τιμή 
στόχος  
(10ετία)  

Προώθηση χρήσης ελαφρών 
ατομικών ηλεκτρικών 
οχημάτων Αρ. οχημάτων        

Άξονας VIII: 
Παρεμβάσεις 
Κοινωνικού 

Αντικτύπου και 
Περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς   

Προώθηση της αθλητικής 
ποδηλασίας και ανάπτυξη 
υπεύθυνων χρηστών 
ποδηλάτου  
 

Αρ. Δράσεων 
(2) Δύο 

      

Προώθηση της ανάπτυξης 
δικτύου ενοικίασης ηλεκτρικών 
ποδηλάτων 
 

Αρ. Δράσεων 
(3) τρεις    

Δημιουργία Δικτύου 
διαδρομών ενδιαφέροντος 
πολιτών (σύνδεση σημείων 
άθλησης, αναψυχής, 
πολιτισμού, με άξονες 
δημόσιας συγκοινωνίας) 
 

Αρ. Δράσεων 
(2) Δύο 

   

Πρωτοβουλίες – εκδηλώσεις 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης πολιτών σε 
θέματα αστικών μεταφορών 
και πράσινης μετακίνησης   
 

Αρ. Δράσεων 
(3) τρεις    

   

 

 

 

 

 

 


