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ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΥΚΛΟΥ ΣΒΑΚ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΝΟΜΟΣ 4784/2021 (ΦΕΚ 40Α) 

Η Αναφορά Κύκλου ΣΒΑΚ για τον Δήμο Ιητών συμπυκνώνει το σύνολο των ενεργειών που έγιναν με 

συνεργασία της Ομάδας Εργασίας του Συμβούλου και της Ομάδας Εργασίας του Φορέα Υλοποίησης 

(Δήμος Ιητών), ακολουθώντας το υπόδειγμα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Παράρτημα Ι του Ν. 

4784/2021).  

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, ο Κύκλος ΣΒΑΚ του Δήμου Ιητών περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:  

 

ΦΑΣΗ Α’ - ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σ.Β.Α.Κ. 

 

1. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

Φορέας Εκπόνησης (Υλοποίησης) του ΣΒΑΚ είναι ο Δήμος Ιητών. Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Ιητών 

έχει πληθυσμό κάτω των 30.000 κατοίκων, κρίθηκε από την Δημοτική Αρχή ότι το επικαιροποιημένο 

θεσμικό πλαίσιο αναφοράς (ΝΟΜΟΣ 4784/2021) παρέχει σημαντική ευκαιρία για τον Δήμο προκειμένου 

να διερευνήσει τις αποκλίσεις από αυτόν, να συγκεντρώσει τις απόψεις των Φορέων αναφορικά με την 

βιώσιμη αστική κινητικότητα και με τον τρόπο αυτό να σχεδιάσει το μέλλον των αστικών μεταφορών για 

την επόμενη δεκαετία. Πρόσθετος λόγος υλοποίησης του ΣΒΑΚ είναι η καλύτερη δυνατή και πιο 

στοχευμένη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που θα παράσχει η Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027. 

Το ΣΒΑΚ που εκπονήθηκε αποτελεί την πρώτη έκδοση, ενώ η Δημοτική Αρχή προτίθεται να προχωρήσει 

σε επικαιροποίηση του μετά την εφαρμογή των βασικότερων προτάσεων που περιέχονται σ’ αυτό.                

  

2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι Ομάδες Εργασίας συγκροτήθηκαν ως ακολούθως:  

Ομάδα Εργασίας του Συμβούλου:  

 Επικεφαλής της Ομάδας Έργου:  

o Ε. Σαμπράκος, Πολ. Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, 

εξωτερικός Συνεργάτης Αναδόχου,  

 Ομάδα Συλλογής και Καταγραφής πρωτογενών δεδομένων: 

o Δρ Μαρίνα Μανιάτη, Οικονομολόγος, Στέλεχος της Premium Consulting   
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o Δρ Εμμανουήλ Νικολαΐδης Οικονομολόγος, εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, 

Premium Consulting  

o Άννα Κουκουλέτσου, Οικονομολόγος, Στέλεχος της Premium Consulting  

 Ομάδα διενέργειας διαβούλευσης: 

o Δρ Τηλέμαχος Μπούρτζης, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Στέλεχος της Premium Consulting 

o Νικολέττα Σκορδάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Στέλεχος της Premium Consulting 

 Ομάδα Κατάρτισης ΣΒΑΚ:  

o Δρ Αμαλία Πολυδωροπούλου, Συγκοινωνιολόγος, Καθηγήτρια Παν. Αιγαίου, εξωτερικός 

Συνεργάτης Αναδόχου,  

o Δρ Μαρίνα Μανιάτη, Οικονομολόγος, Στέλεχος της Premium Consulting 

o Δρ Εμμανουήλ Νικολαΐδης Οικονομολόγος, Στέλεχος της Premium Consulting 

 Ομάδα Αναθέτουσας Αρχής 

o Υπεύθυνος Έργου Αναθέτουσας – Δήμου Ιητών  

 

Ομάδα Εργασίας του Φορέα Εκπόνησης (Δήμος Ιητών):  

Η Ομάδα Εργασίας του Φορέα εκπόνησης αποτελείται από τους κάτωθι:  

o Ναυπλιώτης Αναστάσιος, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος Τεχνικών 

Υπηρεσιών (συντονιστής ομάδας έργου) 

o Μπουντούρης Παναγιώτης, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής MSc, Εξωτερικός 

Συνεργάτης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Η Ομάδα Εργασίας ορίστηκε με βάση την Απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ: 6ΡΔΧΩΕΠ-ΦΘΣ (επισυναπτόμενο 

1).  

 Ο Φορέας εκπόνησης ΣΒΑΚ, απέστειλε επιστολή – Δημόσια Πρόσκληση για την συμμετοχή Φορέων στις 

διαδικασίες Σχεδιασμού, Κατάρτισης, Υλοποίησης και τήρησης του ΣΒΑΚ του Δήμου Ιητών στους 

ακόλουθους Φορείς (επισυναπτόμενο 2):  

o Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής   

o Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου  

o Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

o Επιμελητήριο Ν. Αιγαίου 

o Εκπρόσωποι Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης (Αστυνομία, Λιμεναρχείο)   
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o Φορείς Παροχής Συγκοινωνιακού έργου 

o Επαγγελματικές Ενώσεις  

o Συλλογικοί Φορείς Εκπροσώπησης ΑμΕΑ 

o Λοιποί Φορείς με σχετική Καταστατική Αρμοδιότητα     

Από τους προαναφερθέντες Φορείς δεν υπήρξε ανταπόκριση και ο Φορέας εκπόνησης περιέλαβε στην 

Ομάδα Έργου τους ακόλουθους Φορείς:  

o Επιμελητήριο Κυκλάδων:  εκπρόσωπος Δεναξάς Αρτέμιος 

o Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου: εκπρόσωπος Μπουζαλάκος Θεοδόσιος  

o ΚΤΕΛ ΙΟΥ: εκπρόσωπος Δράκος Κων/νος   

 Τόσο το ΚΤΕΛ Ίου, όσο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο απέστειλαν χρήσιμα στοιχεία και χρονοσειρές 

δεδομένων, που ελήφθησαν υπ’ όψιν κατά την διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ.    

  

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

Ο Φορέας εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών δρομολόγησε ηλεκτρονική επικοινωνία με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη στον ιστότοπο: https://www.ios.gr/category/σχέδια αστικής κινητικότητας στο 

menu https://www.ios.gr/ενημέρωση.     

Στον ιστότοπο παρέχονται πληροφορίες για την Αστική Κινητικότητα γενικότερα, το ΣΒΑΚ του Δήμου 

Ιητών, παρέχοντας την δυνατότητα επικοινωνίας των πολιτών στα αντίστοιχα δομημένα 

ερωτηματολόγια (επισυναπτόμενα 3, 4, 5) τα οποία περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες αποδεκτών 

(πολίτες, συλλογικούς φορείς και Αυτοδιοικητικούς φορείς) στον οικείο ιστοχώρο:  

- ΣΒΑΚ – Ερωτηματολόγιο προς Αυτοδιοικητικούς Φορείς του Δήμου 

Ιητών: https://kwiksurveys.com/s/ojeiC4gu 

- ΣΒΑΚ – Ερωτηματολόγιο προς Συλλογικούς Φορείς του Δήμου 

Ιητών: https://kwiksurveys.com/s/p6XG2pUi 

- ΣΒΑΚ – Ερωτηματολόγιο προς Πολίτες και Επισκέπτες του Δήμου 

Ιητών: https://kwiksurveys.com/s/RZevQ6IW 

 Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184), ως 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιητών.  

 

https://www.ios.gr/category/σχέδια
https://www.ios.gr/ενημέρωση.
https://kwiksurveys.com/s/ojeiC4gu
https://kwiksurveys.com/s/p6XG2pUi
https://kwiksurveys.com/s/RZevQ6IW
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4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Όρια περιοχής παρέμβασης του Σ.Β.Α.Κ. 

Ο Δήμος Ιητών περιλαμβάνει ουσιαστικά το νησί της Ίου και για τον λόγο αυτό, ως περιοχή παρέμβασης 

ορίστηκε το σύνολο των οικισμών του νησιού, περιλαμβανομένων των οικισμών:  

o Αγία Θεοδότη 

o Επάνω Κάμπος 

o Ίος 

o Κουμπάρα 

o Μαγγανάρι 

o Μπούρης 

o Μυλοπότας 

o Πεταλίδι   

o Ψάθη 

Η Ομάδα Έργου ασχολήθηκε συνολικά με τα προβλήματα των προαναφερθέντων οικισμών και 

προχώρησε στην διαμόρφωση προτάσεων που αφορούν το σύνολο της περιοχής αναφοράς.  

4.2 Ζώνες λιμένα στην περιοχή παρέμβασης 

Η διαχείριση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα γίνεται από το οικείο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου το οποίο 

διοικείται αυτόνομα με διοίκηση που ορίζεται από τον Δήμο Ιητών.  

 

5. ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

5.1. Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων 

Η Πρόσκληση αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του Δήμου, ενώ απεστάλησαν Προσκλήσεις στους φορείς που 

επιλέχθηκαν ως πιθανοί και προτιμητέοι Φορείς διαλόγου για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Οι προσκλήσεις 

Συμμετοχής στο Δίκτυο Φορέων πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στους κάτωθι 

φορείς:  

o Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής   

o Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου  

o Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  



                                                                                                                             Παραδοτέο 2: Αναφορά Κύκλου ΣΒΑΚ  
 
 

Αναφορά Κύκλου ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών   
7 

o Επιμελητήριο Ν. Αιγαίου 

o Εκπρόσωποι Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης (Αστυνομία, Λιμεναρχείο)   

o Φορείς Παροχής Συγκοινωνιακού έργου 

o Επαγγελματικές Ενώσεις  

o Συλλογικοί Φορείς Εκπροσώπησης ΑμΕΑ 

o Λοιποί Φορείς με σχετική Καταστατική Αρμοδιότητα     

Λόγω μη ανταπόκρισης των Φορέων, υπεγράφη το Σύμφωνο Συμμετοχής με τους ακόλουθους Φορείς: 

o  Επιμελητήριο Κυκλάδων:  εκπρόσωπος Δεναξάς Αρτέμιος 

o Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου: εκπρόσωπος Μπουζαλάκος Θεοδόσιος  

o ΚΤΕΛ ΙΟΥ: εκπρόσωπος Δράκος Κων/νος   

Το Σύμφωνο Συμμετοχής επισυνάπτεται στην Αναφορά Κύκλου ΣΒΑΚ, ως επισυναπτόμενο 6.  

   

6. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

6.1. Συγκέντρωση κειμένων και μελετών εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου 

Για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών, ελήφθησαν υπ’ όψιν τα περιεχόμενα του ακόλουθου 

θεσμικού πλαισίου:  

o N. 4784/2021, «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα 

- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 40 Α 16.03.2021) 

o Ν. 4599/2019, «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και 

οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες 

οδήγησης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 40, 04.03.2019), και  

o European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans, European Platform on 

Sustainable Urban Mobility Plans (www.eltis.org/mobility-plans), Ευρωπαϊκή Eπιτροπή, 

Directorate-General for Mobility and Transport Unit C.1 - Clean transport & sustainable 

urban mobility, Σύμβαση: ELTISplus, EACI/IEE/2009/05/S12.558822, Τίτλος: Guidelines. 

Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan. Έκδοση: Ιανουάριος 

2014 (revised foreword) 

http://www.eltis.org/mobility-plans
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o Ευρύτερη Βιβλιογραφική Επισκόπηση του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πλαισίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας και των Μελετών που έχουν εκπονηθεί και δημοσιευθεί, καθώς 

και ΣΒΑΚ άλλων περιοχών και ΟΤΑ Α βαθμού.  

Επίσης, ελήφθησαν υπ’ όψιν τα ακόλουθα δεδομένα και μελέτες:  

o Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Ιητών 

o Διάγραμμα χρήσεων γης της Νήσου Ίου     

o Κίνηση Λιμένος Ίου 2017 – 2020 

o Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ίου  

o Χάρτες Κλίσης επιφανείας Νήσου Ίου 

o Master Plan Λιμένα Ίου, (2020) 

o Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  

o ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  

o Πρωτογενή στατιστικά στοιχεία που συνέλλεξε η Ομάδα Έργου αναφορικά με την 

εποχικότητα της κίνησης και τις εξωτερικές οικονομίες του νησιού στον τομέα των 

αστικών μεταφορών   

6.2 Εξέταση πληρότητας δεδομένων  

Στην Φάση αυτή, η Ομάδα Εργασίας καθοδήγησε τον Φορές Εκπόνησης ώστε να συγκεντρωθούν 

στοιχεία χρήσιμα για τον εντοπισμό των προβλημάτων και τον σχεδιασμό προτάσεων στο πλαίσιο του 

ΣΒΑΚ.  

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 3 του ΣΒΑΚ με τίτλο: Υφιστάμενη 

Κατάσταση – Δημογραφικά Στοιχεία Και Στοιχεία Κινητικότητας Στο Νησί Της Ίου.  
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ΦΑΣΗ Β’ - ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Β.Α.Κ. 

ΣΤΑΔΙΟ 1: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Σ.Β.Α.Κ. 

1.1. Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ. 

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΣΒΑΚ εκτείνεται εντός του 2021, ώστε στην 

ολοκληρωμένη του μορφή να συμβάλλει στον σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

Ιητών, εν όψει της ενεργοποίησης των προσκλήσεων των Προγραμμάτων της Προγραμματικής περιόδου 

2021 – 2027 (ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, Τομεακά Προγράμματα Περιβάλλοντος, Μεταφορών, κ.ά.), αλλά και 

Προγραμμάτων Χρηματοδότησης που προέρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών (π.χ «Αντώνης 

Τρίτσης»), ή και άλλων Ταμείων χρηματοδότησης όπως το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.     

1.2. Σχέδιο συμμετοχής για την ενημέρωση και την ενεργοποίηση των πολιτών και των 

εμπλεκόμενων μερών     

Για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών σχεδιάστηκαν δράσεις ενημέρωσης σε τοπικό χαρακτήρα  

ως ακολούθως:  

o Ενημέρωση του Δήμου Ιητών στους Αυτοδιοικητικούς Φορείς (στοχευμένη ενημέρωση)  

o Ενημέρωση της Ομάδας Έργου στους Συλλογικούς Φορείς (στοχευμένη ενημέρωση), και  

o Ενημέρωση του Δήμου Ιητών με ανακοινώσεις σε εμφανή σημεία (Δημαρχείο, Λιμενικό 

Ταμείο, κ.ά), (ευρεία ενημέρωση)    

Όλες οι δράσεις ενημέρωσης είχαν σαν σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή απήχηση, με την ενεργό τελικά 

συμμετοχή 65 καταγεγραμμένων απόψεων από πολίτες όλου του φάσματος (ηλικιακού και 

μορφωτικού), καθώς και την στοχευμένη τοποθέτηση τόσο του Λιμενικού Ταμείου, όσο και του ΚΤΕΛ, 

αλλά και της Αστυνομίας για ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και επίλυσης.       

1.3 Ανάρτηση παραδοτέου Σταδίου 1   

Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του ΣΒΑΚ του Δήμου Ιητών και οι ενέργειες του Δήμου Ιητών αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου στον ενεργό σύνδεσμο www.ios.gr/ΣΒΑΚ-δράσεις-και-ενέργειες-του -δήμου-

Ιητών. 

  

http://www.ios.gr/ΣΒΑΚ-δράσεις


                                                                                                                             Παραδοτέο 2: Αναφορά Κύκλου ΣΒΑΚ  
 
 

Αναφορά Κύκλου ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών   
10 

ΣΤΑΔΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

2.1 Κύρια σημεία της πρώτης διαβούλευσης με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη 

Ο κύριος τρόπος διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ήδη αναφέρθηκε πραγματοποιήθηκε 

με άμεσο τρόπο (διά ζώσης ενημερωτικές συναντήσεις) και online (δεδομένου ότι το ΣΒΑΚ υλοποιήθηκε 

σε περίοδο πανδημίας) μέσω δομημένων ερωτηματολογίων που αναρτήθηκαν στον σχετικό ιστοχώρο 

του Δήμου.  

2.2 Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας στην περιοχή παρέμβασης 

Σε ότι αφορά την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες διαδικασίες: 

o Διαβούλευση με τους φορείς που σχετίζονται καθημερινά με την διαχείριση του αστικού 

μεταφορικού έργου και των εξωτερικών οικονομιών που αυτό συνεπάγεται (ΚΤΕΛ, 

Αστυνομία, Λιμενικό Ταμείο). 

o Βιβλιογραφική επισκόπηση δημοσιευμένων εργασιών και μελετών  

o Στατιστική ανάλυση χρονοσειρών της στατιστικής υπηρεσίας.  

Σύμφωνα με την έρευνα της Ομάδας έργου, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα (αναλυτικότερα, 

αναφέρονται στο τελικό παραδοτέο στην ενότητα «Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης»):  

Ο Δήμος Ιητών περιλαμβάνει το νησί της Ίου και ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας που βρίσκεται 

στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Η Ίος έχει υψόμετρο 122 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.  

Οι χρήσεις γης καθώς και ο χάρτης κάλυψης γης αναφέρονται κυρίως σε γεωργικές εκτάσεις, 

σκληρόφυλλη βλάστηση, φυσικά λιβάδια και ασυνεχή αστικό ιστό, γεγονός που δυσχεραίνει την 

ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης της εποχικής ζήτησης που σε πολλές περιπτώσεις 

ξεπερνάει την φέρουσα ικανότητα του νησιού.  

Ο πληθυσμός του νησιού ανέρχεται σε 2.024 κατοίκους (2011) και κατανέμεται ως ακολούθως:  

 Αγία Θεοδότη 12 

 Επάνω Κάμπος 57 

 Ίος 1.754 

 Κουμπάρα 16 

 Μαγγανάρι 29 
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 Μπούρης 31 

 Μυλοπότας 120 

 Πεταλίδι 0 και  

 Ψάθη 5 

Η απασχόληση στην Ίο αφορά κατά κύριο λόγο τον τριτογενή τομέα και δευτερευόντως τον πρωτογενή.   

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ίου είναι ο βαθμός επισκεψιμότητας ο οποίος αναφέρεται σε 80 φορές 

τον πληθυσμό του νησιού σε ετήσια βάση, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.    

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ, Premium Consulting 2021 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2013 υπάρχει αύξηση της επισκεψιμότητας του νησιού κατά 50%, με 

αντίστοιχη επιβάρυνση των περιβαλλοντικών και λοιπών παραγόντων βιωσιμότητας (το επίπεδο 

επισκεψιμότητας του 2019 είναι μεγαλύτερο του 2013, παρότι το έτος αναφοράς αποτελεί το 

χαμηλότερο σημείο τουριστικής κίνησης την τελευταία δεκαετία σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας). 

Τα στοιχεία για το 2021 αφορούν το πρώτο δεκάμηνο του έτους.        

Η μεταφορική κίνηση εξυπηρετείται σχεδόν αποκλειστικά από τα αφικνούμενα ΙΧ, ενώ οι υπάρχουσες 

μεταφορικές υποδομές καλύπτουν μικρό μέρος της μεταφορικής ζήτησης.   

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2013 2017 2018 2019 2020 2021

Αφίξεις Επισκεπτών σε ετήσια βάση

Αφίξεις ΙΧ Αφίξεις Δικύκλων Αφίξεις Επιβατών 



                                                                                                                             Παραδοτέο 2: Αναφορά Κύκλου ΣΒΑΚ  
 
 

Αναφορά Κύκλου ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών   
12 

Σε ότι αφορά τις εξωτερικές οικονομίες, τα ατυχήματα διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, με έτος έξαρσης 

το 2018 (20 ατυχήματα), το 2017 (17) και το 2019 με 15 ατυχήματα.   

Η επιφάνεια της Ίου εκτιμάται στα 108,713 τ.χλμ., ενώ έχει μήκος ακτών 87 χιλιόμετρα. Βρίσκεται 

ανάμεσα στη Νάξο, τη Σίκινο και τη Θήρα. Οι σημαντικότεροι όρμοι του νησιού είναι ο Γιαλός, ο 

Μυλοπότας και το Μαγγανάρι. Η Ίος διαθέτει ένα από τα ασφαλέστερα λιμάνια των Κυκλάδων, στη 

δυτική πλευρά του νησιού, όπου βρίσκονται και οι μεγαλύτερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις του νησιού, ο 

Επάνω και ο Κάτω Κάμπος. 

Η Ίος απέχει 111 ν.μ. από το λιμάνι του Πειραιά, 72 ν.μ. από το Ηράκλειο και 55 ν.μ. από το λιμάνι της 

Ερμούπολης, της διοικητικής έδρας του νομού Κυκλάδων. 

Ο πιο πολυσύχναστος προορισμός και παραλία του νησιού είναι ο Μυλοπότας, ο οποίος βρίσκεται σε 

πολύ κοντινή απόσταση από τη Χώρα, ενώ άλλοι οικισμοί είναι το Μαγγανάρι, ο Όρμος, η Ψάθη, η Αγία 

Θεοδότη η Κουμπάρα και ο Επάνω Κάμπος.  

Η δημόσια συγκοινωνία του νησιού εκτελείται με ΚΤΕΛ, του οποίου τα κύρια δρομολόγια αφορούν τις 

ακόλουθες συνδέσεις:  

Λιμάνι προς     

 Χώρα 

 Χώρα και Μυλοπότα 

Χώρα προς 

 Μυλοπότα 

Μυλοπότα προς 

 Χώρα και Λιμάνι 

Κατά τους θερινούς μήνες υπάρχει σύνδεση με όλους τους κύριους παράλιους προορισμούς σε τακτά 

χρονικά διαστήματα.    

Η εποχικότητα αναφορικά με την επισκεψιμότητα του δημοφιλούς νησιού είναι έντονη και 

αντικατοπτρίζεται στα ακόλουθα διαγράμματα. 

Τα διαγράμματα παρουσιάζουν την εποχικότητα κατά το έτος 2019, χρονιά που ο τουρισμός παρουσίασε 

κορύφωση σε πολλούς προορισμούς στην χώρα γενικότερα, και κατά το έτος 2020, όταν οι επιπτώσεις 
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από τον covid-19 στις μεταφορές υπήρξε ιδιαίτερα έντονη. Η σύγκριση των δύο ετών δείχνει τον βαθμό 

ελκυστικότητας του νησιού.      

 

 

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΔΛΤ Δήμου Ιητών, Premium Consulting, 2021 

 

 

 

 

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΔΛΤ Δήμου Ιητών, Premium Consulting, 2021 
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Η νησιωτική ιδιαιτερότητα και ο εποχικός χαρακτήρας του μεταφορικού φόρτου της Ίου διαμορφώνει 

τις ακόλουθες βασικές προτεραιότητες που είναι:  

 Βιώσιμη διαχείριση των υποδομών του νησιού  

 Σταδιακή διαμόρφωση μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

 Πράσινες μετακινήσεις (ηλεκτροκίνηση δημοσίων και ιδιωτικών μέσων) 

 Ενεργειακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

 Ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ατμοσφαιρικού αέρα (μείωση επιπέδων 

εκπομπών CO2, SOX, NOΧ και σωματιδίων) 

 Μετατροπή σε GR-ECO Island στο πρότυπο της Χάλκης και άλλων μικρών νησιών  

 Δημιουργία οικολογικής ταυτότητας και επαναπροσδιορισμού του τουριστικού ρεύματος 

που επισκέπτεται το νησί (ενίσχυση της ποιότητας και έλεγχος της φέρουσας ικανότητας του 

νησιού) 

 Ενίσχυση των βασικών υποδομών έτσι ώστε να καταστούν ασφαλείς για τους μόνιμους 

κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.  

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ του Δήμου Ιητών αποτελεί καλή ευκαιρία προκειμένου οι φορείς που 

συναποφασίζουν με τους κατοίκους για το μέλλον του να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που θα 

παρουσιαστούν ώστε να υλοποιήσουν τις βασικές επιδιώξεις μέσα από μια σειρά στοχευμένων 

ενεργειών που καταγράφονται στο ΣΒΑΚ.  

Η αναφορά στην διεθνή εμπειρία που επιχειρήθηκε στο τελικό παραδοτέο δεν σκοπεύει στο να συγκρίνει 

το μικρό νησί της Ίου με τις μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά να δώσει ερεθίσματα ανάπτυξης 

στοχευμένων λύσεων που θα συμβάλλουν υπό κλίμακα στον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας του 

νησιού.              

2.3 Εντοπισμός προβλημάτων στην περιοχή παρέμβασης 

Τα βασικότερα προβλήματα που ανέδειξε η πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα και η δημόσια 

διαβούλευση είναι τα ακόλουθα: 

▪ Η πλειοψηφία των ερωτώμενων εργάζεται εκτός σπιτιού (81%), άρα μετακινείται σε καθημερινή 

βάση  

▪ Η πλειονότητα (53%) των ερωτώμενων διαθέτει ένα (1) Ι.Χ επιβατηγό 
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▪ Η πλειονότητα (50%) των ερωτώμενων διαθέτει δίκυκλο  

▪ Σημαντικό ποσοστό (38%) των ερωτώμενων διαθέτει ποδήλατο 

▪ Το μέσο εισόδημα των ερωτώμενων κατά πλειοψηφία (58%) κινείται μεταξύ 10.000 – 25.000 

ευρώ.  

▪ Οι επικρατέστεροι τρόποι μετακίνησης αφορούν το ΙΧ (56%) υπό την ιδιότητα του οδηγού, ενώ 

σε ποσοστό 4% δηλώνεται μετακίνηση με ΙΧ, αλλά με την ιδιότητα του επιβάτη.  

▪ Η μετακίνηση με δίκυκλο συγκεντρώνει ποσοστό 26% και η χρήση του ποδηλάτου το χαμηλό 

ποσοστό του 7%, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι επιλογές μετακίνησης που επιλέγει ο ερωτώμενος 

είναι 2. 

▪ Η Δημοτική συγκοινωνία χρησιμοποιείται κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, με πολύ μικρό 

ποσοστό (13%) να δηλώνει μετακίνηση με δημόσιο μέσο σε όλη την διάρκεια του έτους 

▪ Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης από τα υφιστάμενα μέσα και τρόπους μετακίνησης 

προκύπτει υψηλό ποσοστό ικανοποίησης για το ΙΧ (60%), και αντίστοιχα ικανοποίηση για 

μετακίνηση με δίκυκλο σε ποσοστό 44%. Ακόμα και η δημοτική συγκοινωνία συγκεντρώνει 

ικανοποίηση 29%, ποσοστό σχετικά υψηλό αν ληφθεί υπ’ όψιν τοπ χαρακτηριστικό του μέσου 

(μη διαθέσιμο οποιαδήποτε ώρα επιλέγει ο μετακινούμενος).  

▪ Η ποιότητα των πεζόδρομων και η επάρκεια του δικτύου πεζοδρόμων συγκεντρώνει επίσης 

υψηλό ποσοστό των ερωτώμενων σε ποσοστό 46%.  

▪ Αναφορικά με τα προβλήματα και την κατάταξή τους ανά προτεραιότητα επίλυσης, αναφέρονται 

τα ακόλουθα (ο αριθμός δηλώνει την τιμή που έλαβε ο σταθμισμένος δείκτης σημαντικότητας):  

• 7.69: Κόστος μετακίνησης (δεν αφορά άμεσα το ΣΒΑΚ, αλλά δηλώνει την 

ανελαστικότητα του μέσου μεταφοράς) 

• 7.29: Θόρυβος, ιδιαίτερα κατά τις ώρες κοινής ησυχίας,  

• 6.94: Ατμοσφαιρική ρύπανση  

• 5.03: έλλειψη ποδηλατοδρόμων 

• 4.46: κακή ποιότητα οδοστρώματος  

• 3.8: ανεπαρκής συχνότητα δρομολογίων αστικής συγκοινωνίας 

• 3.6: προβλήματα στάθμευσης ΙΧ και δικύκλων 

• 3.23: μη ασφαλής κίνηση για τους πεζούς  

• 2.97: έλλειψη πεζοδρόμων αποκλειστικής χρήσης πεζών                     
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Σε ότι αφορά την υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μετακίνησης προέκυψαν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα:  

▪ Η υποκατάσταση του ΙΧ από ποδήλατο δεν συγκεντρώνει θετικές απόψεις 

▪ Η αγορά ηλεκτρικού οχήματος συγκεντρώνει 50% θετικές και 50% αρνητικές γνώμες  

▪ Η αγορά ελαφρού προσωπικού ηλεκτρικού οχήματος συγκεντρώνει αρνητικές γνώμες 

 

2.4 Ανάδειξη ευκαιριών της περιοχής παρέμβασης  

Οι ευκαιρίες για το νησί της Ίου είναι αρκετές αρκεί η περιοχή να διαχειριστεί την έντονη εποχικότητα 

και την – σε πολλές περιπτώσεις – υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του νησιού.  

Η διασύνδεση περιοχών εκτός του ασυνεχούς αστικού ιστού (πρωτεύουσα και όμορες περιοχές), θα 

αναδείξει αφενός μεν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού στο σύνολό του, αφετέρου θα δώσει την 

δυνατότητα ανάπτυξης του νησιού ισομερώς.  

 

2.5 Σενάρια για την κινητικότητα στην περιοχή παρέμβασης 

Τα σενάρια για τις προτεινόμενες λύσεις όπως προέκυψαν στο πρώτο στάδιο της ευρείας διαβούλευσης 

και της βιβλιογραφικής ανασκόπησης συγκεντρώνονται στον ακόλουθο πίνακα:  

Κατηγορία 

Ζητήματος Αστικής 

Μετακίνησης  

Προτεινόμενες Λύσεις  

Δημόσια 

Συγκοινωνία  

 Συχνότερα δρομολόγια με μικρότερα και ηλεκτρικά λεωφορεία σε 
όλο το νησί  
 Τακτικά δρομολόγια μια με δυο μέρες την εβδομάδα κατά τη 
διάρκεια όλου του έτους και όχι μόνο για δυο μήνες το καλοκαίρι 
(ενδεικτικά, στο δρομολόγιο Λιμάνι- Κουμπάρα) 
 Χαμηλού κόστους εισιτήριο  
 Τηλεματικές και ηχητικές ειδοποιήσεις δρομολογίων  

 

Βελτίωση 

μετακίνησης των 

ΑμΕΑ 

 Δημιουργία προσβάσιμων δρόμων αλλά και δημόσιες τουαλέτες 
με πρόσβαση σε ΑΜΕΑ και δημιουργία ράμπα ΑΜΕΑ σε παραλίες 
 περισσότερε θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ και περισσότερες ράμπες 
για τη μετακίνησή τους εντός του οικισμού 
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Κατηγορία 

Ζητήματος Αστικής 

Μετακίνησης  

Προτεινόμενες Λύσεις  

  

Χρήση Ποδηλάτου  
 Δημιουργία ποδηλατοδρόμων 

 

Ενθάρρυνση πεζών 

μετακινήσεων  

 Δημιουργία πεζοδρομίων με φωτισμό καθώς κι τοποθέτηση 
μηχανημάτων αυτόματης πώλησης νερού σε απομακρυσμένα από 
καταστήματα σημεία 
 Τους καλοκαιρινούς μήνες ο δρόμος κατά μήκος του λιμανιού 
μπορεί να κλείνει και να μετατρέπεται σε πεζόδρομο κατά τις 
απογευματινές/βραδινές ώρες. Δημιουργία έστω κ στενού 
πεζοδρομίου κατά μήκος της παραλίας Γιαλός κ κατά μήκος της 
παραλίας Μυλοπότας 
 Πεζοδρόμηση του λιμανιού από το γεφυράκι μέχρι το λιμεναρχείο, 
από τις 18:00 μέχρι αργά το βράδυ πλην ασθενοφόρου 
λιμεναρχείου και αστυνομίας (μόνο για έκτακτη ανάγκη ) 

 

Έλεγχος Στάθμευσης  

 Δημιουργία περισσότερων δημοτικών σταθμών στάθμευσης αλλά 
και άδειες για ιδιωτικούς σταθμούς 
 Αστυνόμευση και περιορισμός παράνομης στάθμευσης  

 

Οδικές Μεταφορές  
 Καλύτερη ασφαλτόστρωση στο οδικό δίκτυο και ασφαλτόστρωση 
των χωματόδρομων καθώς και δημιουργία περιφερειακής οδού 
 

Χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφορικής στις 

Μετακινήσεις  

 Τοποθέτηση ταμπέλας με ενημέρωση για άφιξη δρομολογίων σε 
κεντρικές στάσεις 

 

Υιοθέτηση 

περιβαλλοντικά 

φιλικότερων τρόπων 

μετακίνησης  

 Επιδότηση καθώς και δημιουργία ηλεκτρικών σταθμών για 
φόρτιση οχημάτων αλλά και τοποθέτηση ηλεκτρικών θέσεων 
πάρκινγκ 

 

Ανεφοδιασμός 

καταστημάτων 

(κυκλοφοριακός 

φόρτος) 

 Συγκεκριμένο ωράριο τροφοδοσίας και έλεγχος για την τήρησή 
του 
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2.6 Ανάρτηση παραδοτέου Σταδίου 2 στην ιστοσελίδα  

Τα αποτελέσματα του πρώτου παραδοτέου που περιλαμβάνει τις προτεινόμενες λύσεις όπως αυτές 

καταγράφηκαν και αποτυπώθηκαν από την Ομάδα έργου αναρτήθηκαν στον ιστοχώρο του δήμου 

(επισυναπτόμενο 7).  
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ΣΤΑΔΙΟ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ 

3.1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ  

Το κοινό όραμα και οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών συναποφασίστηκε από τους φορείς που 

συμμετείχαν στο Δίκτυο Φορέων και αναφέρεται στα ακόλουθα σημεία (επισυναπτόμενο 8):  

 Ζωή χωρίς αυτοκίνητο: Λιγότερη εξάρτηση από το ΙΧ αυτοκίνητο, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς 

μήνες   

 Μαζικά Μέσα Μεταφοράς: ανάπτυξη εναλλακτικών μέσων με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας   

 Στρατηγικές διαχείρισης της ζήτησης: αναθεώρηση του Γενικού Πολεμικού Σχεδιασμού και 

ισομερή ανάπτυξη όλων των περιοχών του νησιού   

 Ασφάλεια και προστασία: βελτίωση της ασφάλειας μετακίνησης κυρίως των ευάλωτων ομάδων 

χρηστών, βελτίωση των υποδομών για τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης και εκστρατείες 

ενημέρωσης για την χρήση βιώσιμων μέσων μετακίνησης 

 Οργάνωση και ολοκληρωμένος σχεδιασμός των μεταφορών: ισόρροπη ανάπτυξη όλων των 

μέσων μεταφορών, και αδιάλειπτη συνεργασία μεταξύ φορέων σχεδιασμού  

 Ευφυή συστήματα διαχείρισης μεταφορών και πληροφοριών: εφαρμογές τηλεματικής για την 

καλύτερη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς όπως το ηλεκτρονικό εισιτήριο, εφαρμογές 

διαχείρισης της κυκλοφορίας,  παρακολούθηση της κυκλοφορίας, προτεραιότητα κίνησης στα 

ΜΜΜ, πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων για πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, διαχείριση 

του στόλου, δυναμική πληροφόρηση του επιβατικού κοινού κ.α. 

 Διαχείριση αστικών εμπορευματικών μεταφορών: κυρίως ως προς την λειτουργία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας κατά τους θερινούς μήνες  

 Καθαρά οχήματα και καύσιμα: εφαρμογή νέων τεχνολογιών για καθαρότερα οχήματα και 

εναλλακτικά καύσιμα. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση: εκστρατείες πληροφόρησης των χρηστών, την  καθιέρωση 

συστήματος βαθμών επιβράβευσης για τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών και άλλων 

βιώσιμων επιλογών μετακίνησης σε αντικατάσταση του ΙΧ. 

 Συμμετοχή των πολιτών: δράσεις για την καταγραφή της γνώμης των πολιτών/χρηστών.  
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3.2 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ Σ.Β.Α.Κ. – 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ   

Το όραμα όπως περιεγράφηκε έγινε αποδεκτό από το σύνολο των φορέων που συναποτελούν το Δίκτυο 

Φορέων για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ιητών.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι βασικοί φορείς που συναποτελούν το Δίκτυο Φορέων είναι το ΚΤΕΛ, το 

λιμενικό Ταμείο και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, φορείς που μεταφέρουν και διατυπώνουν με άμεσο 

τρόπο τόσο τα προβλήματα όσο και τις πιθανές λύσεις με σκοπό την βιώσιμη συνέχιση του συνόλου των 

δραστηριοτήτων στο νησί της Ίου.     

Οι επιμέρους προτάσεις των φορέων του Δικτύου, αναφέρονται στην δεύτερη διαβούλευση (στοχευμένη 

διαβούλευση), όπου ελήφθησαν υπόψη όλες οι απόψεις , τα αποτελέσματα της πρώτης διαβούλευσης 

και ελήφθησαν τελικές αποφάσεις.  

   

3.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΩΝ 

Οι επιμέρους στόχοι καθώς και εκτενές benchmark με στόχο την ενημέρωση των κατοίκων και των 

ενδιαφερομένων μερών παρατίθεται στο παραδοτέο 2 με τίτλο: Επιμέρους Στόχοι ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών – 

Benchmark. (επισυναπτόμενο 9)   

3.4 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 3 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Το Παραδοτέο 2 έχει αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Ιητών  
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ΣΤΑΔΙΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕΤΡΩΝ 

4.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Σ.Β.Α.Κ. 

Ο πλήρης κατάλογος Μέτρων και εξειδικευμένων δράσεων με στοιχεία χωροθέτησης, περιγράφεται στο 

παραδοτέο 3 του ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών, το οποίο συνδιαμορφώθηκε από το Δίκτυο Φορέων και εκτέθηκε 

στην διά ζώσης ανοιχτή συζήτηση που έλαβε χώρα για την έγκρισή του.  

Στο παραδοτέο περιγράφεται ο αναλυτικός κατάλογος μέτρων και δράσεων, η σύνδεση τους με το 

όραμα, τις προτεραιότητες και τους στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών, καθώς και οι σχετικοί δείκτες 

παρακολούθησης.  

Παράλληλα περιλαμβάνεται και τα εργαλεία ανατροφοδότησης και παρακολούθησης της εφαρμογής 

του συνόλου των Δράσεων του ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών.  

Το παραδοτέο αναφέρεται ως επισυναπτόμενο 10.  

 

4.2 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 4 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Το Παραδοτέο 3 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιητών που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό 

της υλοποίησης του ΣΒΑΚ.   
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ΣΤΑΔΙΟ 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

5.1 ΤΕΛΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ 

Το Τελικό Σχέδιο του ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών (επισυναπτόμενο 11) προέκυψε μετά από εκτενή δημόσια 

διαβούλευση στο μέτρο του εφικτού λόγω πανδημίας, με συζητήσεις και εμπλοκή όλων των 

ενδιαφερομένων μερών (κάτοικοι, φορείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις αστικές μεταφορές, 

κ.ά).  

Το Τελικό Σχέδιο αναφέρεται ως τελικό παραδοτέο υπό τον τίτλο: ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών και συμπυκνώνει 

τις ενέργειες που έγιναν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου και της συνεργασίας μεταξύ της 

Ομάδας Έργου, του Δικτύου Φορέων και της Ομάδας Εργασίας του Δήμου Ιητών.  

Ο Δήμος Ιητών είναι πλέον αρμόδιος να εργαστεί για την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων που 

περιλαμβάνονται σ’ αυτό. 

Ως πρώτο βήμα, ο Δήμος Ιητών υπέβαλλε πρόταση στα πλαίσια της Πρόσκλησης Αρ.12 του 

Προγράμματος με την κωδική ονομασία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της ΕΥΔ ΥΠΕΣ, με αντικείμενο την 

προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων που θα αντικαταστήσουν μερικώς τον στόλο δημόσιου αστικού 

μεταφορικού έργου.     

  

5.2 ΥΠΟΒΟΛΉ ΣΧΕΔΊΟΥ ΔΡΆΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΘ’ ΎΛΗΝ ΑΡΜΌΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ 

Ο Δήμος Ιητών απέστειλε το τελικό σχέδιο προς ενημέρωση στις ακόλουθες υπηρεσίες:  

- Επιμελητήριο Κυκλάδων  

- Λιμενικό ταμείο Ίου 

- Αστυνομικό Σταθμό Ίου  

- ΚΤΕΛ Ίου 

Καμία αντίρρηση δεν εκφράστηκε από τους προαναφερόμενους φορείς.  

Επίσης, ο Δήμος Ιητών απέστειλε το Τελικό Σχέδιο ΣΒΑΚ προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση 

Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Τμήμα Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας) με ηλεκτρονική αλληλογραφία (dam@yme.gov.gr).  

 

Δήμος Ιητών     

 

mailto:dam@yme.gov.gr

