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ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
για τον Σχεδιασμό, την Κατάρτιση, την Ανάπτυξη και Τήρηση του 

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιητών 

 

Ο Νόμος 4784/2021 (ΦΕΚ 40/Α/16-3-2021) με τίτλο: «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» επικαιροποίησε το θεσμικό 

πλαίσιο κατάρτισης των ΣΒΑΚ και καθόρισε τις διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, χαρακτηρισμού, 

παρακολούθησης και εποπτείας των Σ.Β.Α.Κ. με απώτερο στόχο την προώθηση της βιώσιμης 

κινητικότητας. 

Ως «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)», ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται με 

σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό 

και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής. Το Σ.Β.Α.Κ. στηρίζεται σε υφιστάμενες 

πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη αρχές ενσωμάτωσης επιμέρους τομεακών πολιτικών, 

συμμετοχικότητας και αξιολόγησης. 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, ο Δήμος Ιητών αποφάσισε την εκπόνηση Σ.Β.Α.Κ. ώστε οι Φορείς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης μαζί με τους πολίτες και τους Συλλογικούς Φορείς να καταγράψουν την υφιστάμενη 

κατάσταση, να προσδιορίσουν τα προβλήματα, να καθορίσουν τις στρατηγικές προτεραιότητες και ν α 

προτεραιοποιήσουν τις δράσεις που απαιτούνται ώστε η περιοχή εφαρμογής (το νησί της Ίου) να 

εφαρμόσει κοινά αποδεκτό σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας.  

Ο Δήμος Ιητών αποτελεί τον Φορέα Εκπόνησης του ΣΒΑΚ και για τον σκοπό αυτό συνέστησε Ομάδα 

Εργασίας (Απόφαση 34 /2021, Αρ. Πρωτ. 1477, της 11.05.2021) σκοπός της οποίας είναι η κατάρτιση, η 

ανάπτυξη και η επίβλεψη του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών. 

Παράλληλα, ο Δήμος Ιητών διά του παρόντος Συμφώνου Συμμετοχικού Σχεδιασμού, προτίθεται να 

συστήσει «Δίκτυο φορέων», ώστε να αποτυπωθούν όλες οι απόψεις και να περιληφθούν όλες οι 

προτάσεις που αφορούν δράσεις κινητικότητας στο νησί της Ίου.  

Στο Δίκτυο Φορέων καλούνται να συμμετάσχουν εκτός του ΟΤΑ και των οργάνων του, η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, οι φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου κάθε μορφής, οι εκπρόσωποι υπηρεσιών τροχαίας 

αστυνόμευσης, το επιμελητήριο Κυκλάδων, οι Εμπορικές και Επαγγελματικές Ενώσεις της Ίου, οι 

εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας που επηρεάζονται από την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ., αλλά και 

κάθε άλλος Φορέας που αντιπροσωπεύει συλλογική δράση και στοχεύει σε δράσεις βελτίωσης της αστικής 

κινητικότητας στο νησί της Ίου, όπως Σωματεία, Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, ΚΟΙΝΣΕΠ, Φορείς με 

καταστατικό σκοπό την προώθηση θεμάτων ατόμων με αναπηρία, σύλλογοι και οργανώσεις ή άλλοι 

φορείς με παρεμφερή καταστατικό σκοπό. 

Όλοι οι Φορείς που θα συναποτελέσουν το Δίκτυο Φορέων θα συμμετάσχουν στις ακόλουθες δράσεις:  

- Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο της αστρικής κινητικότητας,  

- Συμμετοχή στις δράσεις διαβούλευσης που θα συντονίσει ο Φορέας Εκπόνησης   



  ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Σύμφωνο Συμμετοχής – ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών  
2 

- Εντοπισμός των προβλημάτων αναφορικά με την αστική κινητικότητα κάθε ηλικιακής ομάδας  

- Διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσεων μέσω στοχευμένων προτάσεων 

- Διαμόρφωση και ποσοτικοποίηση των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να αποτυπωθεί η 

πορεία εκτέλεσης των δράσεων που θα περιληφθούν στο Σ.Β.Α.Κ.   

- Προτεραιοποίηση υλοποίησης των συμφωνημένων δράσεων 

Κοινός σκοπός και στόχευση του Δικτύου Φορέων το οποίο θα συνδιαμορφώσει το ΣΒΑΚ του Δήμου Ιητών, 

είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών, με αποτελεσματική αξιοποίηση του 

αστικού χώρου, των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών μέσω:  

✓ της ενίσχυσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς 

✓ της προώθησης των ήπιων τρόπων μετακίνησης και ιδιαίτερα των μη μηχανοκίνητων, όπως πεζή, 

του ποδηλάτου και των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) 

✓ της εξασφάλισης της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και προστασίας στο δίκτυο μεταφορών για 

τους χρήστες, με μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα 

✓ της θέσπισης κανόνων κυκλοφορίας για τα οχήματα μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια, 

τροχοπέδιλα (rollers), τροχοσανίδες (skate boards), αυτοεξισορροπούμενα οχήματα. 

✓ της προαγωγής της οδικής ασφάλειας των χρηστών και ευάλωτων χρηστών της οδού, 

περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων 

✓ της μείωσης της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, κυρίως ιδιωτικής χρήσης 

✓ της προώθησης της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών 

✓ της καλύτερης διαχείρισης της πρόσβασης των οχημάτων διανομής 

✓ της οργάνωσης της στάθμευσης 

✓ της μείωσης των περιβαλλοντικών συνεπειών από τις μετακινήσεις, περιλαμβανομένων των 

αέριων ρύπων, της κατανάλωσης ενέργειας και του θορύβου,     

✓ της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της χρήσης του οδικού δικτύου, την 

υποστήριξη της συνδυασμένης χρήσης των μέσων μεταφοράς και τον σχεδιασμό των αστικών 

μεταφορών. 

Το Δίκτυο Φορέων θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε όλα τα στάδια κατάρτισης και επικαιροποίησης του 

ΣΒΑΚ του Δήμου Ιητών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τον συντονισμό του Φορέα Εκπόνησης.  

Οι Φορείς που συναποτελούν το Δίκτυο Φορέων υιοθετούν το Κείμενο Αρχών του παρόντος Συμφώνου 

Συμμετοχής και δεσμεύονται για την υλοποίησή του, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής 

στο νησί της Ίου προς όφελος των κατοίκων και επισκεπτών του.  

Κάθε Φορέας που συμμετέχει στο Δίκτυο εκπροσωπείται από έναν εκπρόσωπο τον οποίο ορίζει μαζί με 

τον αναπληρωτή του.  

Ο Φορέας Εκπόνησης του ΣΒΑΚ ορίζεται ως Συντονιστής του Δικτύου Φορέων και εκπροσωπείται από τον 

Δήμαρχο του Δήμου Ιητών και τα Μέλη της Ομάδας Έργου εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 

Δέσμευση του Δικτύου Φορέων αποτελεί η υπογραφή του παρόντος Συμφώνου Συμμετοχής            

 

 

Ο Δήμαρχος         Δήμος Ιητών, Μάιος 2021 
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ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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