
1 

 

 

Σφμφωνο Συμμετοχικοφ Σχεδιαςμοφ ΣΒΑΚ Διμου Ιςτιαίασ – 
Αιδθψοφ 

 
Το Σχζδιο Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΣΒΑΚ) είναι ζνα Στρατθγικό Σχζδιο, το 
οποίο βαςίηεται ςε υφιςτάμενεσ πρακτικζσ  ςχεδιαςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ αρχζσ 
όπωσ είναι θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτισ διαδικαςίεσ αποφάςεων, θ ολικι 
προςζγγιςθ ςτθν άςκθςθ πολιτικισ κακϊσ και θ ςυνεχισ αξιολόγθςθ των 
παρεμβάςεων. Βαςικό κριτιριο για τθν εκπόνθςθ του ςχεδίου είναι θ ικανοποίθςθ 
των υφιςτάμενων και των μελλοντικϊν αναγκϊν μετακίνθςθσ προκειμζνου να 
βελτιωκεί  θ ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν ςτισ αςτικζσ περιοχζσ. 
 
Η ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων φορζων και των πολιτϊν αποτελεί ζνα από τα 
βαςικά ςτοιχεία ενόσ ΣΒΑΚ . Αποτελεί κακικον των τοπικϊν αρχϊν για τθ βελτίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων και απαίτθςθ των ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν και των 
διεκνϊν ςυμβάςεων. Οι πολίτεσ κα πρζπει να ςυμμετάςχουν από τθν αρχι τθσ 
διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ. 
 
Η ςυμμετοχι των πολιτϊν ζχει τζςςερισ βαςικοφσ ςτόχουσ : 

1. Ανταλλαγι πλθροφοριϊν  

2. Εκπαίδευςθ ςυμμετεχόντων 

3. Υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ του ΣΒΑΚ 

4. Συμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων . 

Η Ομάδα Εργαςίασ του ΣΒΑΚ του Διμου Ιςτιαίασ - Αιδθψοφ δεςμεφεται να εκπονιςει 
το ΣΒΑΚ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ, κακϊσ και με το 
εκνικό πλαίςιο, ενςωματϊνοντασ τισ διαδικαςίεσ ςυμμετοχικοφ ςχεδιαςμοφ ςε κάκε 
ςτάδιο διαμόρφωςθσ του ΣΒΑΚ και υιοκετϊντασ πλιρωσ τουσ τρείσ πυλϊνεσ τθσ 
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ (κοινωνία , περιβάλλον , οικονομία) με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ 
ενόσ αςφαλζςτερου, αποδοτικότερου και ςυμβατοφ περιβαλλοντικά ςυςτιματοσ  
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κινθτικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ , θ οποία κακορίηεται ωσ θ πόλθ τθσ Ιςτιαίασ 
και οι ςυνδζςεισ αυτισ με τουσ όμορουσ οικιςμοφσ και Διμουσ.  
 
Προκειμζνου να εφαρμοςτοφν οι αρχζσ του ςυμμετοχικοφ ςχεδιαςμοφ , οι 
εμπλεκόμενοι φορείσ που ςυμμετζχουν ςτο Δίκτυο Φορζων του ΣΒΑΚ και ο Διμοσ 
Ιςτιαίασ - Αιδθψοφ ςυν-υπογράφουν το παρακάτω κείμενο ςυμφωνίασ ςυμμετοχισ: 
 

Εμείσ , οι κάτωκι φορείσ , τόςο εκνικισ , όςο και περιφερειακισ και τοπικισ 
εμβζλειασ , κεςμικοί ( κεντρικισ διοίκθςθσ και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ) και μθ-
κεςμικοί (ενϊςεισ πολιτϊν κλπ ) , που ςχετιηόμαςτε με τισ μετακινιςεισ πολιτϊν , 
επιςκεπτϊν και προϊόντων ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ , ςυμφωνοφμε να δράςουμε 
ςυντονιςμζνα και ςυνεργατικά μζχρι τθν υλοποίθςθ του ΣΒΑΚ και να ςυμβάλλουμε 
με κάκε δυνατό τρόπο ςτθ διαδικαςία εκπόνθςθσ και υλοποίθςθσ του ΣΒΑΚ Διμου 
Ιςτιαίασ - Αιδθψοφ ϊςτε οι παραπάνω μετακινιςεισ και υπθρεςίεσ που 
ςχεδιάηονται , να εξαςφαλίηουν και να ικανοποιοφν παράλλθλα και ιςόρροπα τουσ 
παρακάτω τρεισ βαςικοφσ άξονεσ – ςτόχουσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ 
αειφορίασ πάντα ςε ςυνδυαςμό με το διαμορφοφμενο αςτικό χϊρο και τισ ανάγκεσ 
και προοπτικζσ βιωςιμότθτάσ του : 

 Εξαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ βιωςιμότθτασ και ςυνοχισ 

 Εφαρμογι τθσ βζλτιςτθσ περιβαλλοντικά λφςθσ 

 Εφαρμογι τθσ βζλτιςτθσ οικονομικά λφςθσ – πρόταςθσ  

Ειδικότερα , ο ςχεδιαςμόσ ςτον οποίο οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι ςυμφωνοφμε , 
αποβλζπει ςε μετακινιςεισ που κα ςτοχεφουν ςτα εξισ : 

 Εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των κζςεων εργαςίασ και των υπθρεςιϊν 

ςε όλουσ 

 Βελτίωςθ τθσ προςταςίασ και τθσ αςφάλειασ 

 Μείωςθ τθσ ρφπανςθσ , των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου και τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ 

 Αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ οικονομικισ αποδοτικότθτασ των 

μεταφορϊν ανκρϊπων και εμπορευμάτων 

 Ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ  

 

Το κάκε μζλοσ του Δικτφου Φορζων για το ΣΒΑΚ του Διμου Ιςτιαίασ - Αιδθψοφ 
ςυμφωνεί να : 

 Ορίςει ζναν εκπρόςωπο και ζναν αναπλθρωτι , ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ 

για τθν επικοινωνία με τθν Ομάδα Εργαςίασ 

 Συμμετζχει ςτθν διαδικαςία εκπόνθςθσ του ΣΒΑΚ μζςω τθσ ςυμμετοχισ του 

ςτισ διαβουλεφςεισ που κα πραγματοποιθκοφν και να υποςτθρίξει το ζργο τθσ 

Ομάδασ Εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενζργειεσ των ςταδίων και φάςεων του ΣΒΑΚ 

, υποβάλλοντασ τισ απόψεισ του κατά τον ςχεδιαςμό του ΣΒΑΚ 

 Παρζχει ςτοιχεία και δεδομζνα που απαιτοφνται για τθν κατάρτιςθ του ΣΒΑΚ 

ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ 
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 Υποςτθρίξει τον Διμο Ιςτιαίασ - Αιδθψοφ , ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ 

δράςεων για τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ . 

Συντονιςτισ του Δικτφου Φορζων ορίηεται ο Διμοσ Ιςτιαίασ - Αιδθψοφ μζςω του 
εκπροςϊπου του , του Δθμάρχου Ιςτιαίασ – Αιδθψοφ. 
 
Το παρόν Σφμφωνο Συμμετοχικοφ Σχεδιαςμοφ προβλζπεται από το Νόμο 4784/21 , 
Άρκρο 6. 
           

 

     
Ο Διμαρχοσ Ιςτιαίασ - Αιδθψοφ                                         Όνομα Φορζα 

         

         Ιωάννθσ Κοντηιάσ                                                           Εκπρόςωποσ 

 


