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Οι κάτωθι υπογράφοντες φορείς, εμπλεκόμενοι ή ενδιαφερόμενοι σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο γίνονται οι μετακινήσεις κατοίκων, επισκεπτών και προϊόντων στον Δήμο Κέας, δηλώνουμε 
τα παρακάτω: 

1. Συμφωνούμε να δράσουμε συντονισμένα και συνεργατικά για την διάρκεια εκπόνησης του 
ΣΒΑΚ Δήμου Κέας και σε συνεχή διαβούλευση με τους πολίτες και τους κοινωνικούς και 
οικονομικούς εταίρους του δήμου μας, προκειμένου το ΣΒΑΚ του Δήμου Κέας να εξασφαλίσει 
και να ικανοποιήσει παράλληλα και ισόρροπα τους παρακάτω τρεις γενικούς άξονες, στόχους 
της βιώσιμης ανάπτυξης, πάντα σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου μας 
και τις ανάγκες και προοπτικές βιωσιμότητάς του: 

▪ Εξασφάλιση της κοινωνικής βιωσιμότητας και συνοχής 

▪ Εφαρμογή των βέλτιστων περιβαλλοντικά λύσεων 

▪ Εφαρμογή των βέλτιστων οικονομικά λύσεων 

2. Συντονιστής ορίζεται ο Δήμος Κέας μέσω του Δημάρχου του. 

3. Κάθε ένας από τους υπογράφοντες φορείς ορίζει εκπρόσωπο ως φαίνεται στον συνημμένο 
πίνακα και συμφωνεί να παρέχει απρόσκοπτα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα που 
απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣΒΑΚ.  

4. Ο συντονιστής Δήμος μπορεί, κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του ΣΒΑΚ, να ζητήσει συνεργασία 
από επιπλέον εξωτερικούς φορείς με τους οποίους θα ενισχύσει το Δίκτυο Φορέων, 
επικαιροποιώντας τον αντίστοιχο πίνακα. Περαιτέρω, μπορεί και οφείλει να ζητήσει τη 
συμβολή και γνώμη των κατά νόμο αρμοδίων υπηρεσιών. 

5. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός τον οποίο οι υπογράφοντες φορείς καλούνται να υποστηρίξουν, 
αποβλέπει σε ένα σύστημα κινητικότητας που θα: 

▪ Είναι φιλικό στους χρήστες κάθε είδους, εξασφαλίζοντας ισότιμη, απρόσκοπτη πρόσβαση 
για όλους και για τις επόμενες γενεές. 

▪ Συμβάλλει παράλληλα και με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στην εύρυθμη και ισορροπημένη 
ανάπτυξη και βιωσιμότητα του Δήμου, τονώνοντας την ελκυστικότητά του και την 
ποιότητα του οικιστικού του περιβάλλοντος. 

▪ Οδηγεί στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, των αερίων του θερμοκηπίου και 
κάθε είδους ρύπων και αποβλήτων, αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
ελαχιστοποιώντας τις κάθε είδους επιπτώσεις στις χρήσεις γης και στα επίπεδα θορύβου. 

▪ Ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την οδική ασφάλεια, συμβάλλοντας στην κοινωνική 
δικαιοσύνη, στον περιορισμό των ατυχημάτων και στην προστασία της καλής υγείας των 
πολιτών. 

▪ Συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και θα ενισχύει την τοπική οικονομία, 
εξασφαλίζοντας την βέλτιστη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. 

▪ Βελτιστοποιεί την σχέση κόστους-οφέλους των διαφόρων υπηρεσιών και υποδομών. 



▪ Είναι οικονομικά προσιτό και θα στοχεύει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα τιμολόγησης 
κάθε είδους σχετικών υπηρεσιών εφόσον αυτό απαιτείται για την βιωσιμότητά τους (πχ. 
δημόσια συγκοινωνία), λειτουργώντας δίκαια και αποδοτικά. 

▪ Προωθεί μορφές ήπιας κινητικότητας και λύσεις συλλογικής χρήσης των μεταφορικών 
μέσων. 

▪ Αξιοποιεί κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους προς 
όφελος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών τους. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν Σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων βασίστηκε σε υπόδειγμα της Ομάδας 
Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αντικείμενο τα ΣΒΑΚ. 
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