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Πρόλογος
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σκοπέλου περιλαμβάνει στο σύνολό του 6
παραδοτέα, καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνει επιμέρους τμήματα.

 Παραδοτέο 1: Αξιολόγηση του αντικτύπου των εθνικών/περιφερειακών πλαισίων, στοιχεία
εναρμόνισης των τοπικών πολιτικών με τις αρχές τις βιώσιμης κινητικότητας, προσδιορισμός
περιοχής παρέμβασης, πλάνο εμπλοκής ενδιαφερομένων φορέων, χρονοδιάγραμμα,
Εργαστήριο Βελτίωσης Τεχνογνωσίας της ΟΕΔ και Δημιουργία Ιστοσελίδας / Πλατφόρμας

 Παραδοτέο 2: Έκθεση Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και 1η Διαβούλευση – Πρακτικά
 Παραδοτέο 3: Έκθεση Ανάλυσης Σεναρίων Κινητικότητας
 Παραδοτέο 4: Όραμα και Προτεραιότητες για την κινητικότητα του Δήμου και 2η Διαβούλευση

- Πρακτικά
 Παραδοτέο 5: Στόχοι και Λίστα Προτεινόμενων Μέτρων ΣΒΑΚ
 Παραδοτέο 6: Οριστικό ΣΒΑΚ και 3η Διαβούλευση - Πρακτικά

Το παρόν Παραδοτέο αποτελεί το πρώτο εκ των 6 Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου». Σε αυτό περιγράφονται οι
προκαταρκτικές διεργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκπόνησης του ΣΒΑΚ και είναι
το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ομάδας Έργου του Δήμου Σκοπέλου και της Ομάδας
Υποστήριξης από την πλευρά της Αναδόχου εταιρίας «LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.».

Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και μέτρων, σε πλαίσιο
μακροσκοπικού σχεδιασμού, που θα θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και των
υπηρεσιών που αφορούν την πραγματοποίηση των μετακινήσεων προσώπων και αγαθών εντός του
Δήμου Σκοπέλου. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Σκοπέλου έχει σαν αφετηρία τόσο την εκπλήρωση των
εθνικών και διεθνών επιταγών περί επίτευξης βιώσιμων συστημάτων μετακίνησης όσο και τα
πορίσματα και τις κατευθύνσεις του τοπικού σχεδιασμού που συμβαδίζουν με τις αρχές της βιώσιμης
κινητικότητας.

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Σκοπέλου πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα επιμέρους
βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες του κύριου παρατηρητηρίου Ευρωπαϊκής
Ένωσης για θέματα αστικής κινητικότητας (παρατηρητήριο Eltis), τις Κατευθύνσεις του Πράσινου
ταμείου και συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του Νόμου 4784/21.

Αντικείμενο
Το παρόν παραδοτέο χωρίζεται σε τρεις δραστηριότητες. Η πρώτη δραστηριότητα έχει ως αντικείμενο
την αξιολόγηση του αντικτύπου των τοπικών,  εθνικών / περιφερειακών σχεδίων και στρατηγικών που
αφορούν την κινητικότητα στο Δήμο, την ανάλυση και εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών για την
ολοκληρωμένη προσέγγιση του ΣΒΑΚ, τον προσδιορισμό της περιοχής παρέμβασης, την
αναγνώριση των ενδιαφερόμενων φορέων και τους ρόλους τους στην εκπόνηση και υλοποίηση του
ΣΒΑΚ, τη στρατηγική διαβούλευσης και την κατανομή και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού και
οικονομικών πόρων,  και τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος. Η δεύτερη δραστηριότητα «Εργαστήριο
Βελτίωσης Τεχνογνωσίας της ΟΕΔ» αφορά το σεμινάριο που θα πραγματοποιήσει ο ανάδοχος με
σκοπό την κατάρτιση της ΟΕΔ σχετικά με τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και των
επόμενων ενεργειών-φάσεων εκπόνησης. Η τρίτη δραστηριότητα αφορά την δημιουργία ιστοσελίδας
- πλατφόρμας αναφορικά με το ΣΒΑΚ του Δήμου Σκοπέλου, στην οποία αναρτάται κάθε σχετική
πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου του συμφώνου συμμετοχής, καθώς και απόψεις των πολιτών
ή/και όλων των εμπλεκόμενων μερών
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Εισαγωγή

Το πλαίσιο ανάπτυξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που θέτουν τους
στρατηγικούς στόχους και τις απαιτούμενες δράσεις αναφορικά με την επιθυμητή εξέλιξη και
οργάνωση του συστήματος μετακινήσεων των πολιτών και του δικτύου μεταφορών/διανομής
εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές. Η θεμελιώδης αρχή των ΣΒΑΚ είναι η προώθηση και ευρύτερη
διάδοση των μορφών κινητικότητας, οι οποίες εκπληρώνουν τις οικονομικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές απαιτήσεις της βιώσιμης (ή αειφόρου) ανάπτυξης. Απώτερος στόχος των ΣΒΑΚ,
όπως και η ειδοποιός διαφορά τους με τις προσεγγίσεις που ακολουθούν οι "παραδοσιακές"
κυκλοφοριακές μελέτες,  είναι η εστίαση τους στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων, αντί της
εξυπηρέτησης των (ως επί το πλείστων μηχανοκινήτων) οχημάτων, στο διαθέσιμο αστικό χώρο.

Ως Στρατηγικό Σχέδιο, ένα ΣΒΑΚ, προσδιορίζεται από μία πλατφόρμα στρατηγικών στόχων και
αντίστοιχων μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στη μελλοντική βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών,
στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μετακινουμένων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στα αστικά κέντρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ θα πρέπει να θεωρείται η
άριστη κατανόηση των εννοιών της βιωσιμότητας και των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας
ειδικότερα.

Σε αντίθεση με τα άλλου τύπου Στρατηγικά Σχέδια, τα οποία εκπονούνται από ομάδες εξειδικευμένων
επιστημόνων ή/και μηχανικών, ένα ΣΒΑΚ εκπονείται απαραίτητα και με τη συμμετοχή εκπροσώπων
(φορέων, οργανώσεων, απλών πολιτών κ.ά.) της υπόψη τοπικής κοινωνίας. Το ιδιαίτερο αυτό
χαρακτηριστικό των ΣΒΑΚ απαιτεί την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την εκπόνησή τους, η οποία
θα περιλαμβάνει ένα σύνολο διαβουλεύσεων και συμμετοχικών διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο,
τόσο οι φορείς/οργανισμοί σχετικοί με τις μεταφορές, όσο και οι πολίτες της περιοχής, θα μπορούν
να συμβάλουν με την εμπειρία τους σαν διαχειριστές και χρήστες των εξεταζόμενων συστημάτων
μεταφορών. Παράλληλα, μέσα από τη συμμετοχή τους επιτυγχάνεται η επιθυμητή συναίνεση όσον
αφορά στην επιλογή των αποτελεσματικών πακέτων μέτρων που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε
βάθος ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος όπως αυτό θα προσδιοριστεί μέσα από τη
διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Φορείς και πολίτες γίνονται συμμέτοχοι στο σχεδιασμό και
μοιράζονται εξίσου την ευθύνη με την τοπική αυτοδιοίκηση της επιτυχίας ή όχι από την εφαρμογή
ενός μέτρου.

Η Ε.Ε, για να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ΣΒΑΚ από τις αρμόδιες τοπικές αρχές, έχει
διατυπώσει ένα πλαίσιο μεθοδολογικών αρχών εκπόνησης ΣΒΑΚ που εδράζεται σε μία διαδοχική
αλληλουχία βημάτων και σταδίων. Η συγκεκριμένη αλληλουχία παρουσιάζεται με τη μορφή κύκλου
και αναφέρεται συχνά ως «Κύκλος του ΣΒΑΚ».
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Εικόνα 1 Οι θεμελιώδεις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Ενα
:

•Εξυπηρετεί τις βασικές ανάγκες
πρόσβασης και ανάπτυξης των
ατόμων, των επιχειρήσεων και των
κοινωνιών κατά τρόπο ασφαλή και

σύμφωνο με την υγεία του ανθρώπου
και των οικοσυστημάτων και προάγει
την ισονομία μέσα σε κάθε γενιά και
μεταξύ των διαδοχικών γενεών.

•Είναι οικονομικά προσιτό, λειτουργεί
δίκαια και αποδοτικά, προσφέρει τη
δυνατότητα επιλογής τρόπου
μετακίνησης και υποστηρίζει μια

ανταγωνιστική οικονομία, καθώς και
την ισόρροπη περιφερειακή

ανάπτυξη.

•Περιορίζει τις εκπομπές ρύπων στα
όρια της ικανότητας του

περιβάλλοντος.

•Χρησιμοποιεί ανανεώσιμους πόρους
ενέργειας σε ποσοστό ίσο ή

μικρότερο από τον ρυθμό παραγωγής
τους και μη ανανεώσιμους σε ποσοστό

ίσο ή μικρότερο από τον ρυθμό
ανάπτυξης ανανεώσιμων

υποκατάστατων,

•Ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στις
χρήσεις γης και στην παραγωγή

θορύβου.

Η
έχει ως στόχο:

•Την ενθάρρυνση της αλλαγής
νοοτροπίας και συμπεριφοράς των

μετακινουμένων με στόχο την αύξηση
της χρήσης πιο βιώσιμων μέσων

μεταφοράς (π.χ. δημόσιες
συγκοινωνίες, συλλογική μετακίνηση,
μετακινήσεις με ποδήλατο και πεζή και

συνδυασμένες μετακινήσεις).

•Τη βελτίωση της προσβασιμότητας
για το σύνολο των μετακινουμένων στα

βιώσιμα μέσα μεταφοράς.

•Την ικανοποίηση των αναγκών
μετακίνησης μέσω της

αποδοτικότερης χρήσης των
(υφιστάμενων) συγκοινωνιακών

υποδομών αλλά και της
βελτιστοποίησης των χρήσεων γης.

•Τη μείωση της κυκλοφορίας (ή
καλύτερα τη σταθεροποίηση της

αύξησής της), μέσω του περιορισμού
του πλήθους, των διανυόμενων
αποστάσεων και της συχνότητας

πραγματοποιήσης των
μηχανοκίνητων μετακινήσεων.

•Τη βελτίωση της συνεργασίας
ανάμεσα στα συγκοινωνιακά μέσα και
τη διευκόλυνση της «μεταξύ τους
σύνδεσης» (interconnection) και

διαλειτουργικότητας με στόχο την
αύξηση της αποδοτικότητας του
υφιστάμενου συγκοινωνιακού

συστήματος.
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Εικόνα 2 Ο "κύκλος" εκπόνησης των ΣΒΑΚ
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1. Αξιολόγηση του αντικτύπου των εθνικών/περιφερειακών πλαισίων, στοιχεία
εναρμόνισης των τοπικών πολιτικών με τις αρχές τις βιώσιμης κινητικότητας,
προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης, πλάνο εμπλοκής ενδιαφερομένων
φορέων, χρονοδιάγραμμα

1.1 Αξιολόγηση του αντικτύπου των εθνικών/περιφερειακών σχεδίων και στρατηγικών,
καθώς και των αντίστοιχων τοπικών σε θέματα κινητικότητας στο Δήμο

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας αξιολογείται ο υφιστάμενος σχεδιασμός του Δήμου,
όσον αφορά ζητήματα κινητικότητας. Σκοπός της ενέργειας είναι να συγκεντρωθούν και εν συνέχεια
να αξιολογηθούν το σύνολο των σχετικών μελετών και κειμένων. Η συγκέντρωση των στοιχείων
αποσκοπεί στην αρχική καταγραφή των υφιστάμενων δεδομένων για την περιοχή παρέμβασης, ώστε
να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες/εμπόδια και ευκαιρίες που θα πρέπει να ληφθούν εξ’ αρχής υπόψη
για την εκπόνηση του Σχεδίου.

Η αξιολόγηση γίνεται αφενός μέσω της ανάλυσης εγγράφων πολιτικής (στρατηγικά-επιχειρησιακά
σχέδια, τεχνικές μελέτες, αποφάσεις Δ.Σ. κ.ά.), τα οποία διαμόρφωσαν την πολιτική του Δήμου τα
περασμένα έτη με σκοπό την καταγραφή στρατηγικών κειμένων και εθνικών πολιτικών και
αποτύπωση των ενδεχόμενων επιπτώσεων για την περιοχή παρέμβασης

Η θεματική των εγγράφων που θα αξιολογηθούν κατά αυτή τη δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο
σε θέματα κυκλοφορίας, αλλά μπορεί να αναφέρεται και σε άλλα αντικείμενα (μελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ΣΔΑΕ, Σχέδια Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, Ζώνες Ειδικών Περιβαλλοντικών Ενισχύσεων, έργα με αναμενόμενη σημαντική
επίπτωση για την περιοχή παρέμβασης κ.ά.), καθώς η έννοια του βιώσιμου συστήματος αστικής
κινητικότητας έχει αρκετές προεκτάσεις τόσο περιβαλλοντικές όσο και κοινωνικές.

Η αξιολόγηση των συλλεχθέντων εγγράφων-μελετών γίνεται με χρήση των «Εργαλείων αποτίμησης
των υφιστάμενων πολιτικών αστικής κινητικότητας», τα οποία έχουν προκύψει από ευρωπαϊκή
έρευνα και έχουν προσαρμοστεί από την Lever για τις ανάγκες του Δήμου Σκοπέλου.

Στο πλαίσιο του σταδίου προετοιμασίας και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (Κύκλος του
ΣΒΑΚ), η ομάδα έργου του Δήμου σε συνεργασία με τον ανάδοχο, πραγματοποιούν μια αξιολόγηση
των υφιστάμενων κείμενων πολιτικής, μελετών και αποφάσεων, με στόχο:

I. Την εξοικονόμηση πόρων από διαδικασίες, συμπεράσματα και δεδομένα τα οποία υπάρχουν
για τον υφιστάμενο σχεδιασμό του Δήμου και εφόσον είναι αξιόπιστα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ

II. Την εξασφάλιση της συνέχειας του σχεδιασμού, προκειμένου να μην υπάρχουν συγκρούσεις
ή επικαλύψεις μεταξύ των κειμένων

III. Τον σχηματισμό μιας σύνοψης των υφιστάμενων κειμένων στην οποία οι επόμενοι μελετητές
θα μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες.

Για τα κείμενα του Πίνακα 1. πραγματοποιείται ανάλυση του ευρύτερου περιεχομένου τους και
εντοπίζονται τα στοιχεία που σχετίζονται με την αστική κινητικότητα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στο ΣΒΑΚ. Ταυτόχρονα, εξετάζεται σε γενικές γραμμές η συμφωνία /ασυμφωνία των προτεινόμενων
στόχων ή μέτρων του εξεταζόμενου κειμένου με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας.
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Πίνακας 1 Υφιστάμενα κείμενα σχεδιασμού που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ

1.1.1 Ανάλυση υπερκείμενου σχεδιασμού

H στρατηγική και οι στόχοι ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εκπονείται στα όρια μια
αστικής περιοχής, αλλά και γενικότερα ενός οποιοδήποτε σχεδίου που έχει ως αντικείμενο τη
διαχείριση της κινητικότητας και το συγκοινωνιακό σχεδιασμό, θα πρέπει να συμμορφώνεται και να
επηρεάζεται από τις αντίστοιχες στρατηγικές που προτείνονται και εφαρμόζονται σε περιφερειακό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται δηλαδή για κείμενα στρατηγικής – πολιτικής τα οποία έχουν
προετοιμαστεί σε διάφορα διοικητικά επίπεδα, όπως ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Υπουργείο και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ικανοποίηση και ευρύτερων εθνικών και
διεθνών απαιτήσεων για ζητήματα αστικής κινητικότητας.

Εικόνα 3 Συνιστώσες διαμόρφωσης σχεδιασμού αστικής κινητικότητας

Κατά συνέπεια οι βασικές αρχές στις οποίες μπορεί και πρέπει να στηρίζεται η διαμόρφωση του
περιεχομένου και των στόχων ενός σχεδίου που βασίζεται στην κινητικότητα καθορίζονται σε έναν
βαθμό από τα περιεχόμενα του υπερκείμενου σχεδιασμού.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 Λευκή Βίβλος των Μεταφορών [2011]: Αποσκοπεί σε καθαρές αστικές μεταφορές και
καθημερινές μετακινήσεις προς και από τον τόπο εργασίας, ώστε να επιτευχθεί μείωση
κατά 50% της χρήσης Ι.Χ. συμβατικών καυσίμων στις αστικές συγκοινωνίες μέχρι το
2030 με απώτερο σκοπό την οριστική τους κατάργηση το έτος στόχο 2050. Για να επιτευχθεί
αυτό, θα πρέπει παράλληλα να υπάρξει στροφή των μετακινούμενων προς τα μέσα μαζικής
μεταφοράς, τα οποία θα αξιοποιούν φιλικότερες προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας αλλά
και προς τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως το ποδήλατο και η πεζή μετακίνηση.

Ευρωπαϊκή Στρατηγική

Εθνικές Κατευθύνσεις

Περιφερειακή Στρατηγική

Στρατηγική σε επίπεδο Νομού

Στρατηγική σε επίπεδο Δήμου

Κείμενο Υφιστάμενου Σχεδιασμού
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Σκοπέλου
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις – Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΟΧΕ-ΒΑΑ)
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Επιπρόσθετα, η Λευκή Βίβλος πραγματεύεται και τη βελτίωση των διαδικασιών παράδοσης
των εμπορευμάτων, ειδικότερα στο στάδιο της τελικής παράδοσης (last mile)

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Urbact: Αφορά τη δημιουργία ενός δικτύου (σχεδιασμού δράσης,
εφαρμογής δράσεων κ μεταφοράς πρακτικών) μεταξύ των πόλεων που θα επιτρέπει την
ανταλλαγή εμπειριών μέσα από προβλήματα και δυσκολίες που έχουν προκύψει και
αντιμετωπιστεί καθώς και από επιτυχημένα παραδείγματα λύσεων και πρακτικών εφαρμογών.
Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των τοπικών αρμοδίων ως
προς την εκπόνηση ολοκληρωμένων και συμμετοχικών προσεγγίσεων στην αστική
ανάπτυξη. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός είναι πλέον άλλωστε απαραίτητη συνιστώσα
οποιουδήποτε στρατηγικού σχεδιασμού. Τελικός στόχος είναι επομένως η κεφαλαιοποίηση
του συνόλου των γνώσεων, για τη συγκέντρωση και διάδοση εμπειριών, πρακτικών σε ένα
ευρύ κοινό τοπικών φορέων.

 Πρόγραμμα HORIZON 2020: Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία ενός
αειφόρου συστήματος μεταφορών που αρμόζει σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική
Ευρώπη.

UITP (Διεθνής Ένωση Δημοσίων Συγκοινωνιών)

 Διεθνής διάσκεψη της Βιέννης [2009]: Αντικείμενο της συγκεκριμένης διάσκεψης ήταν η
αύξηση του μεριδίου των δημόσιων συγκοινωνιών στο σύνολο των μετακινήσεων. Πιο
συγκεκριμένα τέθηκε ο στόχος της αύξησης κατά 200% του συγκεκριμένου μεριδίου έως το
2025, με την υποστήριξη μιας σειράς μέτρων και ενεργειών για την αναβάθμισή τους.

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας [2019]

 Πυλώνας 1: Ενίσχυση Ασφάλειας, Βιωσιμότητας, Αποδοτικότητας και Ανταγωνιστικότητας των
Μεταφορών
 Ανανέωση του στόλου οχημάτων (παντός τύπου) (RT-Soft 5):

o Σύστημα πριμοδότησης-κυρώσεων μέσω φορολογίας και κινήτρων για νέα/ παλαιά
και καθαρά/ ρυπογόνα οχήματα (παντός τύπου)

o Καθορισμός μέγιστων επιτρεπόμενων ηλικιών ή/και επιπέδων εκπομπών αερίων
για όλα τα οχήματα

 Ενίσχυση της προβολής ζητημάτων οδικής ασφάλειας και αυστηρότερες κυρώσεις για
παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (RT-Soft 7)

 Πυλώνας 7: Ανάπτυξη Αποτελεσματικού Συστήματος Αστικών και Προαστιακών Δημόσιων
Συγκοινωνιών σε συνάρτηση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφορών
 Προώθηση πολυτροπικότητας (ανάπτυξη πλατφόρμας πληροφόρησης χερσαίων μεταφορών,

εισαγωγή τιμολογιακής πολιτικής με ενιαία εισιτήρια πολλαπλών μέσων, κ.ά.) (RA-Soft 3 –
μέρος 1ο)

 Ανάπτυξη πλαισίου Σχεδιασμού Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (H-Soft 2), για τον
προσδιορισμό επενδυτικών σχεδίων σε αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων:

o Ανανέωσης των στόλων αστικών λεωφορείων με περιβαλλοντικά βιώσιμες
τεχνολογίες χαμηλής εκπομπής ρύπων

 Πυλώνας 9: Διερεύνηση Μελλοντικών Ευκαιριών
 Ανανέωση του στόλου οχημάτων παντός τύπου (συμπληρωματικές δράσεις) (RT-Soft 5):

o Ανάπτυξη σχεδίου για την εγκατάσταση δημόσιων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων. Η χρήση καθαρότερων καυσίμων και ηλεκτρικών οχημάτων πρέπει να
προωθηθεί περαιτέρω μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής
για την ηλεκτροκίνηση.
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Εθνική στρατηγική ευφυών συστημάτων μεταφορών 2015-2025 [2015]

 Εθνικές και τοπικές δράσεις εφαρμογής ΕΣΜ για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας
 Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης μετακινούμενων με όλα τα μέσα σε πραγματικό χρόνο με

έμφαση στις πολυτροπικές μετακινήσεις
 Ανάπτυξη και χρήση δεικτών απόδοσης για συστήματα πληροφόρησης επί τη βάσει κοινών

ευρωπαικών προτύπων/ δεικτών
 Ανάπτυξη και διάδοση εφαρμογών σχεδιασμού μετακινήσεων με πολλαπλά μέσα μεταφοράς

(intermodal journey planner), σε εθνικό επίπεδο
 Ανάπτυξη ΕΣΜ σε κέντρα πληροφόρησης και επικοινωνίας διατροπικών κόμβων
 Κέντρα Διαχείρισης πολυτροπικής Κυκλοφορίας Περιφερειών & Αστικής Κινητικότητας
 Συστήματα διαχείρισης πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών
 Συστήματα για την διαχείριση κίνησης, ασφάλειας και προστασίας λιμένος και της ευρύτερης

περιοχής του λιμένος
 Ενοποιημένο σύστημα πληρωμής εισιτηρίων για μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) σε

μητροπολιτικές περιοχές
 Ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών συνεργατικών συστημάτων κινητικότητας
 Ανάπτυξη έξυπνου δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 Παροχή διαλειτουργικού e-Call σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 Περιφερειακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»
ΣΠ2. Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προς

μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της
δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων,
της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας
ΕΣ vii: Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, της
βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και τη
μείωση κάθε μορφής ρύπανσης
 Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικισμούς με επικέντρωση σε Πράσινες και

Μπλε υποδομές (υδάτινα, πράσινα στοιχεία σε κοινόχρηστους χώρους κ.α.) εκτός
αυτών όπου θα υλοποιηθούν Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ).

ΕΣ viii: Προώθηση μίας βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της
μετάβασης σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

ΣΠ3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας
Στοχεύοντας στην ανάπτυξη πράσινων μεταφορών και τη διασφάλιση ασφαλούς, ομαλής και
οικονομικά αποτελεσματικής λειτουργίας του τομέα μεταφορών ενισχύεται η ανάπτυξη
προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή,
έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και συστημάτων μεταφορών και εφοδιαστικής,
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για Βιώσιμη και Έξυπνη
Κινητικότητα (Sustainable and Smart Mobility Strategy SSMS). Βασική προϋπόθεση είναι η
ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) τόσο σε ολόκληρο το δίκτυο, όσο και σε
αστικές περιοχές.

ΕΣ i: Ανάπτυξη ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, βιώσιμου και
διατροπικού ΔΕΔ-Μ
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 Βελτίωση οδικών τμημάτων ΔΕΔ-Μ για τη σύνδεση με πύλες εισόδου/εξόδου (π.χ.
με λιμάνια και αεροδρόμια).

 Μελέτες και Έργα βελτίωσης οδικών τμημάτων ΔΕΔ-Μ.

ΕΣ ii : Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και
διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε
ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα
 Βελτίωση οδικών τμημάτων σύνδεσης με ΔΕΔ-Μ.

 Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο περιφερειακό και τοπικό δίκτυο.

 Παρεμβάσεις σε υποδομές ή ανωδομές στους περιφερειακούς (εκτός ΔΕΔ-Μ)
λιμένες στη Θεσσαλία.

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021-2025

Άξονας Προτεραιότητας 2 «Πράσινη Ανάπτυξη»
 Πράσινες υποδομές σε αστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων –

συστημάτων αστικών μεταφορών, υποδομές για ιδιωτικά οχήματα.

Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Υποδομών»
 Ανάπτυξη, βελτίωση, συντήρηση, εκσυγχρονισμός του συνόλου των υποδομών

μεταφορών, κτηριακών κλπ της Περιφέρειας Θεσσαλίας
 Ολοκληρώσεις μελετών έργων και χωροταξίας
 Ολοκλήρωση αγροτικών υποδομών και διασφάλιση της λειτουργικότητάς τους

 Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού.

 Άρθρο 8 Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι διεθνούς, εθνικής και περιφερειακής
εμβέλειας/Τοπίο
o Παράγραφος 2. Ζώνη Τοπίου 2: Βόρειες Σποράδες

- Σκόπελος: Τοπίο Εθνικής Αξίας. Διαθέτει εντυπωσιακή ακτογραμμή, πλούσια
βλάστηση και γραφικούς οικισμούς.

 Άρθρο 13 Χωρικός προσδιορισμός των βιώσιμων αναπτυξιακών ενοτήτων
o Παράγραφος 9. Διοικητική-Αναπτυξιακή Ενότητα Σποράδων.

- Περιλαμβάνει τους τρεις νησιωτικούς δήμους της ΠΕ Σποράδων. Τα τρία μεγάλα
νησιά εντάσσονται στην ευρύτερη ζώνη τουρισμού και δεύτερης κατοικίας (3) ενώ
το σύνολο της ενότητας εντάσσεται και στη ζώνη ανάπτυξης αγροτικών
δραστηριοτήτων (2). Βασικό κριτήριο συγκρότησης της ενότητας είναι η γεωγραφική
ομοιογένεια και όχι η εσωτερική συνοχή, λόγω των έλλειψης εύκολης μετακίνησης
μεταξύ των επιμέρους νησιών, που σημαίνει εξ αντιδιαστολής ότι υπάρχει εξωτερική
εξάρτηση κάθε νησιού από το Βόλο (λιμάνι, αλλά και τα λιμάνια του Αγ.
Κωνσταντίνου και της Κύμης), με μερικώς ειδική περίπτωση τη Σκιάθο που διαθέτει
αεροδρόμιο που εξυπηρετεί διεθνείς πτήσεις.

 Άρθρο 14 Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής
o Παράγραφος 3. Λιμάνια και θαλάσσιες μεταφορές.

o Τουριστικοί Λιμένες
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- Προωθείται η άμεση ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων που έχουν ήδη χωροθετηθεί
και οι οποίες περιλαμβάνουν: το τουριστικό καταφύγιο στη Χώρα Σκοπέλου, 100
θέσεων, και το τουριστικό αγκυροβόλιο στο Ν. Κλήμα (Έληος) Σκοπέλου, 80 θέσεων

 Επιτελική σύνοψη της ανοιχτής πρόσκλησης για τη διαμόρφωση του “Πλαισίου Στρατηγικής”
της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ) Βορείων Σποράδων στα πλαίσια του
έργου: «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων
Σποράδων στη Θεσσαλία»

Στρατηγικές επιλογές

 Καλύτερη ποιότητα ζωής τόσο για την ευημερία του μόνιμου πληθυσμού, όσο και για την
προσέλκυση νέων κατοίκων, εξισορροπώντας τα μειονεκτήματα τη προσβασιμότητας και
αναπτύσσοντας τα πλεονεκτήματα της ποιότητας αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

 Διασφάλιση της «ενεργού» τουριστικής ανάπτυξης έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, με
κύριο μέσο την ποιότητα και την ποικιλότητα των υπηρεσιών, σε αρμονία με την
προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία συνθηκών βιωσιμότητας.

 Διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας των Β. Σποράδων, αυξάνοντας το φάσμα των
δραστηριοτήτων και εκμεταλλευόμενες την τουριστική ανάπτυξη να ενισχύσουν και
άλλους τομείς της οικονομίας.

 Αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου τουρισμού-ανάπτυξης, με νέες δραστηριότητες,
επιχειρηματικές διεξόδους και διασφάλιση της προσβασιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους.

 Αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του χώρου και του περιβάλλοντος των νησιών,
ώστε να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και διατήρησης της
βιοποικιλότητας, με έμφαση στην ανάπτυξη -στο μέτρο του δυνατού-, προληπτικές
δράσεις έναντι ενδεχόμενων επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

Ειδικοί Στόχοι για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των Βορείων Σποράδων
 Η αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων κατά τους μήνες Οκτώβριος-Μάιος

 Η αύξηση των αερομεταφορών με την ανάπτυξη του αεροδρομίου της Σκιάθου

 Η δημιουργία υποδομών υδροπλάνων και η ανάπτυξη των σχετικών πτήσεων

 Η ανάπτυξη των ακτοπλοϊκών συνδέσεων μεταξύ των τριών νησιών

 Η βελτίωση και διεύρυνση των εσωτερικών οδικών δικτύων

 Η βελτίωση των λιμενικών υποδομών

 Η βελτίωση της ασφάλειας των οδικών μεταφορών, εξυπηρετήσεις μεταφορών

 Η βελτίωση και διεύρυνση των ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών και ευρυζωνικών δικτύων

 Η ενίσχυση της «εικονικής» προσβασιμότητας σε υπηρεσίες για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις.

Ειδικοί Στόχοι και πρωτοβουλίες για τη μελλοντική ανάπτυξη του τουρισμού των
Βορείων Σποράδων
 Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
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 Η συνεχής αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών και καταλυμάτων και η δημιουργία
νέων με έμφαση στα τοπικά χαρακτηριστικά, στην ποιότητα και στην αειφορία

 Η αναβάθμιση των συστημάτων μεταφοράς με στόχο την ασφάλεια, την ταχύτητα και το
μειωμένο κόστος

Προτεινόμενοι Στρατηγικοί Στόχοι της ΟΧΕ των Βορείων Σποράδων και
Χαρακτηριστικά - Περιεχόμενο στο πλαίσιο της “Ανοιχτής Διαβούλευσης”

ΣΣ-1: Ενίσχυση της εξωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και των προσβάσεων στα
νησιά των Βορείων Σποράδων. Έννοιες-κλειδιά:
 Πύλες Εισόδου στην Περιοχή Παρέμβασης

ΣΣ-2: Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ανάπτυξη και διασφάλιση
της εσωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και προσβασιμότητας στους αστικούς,
ιστορικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους της περιοχής
παρέμβασης του ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων. Έννοιες-κλειδιά:
 Φιλικότητα

 Συνέχεια και Διαλειτουργικότητα της Επισκεψιμότητας στην Περιοχή Παρέμβασης ως
ενιαίου Χώρου Διαβίωσης και Προορισμού

ΣΣ-3: Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των
Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά των Βορείων Σποράδων. Έννοιες-
κλειδιά:
 Ποιότητα Ζωής

 Καθημερινή Διαβίωση

 Ασφάλεια έναντι φυσικών Κινδύνων

 Αυθεντικότητα

ΣΣ-4: Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του «ενιαίου» Τουριστικού
και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων Σποράδων. Έννοιες-κλειδιά:
 Προσβασιμότητα

 Αστική Αναζωογόνηση

 Τοπόσημα

 Πολυμορφικότητα και Βιωματικές Εμπειρίες

ΣΣ-5: Προσέλκυση Επενδύσεων, στους τομείς των Μεταφορών, του
περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης, του τουρισμού, της δημιουργικής
βιομηχανίας κ.λπ. και διαμόρφωση / προώθηση συνεργειών μεταξύ των ΟΤΑ και
του Ιδιωτικού Τομέα. Έννοιες-κλειδιά:
 Αλλαγή της «κλίμακας» της Τοπικής Οικονομίας

 Εμπλουτισμός δραστηριοτήτων

 Αποφυγή κινδύνων που συνεπάγονται η «μονοκαλλιέργεια» και η εποχικότητα
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ – Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» [2014]

o Άξονας 08 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές: Προώθηση καθαρών αστικών και προαστιακών
μεταφορών στα κύρια αστικά κέντρα της χώρας

o Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος (ΤΣ):
Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων
των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον. Βελτίωση συστημάτων αστικών και
προαστιακών συγκοινωνιών, ασφάλειας πεζών (υποδομές σταθερής τροχιάς, διαχείριση
καυσίμων, συστήματα ελέγχου λεωφορειολωρίδων)"

o Άξονας  10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του
Άνθρακα με Έμφαση στις Αστικές Περιοχές: Προώθηση βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και
αναζωογόνησης:
 Δράσεις αστικής αναζωογόνησης που μπορούν να συνδυάζονται µε

Ολοκληρωμένη Χρήση Ενέργειας
 Ο.Χ.Ε. που προτείνονται από ΠΕΠ"

o Άξονας 12 – Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού
Περιβαλλοντικού Κεκτημένου: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος µέσω αστικού /
πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, προστασία της ποιότητας της ατµόσφαιρας
και αντιµετώπιση του θορύβου. ∆ράσεις για τη µείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του
αέρα (διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατµοσφαιρικής ρύπανσης, απογραφή και έλεγχος
Μεσαίων Πηγών Καύσης, ανανέωση υφιστάμενων Επιχειρησιακών Σχεδίων και εκπόνηση
νέων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές).
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Πίνακας 2 Περιφερειακά και εθνικά σχέδια και στρατηγικές

ΦΟΡΕΑΣ /
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΙ/ΑΞΟΝΕΣ/ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

Λευκή Βίβλος των
Μεταφορών
[2011]

 Καθαρές αστικές
μεταφορές και
καθημερινές
μετακινήσεις προς
και από τον τόπο
εργασίας

• Μείωση κατά 50% της χρήσης Ι.Χ. "που
κινούνται με συμβατικά καύσιμα" στις αστικές
συγκοινωνίες έως το 2030-σταδιακή κατάργησή
τους έως το 2050.
• Υψηλότερο ποσοστό μετακινήσεων με ΜΜΜ
• Βελτιστοποίηση οργάνωσης παραδόσεων
εμπορευμάτων "του τελευταίου χιλιομέτρου"
• Ενθάρρυνση χρήσης μικρότερων, ελαφρύτερων
και πιο εξειδικευμένων οχημάτων οδικής
μεταφοράς επιβατών.
• Ενθάρρυνση της χρήσης των δημόσιων
συγκοινωνιών και της σταδιακής καθιέρωσης της
εναλλακτικής πρόωσης.

Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα
URBACT

Δημιουργία Δικτύων (σχεδιασμού δράσης, εφαρμογής δράσεων κ μεταφοράς
πρακτικών), που επιτρέπουν στις πόλεις να μοιράζονται μεταξύ τους
εμπειρίες, δυσκολίες, λύσεις και να χρησιμοποιούν καλές πρακτικές στις
ολοκληρωμένες αστικές πολιτικές

Ενδυνάμωση δεξιοτήτων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των τοπικών
αρμοδίων ως προς την εκπόνηση ολοκληρωμένων συμμετοχικών
προσεγγίσεων στην αστική ανάπτυξη

Κεφαλαιοποίηση και διάδοση γνώσεων, για τη συγκέντρωση και διάδοση
εμπείρων, πρακτικών, συστάσεων σ ένα ευρύ κοινό τοπικών φορέων

Πρόγραμμα
HORIZON 2020

Πράσινη, ολοκληρωμένη κινητικότητα
Δημιουργία ενός αειφόρου συστήματος μεταφορών που αρμόζει σε μια
σύγχρονη, ανταγωνιστική Ευρώπη

CIVITAS Προώθηση περιβαλλοντικά και κοινωνικά φιλικών, αποτελεσματικών και
καινοτόμων τρόπων μετακίνησης

UITP
(Διεθνής Ένωση
Δημόσιων
Συγκοινωνιών)

Διεθνής
διάσκεψη της
Βιέννης
[2009]

Διπλασιασμός του μεριδίου μετακίνησης με δημόσιες συγκοινωνίες έως το
2025

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Εθνικό
Στρατηγικό
Σχέδιο
Μεταφορών της
Ελλάδας [2019]

 Πυλώνας 1: Ενίσχυση Ασφάλειας, Βιωσιμότητας, Αποδοτικότητας και
Ανταγωνιστικότητας των Μεταφορών
Ανανέωση του στόλου οχημάτων (παντός τύπου) (RT-Soft 5):

o Σύστημα πριμοδότησης-κυρώσεων μέσω φορολογίας και
κινήτρων για νέα/ παλαιά και καθαρά/ ρυπογόνα οχήματα
(παντός τύπου)

o Καθορισμός μέγιστων επιτρεπόμενων ηλικιών ή/και επιπέδων
εκπομπών αερίων για όλα τα οχήματα

Ενίσχυση της προβολής ζητημάτων οδικής ασφάλειας και
αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (RT-Soft 7)
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 Πυλώνας 7: Ανάπτυξη Αποτελεσματικού Συστήματος Αστικών και
Προαστιακών Δημόσιων Συγκοινωνιών σε συνάρτηση με το Εθνικό
Σύστημα Μεταφορών
Προώθηση πολυτροπικότητας (ανάπτυξη πλατφόρμας
πληροφόρησης χερσαίων μεταφορών, εισαγωγή τιμολογιακής
πολιτικής με ενιαία εισιτήρια πολλαπλών μέσων, κ.ά.) (RA-Soft 3 –
μέρος 1ο)
Ανάπτυξη πλαισίου Σχεδιασμού Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (H-

Soft 2), για τον προσδιορισμό επενδυτικών σχεδίων σε αστικές
περιοχές, συμπεριλαμβανομένων:

o Ανανέωσης των στόλων αστικών λεωφορείων με
περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογίες χαμηλής εκπομπής
ρύπων

 Πυλώνας 9: Διερεύνηση Μελλοντικών Ευκαιριών
Ανανέωση του στόλου οχημάτων παντός τύπου (συμπληρωματικές
δράσεις) (RT-Soft 5):

o Ανάπτυξη σχεδίου για την εγκατάσταση δημόσιων σημείων
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η χρήση καθαρότερων
καυσίμων και ηλεκτρικών οχημάτων πρέπει να προωθηθεί
περαιτέρω μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένης εθνικής
στρατηγικής για την ηλεκτροκίνηση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 Εθνικές και τοπικές δράσεις εφαρμογής ΕΣΜ για την βελτίωση της οδικής
ασφάλειας

 Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης μετακινούμενων με όλα τα μέσα σε
πραγματικό χρόνο με έμφαση στις πολυτροπικές μετακινήσεις

 Ανάπτυξη και χρήση δεικτών απόδοσης για συστήματα πληροφόρησης
επί τη βάσει κοινών ευρωπαικών προτύπων/ δεικτών

 Ανάπτυξη και διάδοση εφαρμογών σχεδιασμού μετακινήσεων με
πολλαπλά μέσα μεταφοράς (intermodal journey planner), σε εθνικό
επίπεδο

 Ανάπτυξη ΕΣΜ σε κέντρα πληροφόρησης και επικοινωνίας διατροπικών
κόμβων

 Κέντρα Διαχείρισης πολυτροπικής Κυκλοφορίας Περιφερειών & Αστικής
Κινητικότητας

 Συστήματα διαχείρισης πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών
 Συστήματα για την διαχείριση κίνησης, ασφάλειας και προστασίας

λιμένος και της ευρύτερης περιοχής του λιμένος
 Ενοποιημένο σύστημα πληρωμής εισιτηρίων για μέσα μαζικής μεταφοράς

(ΜΜΜ) σε μητροπολιτικές περιοχές
 Ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών συνεργατικών συστημάτων

κινητικότητας
 Ανάπτυξη έξυπνου δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 Παροχή διαλειτουργικού e-Call σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

Περιφερειακό
Πρόγραμμα
«Θεσσαλία 2021-
2027»

ΣΠ2. Μια πιο πράσινη
και ανθεκτική
Ευρώπη με χαμηλές
εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα προς
μια οικονομία
μηδενικών εκπομπών
διοξειδίου του

 ΕΣ vii: Ενίσχυση της προστασίας και της
διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, της
βιοποικιλότητας και των πράσινων
υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές
περιοχές, και τη μείωση κάθε μορφής
ρύπανσης
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άνθρακα, μέσω της
προώθησης της
δίκαιης μετάβασης σε
καθαρές μορφές
ενέργειας, των
πράσινων και
γαλάζιων
επενδύσεων, της
κυκλικής οικονομίας,
του μετριασμού της
κλιματικής αλλαγής
και της προσαρμογής
στην κλιματική
αλλαγή, της
πρόληψης και της
διαχείρισης των
κινδύνων, και της
βιώσιμης αστικής
κινητικότητας

 ΕΣ viii: Προώθηση μίας βιώσιμης,
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως
μέρος της μετάβασης σε μία οικονομία
μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

ΣΠ3. Μια πιο
διασυνδεδεμένη
Ευρώπη μέσω της
ενίσχυσης της
κινητικότητας

 ΕΣ i: Ανάπτυξη ανθεκτικού στην κλιματική
αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς, βιώσιμου
και διατροπικού ΔΕΔ-Μ

 ΕΣ ii : Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης,
ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή,
έξυπνης και διατροπικής εθνικής,
περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας,
με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και
διασυνοριακή κινητικότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2021-2025

Άξονας Προτεραιότητας
2 «Πράσινη Ανάπτυξη»

 Πράσινες υποδομές σε αστικά κέντρα,
συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων –
συστημάτων αστικών μεταφορών,
υποδομές για ιδιωτικά οχήματα.

Άξονας Προτεραιότητας
4 «Ανάπτυξη
Υποδομών»

 Ανάπτυξη, βελτίωση, συντήρηση,
εκσυγχρονισμός του συνόλου των
υποδομών μεταφορών, κτηριακών κλπ
της Περιφέρειας Θεσσαλίας

 Ολοκληρώσεις μελετών έργων και
χωροταξίας

 Ολοκλήρωση αγροτικών υποδομών και
διασφάλιση της λειτουργικότητάς τους

Έγκριση
Αναθεώρησης
του
Περιφερειακού
Χωροταξικού
Πλαισίου της
Περιφέρειας

 Τοπίο Εθνικής Αξίας. Διαθέτει εντυπωσιακή ακτογραμμή, πλούσια
βλάστηση και γραφικούς οικισμούς.

 Τα τρία μεγάλα νησιά εντάσσονται στην ευρύτερη ζώνη τουρισμού
και δεύτερης κατοικίας (3) ενώ το σύνολο της ενότητας εντάσσεται
και στη ζώνη ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων (2).
Εξωτερική εξάρτηση κάθε νησιού από το Βόλο (λιμάνι, αλλά και τα
λιμάνια του Αγ. Κωνσταντίνου και της Κύμης).
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Θεσσαλίας και
Περιβαλλοντική
Έγκριση αυτού.

 Προωθείται η άμεση ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων που έχουν
ήδη χωροθετηθεί και οι οποίες περιλαμβάνουν: το τουριστικό
καταφύγιο στη Χώρα Σκοπέλου, 100 θέσεων, και το τουριστικό
αγκυροβόλιο στο Νέο Κλήμα (Έληος) Σκοπέλου, 80 θέσεων

Επιχειρησιακό
Σχέδιο
Ολοκληρωμένης
Χωρικής
Επένδυσης
Νήσων Βορείων
Σποράδων

 ΣΣ-1: Ενίσχυση της εξωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και των
Προσβάσεων στα Νησιά των Βορείων Σποράδων

 ΣΣ-2: Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ανάπτυξη
και Διασφάλιση της εσωτερικής «διασυνδεσιμότητας» και
Προσβασιμότητας στους Αστικούς, Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και
Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης του
ΟΣΣ/ΟΧΕ Βορείων Σποράδων

 ΣΣ-3: Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων και Βελτίωση της
Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων και των Επισκεπτών στα Νησιά
των Βορείων Σποράδων

 ΣΣ-4: Εμπλουτισμός και Βελτίωση της Ελκυστικότητας του ενιαίου
Τουριστικού και Πολιτιστικού Προϊόντος στα Νησιά των Βορείων
Σποράδων

 ΣΣ-5: Προσέλκυση Επενδύσεων, στους τομείς των μεταφορών,
του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης, του τουρισμού,
της δημιουργικής βιομηχανίας κ.λπ. και διαμόρφωση / προώθηση
συνεργιών μεταξύ των ΟΤΑ και του ιδιωτικού τομέα

Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠ
Υποδομές
Μεταφορών

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ –
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
[2014]

Άξονας 08 – Καθαρές
Αστικές Μεταφορές

• Προώθηση καθαρών αστικών και προαστιακών
μεταφορών στα κύρια αστικά κέντρα της χώρας

Άξονας  09 – Καθαρές
Αστικές Μεταφορές &
Βελτίωση Αστικού
Περιβάλλοντος (ΤΣ)

• Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των
αστικών μεταφορών στο περιβάλλον
• Βελτίωση συστημάτων αστικών και
προαστιακών συγκοινωνιών, ασφάλειας πεζών
(υποδομές σταθερής τροχιάς, διαχείριση
καυσίμων, συστήματα ελέγχου
λεωφορειολωρίδων)

Άξονας  10 – Εφαρμογή
Στρατηγικών Επίτευξης
Χαμηλών Εκπομπών
Διοξειδίου του Άνθρακα
με Έμφαση στις Αστικές
Περιοχές

• Προώθηση βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και
αναζωογόνησης:- Δράσεις αστικής
αναζωογόνησης που µπορούν να
συνδυάζονται µε Ολοκληρωμένη Χρήση
Ενέργειας - Ο.Χ.Ε. που προτείνονται από ΠΕΠ

Άξονας 12 –
Στρατηγικές και Δράσεις
Προώθησης της
Ενσωμάτωσης του
Ευρωπαϊκού
Περιβαλλοντικού
Κεκτημένου

• Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος µέσω
αστικού / πολεοδομικού και χωροταξικού
σχεδιασμού, προστασία της ποιότητας της
ατμόσφαιρας και αντιμετώπιση του θορύβου
• ∆ράσεις για τη µείωση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης του αέρα (διασφάλιση ποιότητας
µετρήσεων ατµοσφαιρικής ρύπανσης, απογραφή
και έλεγχος Μεσαίων Πηγών Καύσης, ανανέωση
υφιστάµενων Επιχειρησιακών Σχεδίων και
εκπόνηση νέων για την αντιµετώπιση της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές)
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1.1.2 Σχεδιασμός σε επίπεδο Δήμου

Ο σχεδιασμός σε επίπεδο Δήμου αποτελεί την σημαντικότερη πηγή άντλησης πληροφοριών και
κατανόησής των λειτουργιών και των αναγκών του Δήμου. Οι τοπικές ιδιαιτερότητες μπορούν να
αναδειχθούν μόνο από τον εξειδικευμένο σχεδιασμό στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, δηλαδή σε
επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου ή /και Δημοτικών ενοτήτων

Μεθοδολογία ανάλυσης των κειμένων του Δήμου

Ο Πίνακας 3 συντάχθηκε από τη LEVER Α.Ε. και αποτελεί ένα πρότυπο το οποίο συγκεντρώνει και
οργανώνει τις εξαγόμενες πληροφορίες από κάθε εξεταζόμενο σχέδιο, μελέτη κ.λπ. για τις ανάγκες
της αξιολόγησης του υφιστάμενου σχεδιασμού.

Θεμιτή κρίνεται η ανάλυση για κάθε διαθέσιμο σχέδιο ή μελέτη ανεξάρτητα από το περιεχόμενο τους.
Η ολοκληρωμένη συλλογή και καταγραφή κάθε είδους σχεδιασμού που αφορά σε μια περιοχή
συνήθως απουσιάζει στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον κίνδυνο τα νέα σχέδια να έρχονται σε
σύγκρουση ή/και αλληλοεπικάλυψη με μέτρα των παλαιοτέρων. Με αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνεται
μια συγκεντρωτική καταγραφή όλων των διαθέσιμων σχεδίων και μελετών για μια περιοχή.

Μετά από προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση του περιεχομένου του (κάθε) εξεταζόμενου σχεδίου,
συμπληρώνεται το συγκεκριμένο πρότυπο με την καλύτερη δυνατή λεπτομέρεια. Το πρότυπο αναλύει
και ομαδοποιεί το περιεχόμενο κάθε σχεδίου στις εξής τρεις (3) ενότητες: (1) Ταυτότητα Μελέτης, (2)
Περιεχόμενο Μελέτης και (3) Πλαίσιο Αξιολόγησης (Εικόνα 4). Με τη χρήση του υπόψη εργαλείου
επιτυγχάνεται η συνοπτική απεικόνιση του περιεχομένου κάθε μελέτης που εξετάζεται και ταυτόχρονα
διαπιστώνονται τόσο οι στρατηγικές και πολιτικές αρχές που υιοθετεί όσο και οι δυνατότητες
αξιοποίησης των δεδομένων ή/και των πορισμάτων της στο υπό εκπόνηση ΣΒΑΚ.

Εικόνα 4 Τα τρία (3) προτεινόμενα επίπεδα ανάλυσης του περιεχόμενου των υφιστάμενων στρατηγικών σχεδίων και
μελετών με αναφορές στη βιώσιμη ανάπτυξη και κινητικότητα.

Πίνακας 3 Πρότυπο οργάνωσης, ανάλυσης και αξιολόγησης υφιστάμενου σχεδιασμού

Ταυτότητα Μελέτης Περιεχόμενο
Μελέτης Πλαίσιο Αξιολόγησης
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ

1 Κατηγορία

2 Τίτλος

3 Αντικείμενο

4 Έτος εκπόνησης

5 Πεδίο εξέτασης/εφαρμογής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ

1 Πλαίσιο εκπόνησης μελέτης

2 Μέθοδοι/Εργαλεία υλοποίησης

3 Ταυτότητα δεδομένων

4 Συμπεράσματα μελέτης

5 Προτεινόμενες δράσεις/ παρεμβάσεις/ στόχοι

6 Χρηματοδότηση παρεμβάσεων

7 Δίκτυο εμπλεκόμενων

8 Στάδιο υλοποίησης

ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗΣ

1 Υιοθέτηση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης

2 Στόχοι/ δράσεις αστικής κινητικότητας

3 Σύγκρουση/ συμφωνία στόχων/ παρεμβάσεων

4 Αξιοποίηση δεδομένων

Για κάθε ένα από τα πεδία του Πίνακα 3 ακολουθούν οι παρακάτω οδηγίες συμπλήρωσης:

 Ταυτότητα Μελέτης:
o Κατηγορία: Η γενική κατηγορία στην οποία εντάσσεται το έγγραφο (π.χ. στρατηγικό

σχέδιο, τεχνική μελέτη, δημοτική απόφαση κ.λπ.).
o Τίτλος: Ο τίτλος της μελέτης (αναλυτικά).
o Αντικείμενο: Το αντικείμενο το οποίο εξετάζει το έγγραφο (π.χ. μεταφορές, ενέργεια,

υποδομές, περιβάλλον κ.λπ.).
o Έτος εκπόνησης: Έτος εκπόνησης και διάρκεια υλοποίησης.
o Πεδίο εξέτασης/εφαρμογής: Η γεωγραφική περιοχή η οποία εξετάζεται και στην οποία

εφαρμόζονται οι προτεινόμενες δράσεις.
 Περιεχόμενο Μελέτης:

o Πλαίσιο εκπόνησης μελέτης: Το πλαίσιο εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την
εκπόνηση της μελέτης (π.χ. ανήκει σε ένα γενικότερο σχεδιασμό του αντίστοιχου φορέα;
ποιες ήταν οι ανάγκες που διατυπώνονται για την υλοποίηση της μελέτης;).

o Μέθοδοι/εργαλεία υλοποίησης: Περιληπτική αναφορά των σταδίων της
μεθοδολογίας/ροής εκπόνησης της μελέτης καθώς και αναφορά των εργαλείων που
απαιτήθηκαν για την υλοποίηση (π.χ. έρευνες, λογισμικά κ.λπ.).

o Ταυτότητα δεδομένων: Αναφορά δεδομένων που συγκεντρώθηκαν και επεξεργάστηκαν
για τις ανάγκες της μελέτης. Περιγραφή της διαδικασίας των μετρήσεων, όπου
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διενεργήθηκαν. Περιγραφή των αντικειμένων των δεδομένων και των χρονικών περιόδων
που αυτά αναφέρονται, καθώς και των περιοχών/ζωνών λήψης τους.

o Συμπεράσματα μελέτης: Περίληψη συμπερασμάτων μελέτης.
o Προτεινόμενες δράσεις/παρεμβάσεις/στόχοι: Περίληψη των προτεινόμενων

δράσεων/παρεμβάσεων της μελέτης ή/και των στόχων που θέτει.
o Χρηματοδότηση παρεμβάσεων: Αναφορά διαδικασίας χρηματοδότησης και

προτεινόμενων πηγών χρηματοδότησης.
o Δίκτυο εμπλεκομένων: Αναφορά φορέων και των αντικειμένων ενασχόλησής τους, οι

οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία υλοποίησης της μελέτης.
o Στάδιο υλοποίησης: Καταγραφή δράσεων οι οποίες έχουν υλοποιηθεί έως τη χρονική

στιγμή συμπλήρωσης του Πίνακα. Αναφορά αιτιών που ευθύνονται για την πιθανή
καθυστέρηση στην υλοποίηση της μελέτης.

 Πλαίσιο Αξιολόγησης:
o Υιοθέτηση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης: Αξιολόγηση των συμπερασμάτων/ δράσεων της

μελέτης και τεκμηριωμένη διαπίστωση αναφορικά με τη συμφωνία αυτών με τις αρχές της
βιώσιμης ανάπτυξης.

o Στόχοι/δράσεις αστικής κινητικότητας: Αναφορά στόχων/παρεμβάσεων, οι οποίες
αφορούν ζητήματα αστικής κινητικότητας.

o Σύγκρουση/συμφωνία στόχων/παρεμβάσεων: Διαπίστωση του βαθμού στον οποίο οι
προτεινόμενοι στόχοι/παρεμβάσεις συμφωνούν/διαφωνούν με τις αρχές του σχεδιασμού
ενός ΣΒΑΚ.

o Αξιοποίηση δεδομένων: Καταγραφή δεδομένων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στη διαδικασία ανάπτυξης του ΣΒΑΚ.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα εξεταζόμενα κείμενα υφιστάμενου σχεδιασμού για την Σκόπελο με
την μορφή των δελτίων επισκόπησης.



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου

[22]

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΣΧΕΔΙΟΥ
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΣΧΕΔΙΟΥ

1 Κατηγορία ΣΧΕΔΙΟ

2 Τίτλος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Σκοπέλου
(Α’ και Β’ Στάδιο)

3 Αντικείμενο ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

4 Έτος εκπόνησης Α’ Στάδιο 2008, Β’ Στάδιο 2021

5 Πεδίο εξέτασης/
εφαρμογής Δήμος Σκοπέλου

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 Πλαίσιο εκπόνησης
μελέτης

Η μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) συντάσσεται σύμφωνα με τον
νόμο 2508/97 "για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της
χώρας", όπως συμπληρώθηκε με τον χωροταξικό νόμο 2742/99.

2
Μέθοδοι/
Εργαλεία
υλοποίησης

Δύο στάδια εκπόνησης:

Α’ Στάδιο: Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται λεπτομερής ανάλυση της υπάρχουσας
κατάστασης και διάγνωση των προβλημάτων της περιοχής. Η μελετητική ομάδα
διερευνά τις προοπτικές και τάσεις του Δήμου και διατυπώνει πιθανές εναλλακτικές
προτάσεις και σενάρια ρύθμισης της περιοχής.

Β’ Στάδιο: Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει λεπτομερή επεξεργασία του ΓΠΣ /
ΣΧΟΟΑΠ βασισμένη στο σενάριο που θα προκριθεί από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία.

3 Ταυτότητα
δεδομένων

Συγκεκριμένα τα δύο στάδια της μελέτης περιλαμβάνουν τα εξής κεφάλαια:

Α’ Στάδιο: Ανάλυση – Διάγνωση – Προοπτικές
Α.1. Χωροταξική Θεώρηση του Δήμου Σκοπέλου
Ορίζεται ο Δήμος Σκοπέλου μέσα στο χωρικό πλαίσιο που τον περιβάλλει, δηλαδή
στο Νομό Μαγνησίας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Γίνεται αναφορά στο
χωροταξικό αυτό πλαίσιο και αναλύονται οι σχέσεις του Δήμου Σκοπέλου με την
ευρύτερη περιοχή.
Α.2. Η Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία του Δήμου
Αναλύεται η ταυτότητα του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά, το μορφωτικό επίπεδο, τις οικονομικές δραστηριότητες, τις
ενδογενείς αναπτυξιακές δυνατότητες, πολιτιστικά, ιστορικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά και τυχόν συγκριτικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης περιοχής.
Α.3. Δεδομένα του Χώρου και του Περιβάλλοντος
Συγκεντρώνονται και αναλύονται όλα τα δεδομένα του Χώρου και του
Περιβάλλοντος, τα καθοριστικά για τη Μελέτη Γ.Π.Σ., που εμφανίζονται ξεχωριστά
στα εξής κεφάλαια:
- Φυσικό Περιβάλλον
- Πολιτιστικό – Αρχιτεκτονικό – Ιστορικό Περιβάλλον
- Χωροταξική Οργάνωση – Χρήσεις Γης
- Γεωλογική διερεύνηση – Ασφάλεια Προστασία
Α.4. Πολεοδομική Οργάνωση
Αναλύεται η πολεοδομική δομή και οργάνωση όλων των οικισμών εντός της
περιοχής του Δήμου και συγκεκριμένα αναλύεται:
- η λειτουργική δομή του αστικού χώρου, οι υφιστάμενες χρήσεις και οι
συγκρούσεις χρήσεων
- η μεταφορική υποδομή και τα υπόλοιπα υποστηρικτικά δίκτυα σε σχέση με τις
πυκνότητες
- η ποιότητα και η φυσιογνωμία του οικιστικού περιβάλλοντος, οι συνθήκες
κατοικίας και τα δίκτυα αστικής υποδομής
Α.5. Αξιολόγηση δεδομένων, προβλημάτων, προοπτικών
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Συγκεντρώνονται και αξιολογούνται τα βασικά δεδομένα και προβλήματα τόσο του
φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Κρίνονται τυχόν ανάγκες
επεκτάσεων, αναθεωρήσεων και αναπλάσεων περιοχών και αναλύονται τυχόν
κίνητρα και πολεοδομικοί μηχανισμοί για την επίτευξη των πιθανών στόχων.
Α.6. Προκαταρκτική Πρόταση ή Εναλλακτικές Προτάσεις
Αναπτύσσεται το σενάριο ή τα εναλλακτικά σενάρια και κατόπιν αξιολογούνται με
βάση σειρά κριτηρίων όπως κόστος, κάλυψη κοινωνικών αναγκών, υποστήριξη
αναπτυξιακών προοπτικών του ΟΤΑ και βάση των απαιτήσεων της βιώσιμης
ανάπτυξης.

Β’ Στάδιο: Πρόταση
Π.1. Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του ΟΤΑ
Παρουσιάζονται τα στοιχεία της προτεινόμενης οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής
οργάνωσης του Δήμου σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον
Π.2. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος του ΟΤΑ
Παρουσιάζονται οι χωρικές ρυθμίσεις σε όλη την έκταση του Δήμου και
συγκεκριμένα:
- οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας
- οι Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης
- οι Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
- η Προστασία του Περιβάλλοντος και η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων
- η ισόρροπη και αλληλοστηριζόμενη ανάπτυξη αστικού – περιαστικού και
αγροτικού χώρου
- η λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και ζωνών
κατοικίας
- η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε οικισμούς και ύπαιθρο
Π.3. Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και Ρύθμιση των Οικισμών καθώς και των
λοιπών πολεοδομούμενων περιοχών
Αναλύονται οι κατευθύνσεις και τα προγραμματικά μεγέθη της πολεοδομικής
αναβάθμισης που προτείνεται με συγκεκριμένους στόχους:
- την ορθολογική κατανομή και συσχέτιση των χρήσεων γης
- τον καθορισμό αποδεκτών ορίων ανάπτυξης
- τη βελτίωση της τεχνικής και κοινωνικής υποδομής
- τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της μορφής του οικιστικού ιστού και της
φυσιογνωμίας των οικισμών
- τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στους οικισμούς
- την εξασφάλιση όρων και υποδομών για πρόληψη και ελαχιστοποίηση
συνεπειών από φυσικές καταστροφές
Π.4. Πρόγραμμα ενεργοποίησης του ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ
Αναφέρεται στην ίδρυση φορέα εφαρμογής του ΓΠΣ, προτείνονται τυχόν
απαιτούμενες ειδικότερες μελέτες, αναγκαία έργα και παρεμβάσεις και αναλύονται
οι αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις. Επίσης γίνεται αναφορά στους εμπλεκόμενους
φορείς για την υλοποίηση των παραπάνω έργων και παρεμβάσεων καθώς και η
χρονική διαδοχή τους και ενδεικτικός
προϋπολογισμός.

4 Συμπεράσματα
μελέτης

Ο Δήμος Σκοπέλου λειτουργεί σαν μια ανοικτή πόλη με κέντρο τους οικισμούς
Σκόπελο, Νέο Κλήμα και Γλώσσα, ενώ οι υπόλοιποι οικισμοί αναφέρονται και
εξυπηρετούνται από αυτούς.
Το οδικό δίκτυο του νησιού στηρίζεται σε έναν κεντρικό άξονα που συνδέει τον
οικισμό της Σκοπέλου με αυτό της Γλώσσας μέσω της ΝΔ – Δ πλευράς του νησιού
όπου συναντώνται οι κυριότερες παραλίες. Πάνω σε αυτόν τον δρόμο έχει
αναπτυχθεί και αξιοποιηθεί το νησί τουριστικά. Επίσης ένα κομμάτι του κεντρικού
άξονα μπορεί να τον παρακάμψει κανείς με δρόμο εφάμιλλων προδιαγραφών από
την Σκόπελο και την παράκαμψη της Επισκοπής, συντομεύοντας τον δρόμο για
Γλώσσα κατά 5 περίπου χλμ. Στο υπόλοιπο κομμάτι του νησιού υπάρχουν αρκετοί
δασικοί δρόμοι, μερικοί αγροτικοί και κάποια μεμονωμένα ασφαλτοστρωμένα
τμήματα. Τέτοια τμήματα είναι, αυτό που οδηγεί από τον οικισμό της Σκοπέλου
στον ΧΥΤΑ και στον Πύργο και από τον οικισμό της Γλώσσας, αυτό που οδηγεί
στον Αϊ Γιάννη τον Καστρή και στο TACAN της αεροπορίας. Εκτός του κεντρικού
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άξονα που προαναφέρθηκε, οι υπόλοιποι δρόμοι είναι από μέτριοι έως πολύ κακής
κατάστασης.

5
Προτεινόμενες
δράσεις/
παρεμβάσεις/
στόχοι

Α’ Στάδιο

Πρόκριση σεναρίου για τελική επεξεργασία υπό μορφή νέου Γ.Π.Σ.

Υπό τις παρούσες συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα του Δήμου
Σκοπέλου, ως έντονα τουριστικού αλλά και ταυτόχρονα παραγωγικού, αγροτικού
και κτηνοτροφικού, θεωρήθηκε ότι η προσέγγιση του εναλλακτικού σεναρίου
«ήπιας παρέμβασης» εξυπηρετεί, με επιτυχέστερο τρόπο το όραμα και τις
εξελικτικές και αναπτυξιακές επιδιώξεις της Δημοτικής Αρχής συμπορευόμενες με
τις αρχές της Βιώσιμης και Αειφόρου ανάπτυξης.
Το σενάριο αυτό εξασφαλίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις και στόχους του Ν. 2508/97
για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικισμών αλλά και την απαραίτητη ευελιξία για τον
χειρισμό κρίσιμων θεμάτων όπως η συνύπαρξη χρήσεων πρωτογενή τομέα με
ανάπτυξη αστικού χαρακτήρα και τουρισμού. Επίσης εκτιμάται ότι οι «ήπιες
παρεμβάσεις» που προτείνονται θα τύχουν ευκολότερα της αποδοχής από την
τοπική κοινωνία.

Β’ Στάδιο

Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Οι προοπτικές διαμορφώνονται είναι οι εξής:

1. Τουριστική ανάπτυξη ήπιας και εναλλακτικής μορφής, παροχή εναλλακτικών
υπηρεσιών τουρισμού ποιότητας, προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του
Δήμου.

2. Ανάπτυξη των παραδοσιακών μορφών αγρο-κτηνοτροφικής παραγωγής,
βιοτεχνίας και οικοτεχνίας και αξιοποίηση των σχετικών κατευθύνσεων και
προγραμμάτων της Ε.Ε.

3. Αποτελεσματική διαχείριση των ακτών, ώστε να αποτελέσουν βασικό
παράγοντα ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και προβολής της εικόνας της
Σκοπέλου και πόλο έλξης για την ανάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων.

4. Προστασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος, μείωση της θαλάσσιας
ρύπανσης, προστασία των δασών, υλοποίηση των αναδασώσεων και
περιορισμός της οικοπεδοποίησης.

5. Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για τις αναπτυξιακές δυνατότητες
και την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος.

6. Αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ και συμμετοχή
και σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης
Οι υφιστάμενες οικιστικές περιοχές διακρίνονται σε:

 Οικισμούς προ του 1923 (Σκόπελος, Παλαιό Κλήμα)

 Οριοθετημένους οικισμούς (Στάφυλος, Αγνώντας, Πάνορμος, Γλώσσα,
Λουτράκι, Νέο Κλήμα)

 Περιοχή με σχέδιο πόλης (Νέο Κλήμα)
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 Μη οριοθετημένους οικισμούς, αλλά απογραμμένους από την ΕΛΣΤΑΤ το
έτος 2001 (Μύλοι και Αθέατο)

 Περιοχές επεκτάσεων των οικισμών προ του 1923 και των οριοθετημένων
οικισμών

Προτεινόμενες επεκτάσεις οικισμών

 Οι μοναδικές προτεινόμενες επεκτάσεις βρίσκονται σε οικισμούς της 1ης
Οικιστικής Ενότητας (Σκόπελος) και είναι οι εξής:

o Στον οικισμό της Σκοπέλου, έκτασης 411.74 στρ

o Στον οικισμό του Πανόρμου, έκτασης 17.68 στρ.

o Στον οικισμό του Στάφυλο, έκτασης 42.85 στρ.

Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΖΠΔ)
Πολεοδομικοί και λοιποί όροι για τον οργανωμένο υποδοχέα:

 Προβλέπεται εισφορά σε γη 25%, στην οποία μετέχουν αναλογικά προς
το εμβαδόν της ιδιοκτησίας τους, όπως αυτό διαμορφώνεται με την πράξη
εφαρμογής, όλοι οι ιδιοκτήτες γης. Τα εδαφικά τμήματα που προέρχονται
από εισφορά σε γη διατίθενται για τη δημιουργία κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων του ΕΠΠΑ.

 Υφιστάμενοι κοινοτικοί και αγροτικοί δρόμοι που ενσωματώνονται στον
υποδοχέα υπολογίζονται στην εισφορά σε γη, η οποία μειώνεται κατά
αντίστοιχο ποσοστό.

 Ο μέγιστος Σ.Δ. ορίζεται σε 1,6 για τις βιομηχανικές χρήσεις και 1,2 για τις
υπόλοιπες.

 Στον υποδοχέα που πολεοδομείται προβλέπεται περιμετρική ζώνη
υψηλού πρασίνου. Για ΕΠΠΑ τύπου Γ’ η ζώνη αυτή έχει εμβαδό ίσο με το
5% της συνολικής επιφάνειας του υποδοχέα και συνυπολογίζεται στην
έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του Πάρκου.

 Οι χώροι κοινωφελών εγκαταστάσεων και κτιρίων ανέρχονται κατά
ανώτατο όριο σε 3% της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΠΑ.

 Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοδομήσιμων χώρων ορίζεται σε
70%.

 Η αρτιότητα των οικοπέδων ορίζεται κατά περίπτωση με την έγκριση της
πολεοδομικής μελέτης. Ως κατώτατο όριο αρτιότητας προτείνονται τα
2.000 τ.μ..

 Η διαχείριση της γης που προκύπτει από την εισφορά σε γη (και
ιδιοκτησιακά μεταβιβάζεται στον οικείο Ο.Τ.Α.) όπως και της περιμετρικής
ζώνης πράσινου στις περιπτώσεις που αυτή έχει καθεστώς δουλείας,
γίνεται από το φορέα του υποδοχέα. Οι κοινόχρηστοι χώροι και οι
υποδομές του υποδοχέα προορίζονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών
της ανάπτυξής του και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από τρίτους
χωρίς την άδεια του φορέα διαχείρισης-διοίκησης του υποδοχέα.

Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ)

ΠΕΠΔ 1: Περιοχή Αγροτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης

Προτείνεται:

 Η άσκηση γεωργίας ολοκληρωμένης διαχείρισης.
 Ο έλεγχος της κτηνοτροφικής πρακτικής από αρμόδιους φορείς
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 Η απαγόρευση αμμοληψίας σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου
του Δήμου

 Απαγόρευση απόθεσης απορριμμάτων εκτός ΧΥΤΑ και αδρανών εκτός
παλαιών λατομείων

 Απαγόρευση διάνοιξης δρόμου παράλληλου προς την ακτογραμμή σε
ζώνη 100m. από τη γραμμή αιγιαλού, τα υφιστάμενα τμήματα δρόμων να
πεζοδρομηθούν η να μετατραπούν σε ήπιας κυκλοφορίας

 Να τεθούν ειδικές προδιαγραφές στις Μ.Π.Ε. νέων ξενοδοχείων σε
απόσταση μικρότερη των 100m από τον αιγιαλό

Μεταβατικές διατάξεις

Όσον αφορά στους όρους δόμησης των περιοχών των οικισμών στις οποίες δεν
υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλης:

 Η πόλη της Σκοπέλου μέχρι να πολεοδομηθεί θα συνεχίσει να δομείται με
τους όρους δόμησης των παραδοσιακών οικισμών και με τους
περιορισμούς που προτείνονται ανά χρήση από τη μελέτη .

 Οι οριοθετημένοι οικισμοί μέχρι να πολεοδομηθούν, θα οικοδομούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στους οικισμούς κάτω των
2000 κατοίκων του Π.Δ. 24- 4-85

 Οι περιοχές επέκτασης, μέχρι να πολεοδομηθούν, θα συνεχίσουν να
οικοδομούνται με τους όρους της εκτός σχεδίου δόμησης.

Βασικά δίκτυα υποδομής – Οργάνωση

Μεταφορικό δίκτυο: Οδικό Δίκτυο, Κυκλοφορία, Μονοπάτια

Το οδικό δίκτυο αποτελείται από:

 Τον δευτερεύοντα επαρχιακό δρόμο (Ε.Ο.46) Σκοπέλου- Λουτρακίου,
μέσω Στάφυλου, που συνδέει όλους τους οικισμούς. Το μήκος αυτού του
δρόμου είναι 33 km, ενώ υπάρχει και η Παραλλαγή Επαρχιακής Οδού
Σκοπέλου - Γλώσσας προς Αγνώντα. Εκατέρωθεν του δρόμου αυτού, έχει
αναπτυχθεί και αξιοποιηθεί το νησί τουριστικά. Το δίκτυο αυτό είναι το
κύριο δίκτυο της Σκοπέλου, με τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή φόρτιση.

 Ασφαλτοστρωμένο δευτερεύον οδικό δίκτυο μήκους 28km
 Δίκτυο δρόμων από βατό χωματόδρομο 80km .
 Το οδικό δίκτυο στη Σκόπελο χρήζει άμεσων βελτιώσεων που θα

περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, διαπλατύνσεις και όποιες άλλες
απαραίτητες εργασίες, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας χώρων
στάθμευσης.

Προτάσεις μελετών και έργων σχετικών με μονοπάτια και ποδηλατοδρόμους:

o Μελέτη ανάδειξης, αποκατάστασης και βελτίωσης των υποβαθμισμένων
μονοπατιών δίκτυο πεζοπορίας)

o Μελέτη δημιουργίας ποδηλατοδρόμου Σκοπέλου– Σταφύλου
o Εκτέλεση εργασιών ανάδειξης, αποκατάστασης και βελτίωσης των

υποβαθμισμένων μονοπατιών
o Έργα διαμόρφωσης ποδηλατοδρόμου Σκοπέλου- Σταφύλου

Λιμάνια – Συγκοινωνιακοί άξονες

Λιμάνια

Στο Δήμο Σκοπέλου, υπάρχουν:

 Το επιβατικό και εμπορικό λιμάνι της Σκοπέλου
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 Το επιβατικό και εμπορικό λιμάνι του Λουτρακίου
 Το επιβατικό λιμάνι του Αγνώντα, που λειτουργεί αντί του λιμανιού της

Σκοπέλου σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών
 Το αλιευτικό καταφύγιο της Σκοπέλου
 Το αλιευτικό καταφύγιο του Λουτρακίου
 Το αλιευτικό καταφύγιο του Νέου Κλήματος
 Το αλιευτικό καταφύγιο του Αγνώντα
 Το τουριστικό καταφύγιο του Νέου Κλήματος
 Ζώνη ελλιμενισμού ελαφρών σκαφών (προβλήτα) στο λιμάνι της

Σκοπέλου
 Ζώνη ελλιμενισμού ελαφρών σκαφών (προβλήτα) στο Λουτράκι
 Ζώνη ελλιμενισμού ελαφρών σκαφών (προβλήτα) στον Αγνώντα

Προτάσεις μελετών και έργων σχετικών με τα λιμάνια:

o Μελέτη κατασκευής αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών (μαρίνα) στο
λιμένα Σκοπέλου

o Μελέτη ολοκλήρωσης εμπορικού και επιβατικού λιμένα Σκοπέλου
o Μελέτη ολοκλήρωσης τουριστικού καταφυγίου Ν. Κλήματος ( Β’ Φάση)
o Κατασκευή αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών (μαρίνα) στο λιμένα

Σκοπέλου
o Ολοκλήρωση εμπορικού λιμένα Σκοπέλου
o Ολοκλήρωση (Β’ φάση) τουριστικού καταφυγίου Νέου Κλήματος

Συγκοινωνιακοί Άξονες

Ακτοπλοϊκές συνδέσεις με:

 Βόλο και Μαντούδι, όλο το χρόνο.
 Σκύρο, Κύμη, Αγ. Κωνσταντίνος και Θεσσαλονίκη κατά τους θερινούς

μήνες.

Προτάσεις

Ακτοπλοϊκές συνδέσεις με:

 Νησιά Αιγαίου (Αγ. Ευστράτιος, Λέσβος, Τήνος, Κεντρικό Αιγαίο, Κύμη)

Ενέργεια

 Η ηλεκτροδότηση του νησιού γίνεται από τον κεντρικό σταθμό της Δ.Ε.Η.
στο Βόλο καθώς και από τον υποσταθμό της Δ.Ε.Η. στο Λαύκο.

 Όλο το νησί ηλεκτροδοτείται από 2 υπόγεια καλώδια που έρχονται από το
Λαύκο, μέσω Σκιάθου.

 Στο νησί υπάρχουν δυο κύριες γραμμές μέσης τάσης (20.000 volt) από τις
οποίες ξεκινούν διακλαδώσεις για να καλύψουν τα υπόλοιπα μέρη του
νησιού.

Προτάσεις

 Μελέτη υπογειοποίησης των δικτύων ΔΕΗ, ιδιαίτερα στον παραδοσιακό
οικισμό της Σκοπέλου.

 Μελέτη αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας στο Δ. Σκοπέλου
 Υπογειοποίηση των δικτύων ΟΤΕ και ΔΕΗ
 Αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στο Δ. Σκοπέλου
 Διασύνδεση των Βορείων Σποράδων και επομένως και της Σκοπέλου με

το ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης της ΔΕΗ.

Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
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Οδικό Δίκτυο

Προβλήματα οδικού δικτύου εντός οικισμών

 Κυκλοφοριακό πρόβλημα στους οικισμούς της Σκοπέλου και της
Γλώσσας, λόγω στενού οδικού δικτύου και έλλειψης χώρων στάθμευσης.

Προτάσεις

 Πολεοδόμηση οικισμών, οργάνωση οδικού δικτύου και χωροθέτηση
χώρων στάθμευσης.

 Επικαιροποίηση μελέτης ανάπλασης παραλίας και κοινόχρηστων χώρων
του Νέου Κλήματος.

 Αποκατάσταση πλακόστρωτων/λιθόστρωτων οδών του οικισμού της
Σκοπέλου.

 Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Σκοπέλου.
 Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Λουτρακίου.
 Αποκατάσταση πλακόστρωτων/λιθόστρωτων οδών του οικισμού της

Γλώσσας.
 Ανάπλαση παραλίας και κοινόχρηστων χώρων του οικισμού του Νέου

Κλήματος.
 Ανάδειξη λιθόστρωτων οδών Παλαιού Κλήματος

Στάθμευση

 Μείζον πρόβλημα στάθμευσης, που εντείνεται κατά τους θερινούς μήνες.
 Εξεύρεση και διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στις εισόδους των

οικισμών, ή κοντά σε λιμάνια.

Προτάσεις

 Μελέτη δημιουργίας χώρου στάθμευσης στον οικισμό της Σκοπέλου.
 Μελέτη δημιουργίας χώρου στάθμευσης στον οικισμό της Γλώσσας.
 Μελέτη δημιουργίας χώρων στάθμευσης στο Στάφυλο, στον Αγνώντα και

στον Πάνορμο.
 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον οικισμό της Σκοπέλου.
 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στη Γλώσσα
 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στο Στάφυλο, στον Αγνώντα και στον

Πάνορμο.

Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ

Απαιτούμενες μελέτες, έργα, θεσμικές παρεμβάσεις

 Μελέτες πολεοδόμησης των οικιστικών υποδοχέων
 Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων/ Σημειακές Πολεοδομικές

Παρεμβάσεις
 Μελέτες ανάπλασης – διαμόρφωσης
 Μελέτες Οδοποιίας

Ενδεικτικά αναφέρονται:
o Μελέτη συντήρησης επαρχιακής οδού Σκόπελος – Αγνώντας
o Μελέτη συντήρησης παραλλαγής επαρχιακής οδού Σκόπελος -

Λιμνονάρι
o Μελέτη συντήρησης επαρχιακής οδού Πάνορμος - Νέο Κλήμα
o Μελέτη συντήρησης επαρχιακής οδού Διάσελο – Πάνορμος
o Μελέτη συντήρησης επαρχιακής οδού Λουτράκι – Γλώσσα.
o Μελέτη διαπλάτυνσης οδού πρόσβασης προς λιμένα Αγνώντα
o Μελέτη ασφαλτόστρωσης δρόμων στην Τ.Κ. Σκοπέλου, όπως Δειλινά

- Μονής Προδρόμου, Μετόχι - Μονής Ευαγγελισμού, Παλαιού Δρόμου
προς Στάφυλο, Έληος – Καστανιά, Καστανιά – Τζελαλή, Δίτροπο –



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου

[29]

Μουρτερό, Πύργος – Πάνορμος, Κεντριάς – Καλόγηρος, Λουτράκι –
Γλώσσας,

o Μελέτη ασφαλτόστρωσης δρόμων στην Τ.Κ. Γλώσσας , όπως
Περιβόλι –Πούντα, Αγ. Ρηγινάκης - Αγ. Βαρβάρα – Κάβος, Πυθαράκια
– Περιβόλια, Σταυρός - Ελαιοτριβείο - Κεραμωτό - Μάρκ - Περιβολιού

o Μελέτη βελτίωσης της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου
o Μελέτη βελτίωσης της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου
o Μελέτες περιμετρικών δρόμων για την παράκαμψη των οικιστικών

υποδοχέων
o Μελέτη κατασκευής τελεφερίκ  Λουτράκι – Γλώσσα
o Μελέτη πεζοδρόμησης και δημιουργίας ποδηλατοδρόμου κατά μήκος

της Ε.Ο. Σκοπέλου Σταφύλου
o Μελέτη δημιουργίας παραλιακής οδού  Λουτρακίου – Έλιους.
o Μελέτη βελτιώσεων εσωτερικού οδικού δικτύου Ν. Κλήματος

 Μελέτες πεζοδρομήσεων
o Μελέτες που αφορούν πεζοδρομήσεις των παραλιακών δρόμων των

οικισμών και άλλων πεζοδρόμων, όπως θα προταθούν από τις
πολεοδομικές μελέτες των οικισμών ή άλλες μελέτες τοπικής κλίμακας

o Μελέτη ανάδειξης λιθόστρωτων Παλαιού Κλήματος

 Μελέτες πεζοπορικών, ποδηλατικών διαδρομών
o Μελέτη ανάδειξης, αποκατάστασης και βελτίωσης των

υποβαθμισμένων μονοπατιών (δίκτυο πεζοπορίας)
o Μελέτη δημιουργίας ποδηλατόδρομου στη Σκόπελο και κατά μήκος

της Ε.Ο. Σκοπέλου - Σταφύλου

 Μελέτες χώρων στάθμευσης
o Μελέτη δημιουργίας χώρου στάθμευσης στη  Σκόπελο
o Μελέτη δημιουργίας χώρου στάθμευσης στη  Γλώσσα
o Μελέτη δημιουργίας χώρων στάθμευσης στο Στάφυλο, στον Αγνώντα

και στον Πάνορμο

Έργα
Οδοποιία

 Διαπλάτυνση οδού πρόσβασης του λιμένα Αγνώντα

 Βελτιώσεις της βατότητας δασικού οδικού δικτύου

 Βελτιώσεις της βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Σκοπέλου

 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Κλήματος

 Ασφαλτοστρώσεις οδών στη  Δ.Κ. Σκοπέλου: Δειλινά – Μ. Προδρόμου,

Μετόχι – Μ. Ευαγγελισμού, παλιού δρόμου προς Στάφυλο, Έληος –

Καστανιά, Δίτροπο – Μουρτερό, Πύργος – Πάνορμος, Κεντριάς –

Καλόγηρος

 Έργα συντήρησης επαρχιακής οδού Σκόπελος – Αγνώντας, παραλλαγής

Σκόπελος – Λιμνονάρι, Πάνορμος – Ν. Κλήμα και Διάσελο – Πάνορμος

 Ασφαλτοστρώσεις οδών στην Τ.Κ. Γλώσσας : Περιβόλι – Πούντα, Αγ.

Ρηγινάκη – Αγ. Βαρβάρα - Κάβος, Πυθαράκια – Περιβόλια και  Σταυρός –

Ελαιοτριβείο – Κεραμωτό – Μάρκ – Περιβόλι

 Δημιουργία παραλιακής οδού  Λουτρακίου – Έλιους

 Έργα συντήρησης επαρχιακής οδού Λουτράκι – Γλώσσα
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 Βελτιώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Ν. Κλήματος

 Κατασκευή περιμετρικών δρόμων σε όλους τους οικισμούς

 Κατασκευή τελεφερίκ Λουτράκι – Γλώσσα

Λιθόστρωτα – Πλακόστρωτα οικισμών

 Αποκατάσταση λιθόστρωτων – πλακόστρωτων οικισμών

 Ανάδειξη λιθόστρωτων Παλαιού Κλήματος

Στάθμευση

 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στη Χώρα Σκοπέλου

 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στη Γλώσσα

 Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στο Στάφυλο, στον Αγνώντα και στον

Πάνορμο

Αναπλάσεις - Πεζόδρομοι – Ποδηλατόδρομοι / Πεζοπορικές Διαδρομές

 Εκτέλεση εργασιών ανάδειξης, αποκατάστασης και βελτίωσης των

υποβαθμισμένων μονοπατιών

 Έργα διαμόρφωσης ποδηλατοδρόμου

 Πεζοδρομήσεις στα παραλιακά μέτωπα όλων των παραλιακών οικισμών

 Αναπλάσεις παραλιών

 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων

 Έργα ανάδειξης, αποκατάστασης και βελτίωσης των υποβαθμισμένων

μονοπατιών

6 Χρηματοδότηση
παρεμβάσεων

Οι προτεινόμενες μελέτες και έργα είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν από πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Εθνικούς πόρους, ίδιους πόρους του Δήμου και
της Δ.Ε. και πόρους του ιδιωτικού τομέα.

7 Δίκτυο
εμπλεκόμενων

 Δημόσιοι φορείς: Δήμος Σκοπέλου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή
Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων

 Φορείς σε Εθνικό Επίπεδο, ανάλογα με τη γεωγραφική εμβέλεια και την
οικονομική απαίτηση κάθε δράσης.

 Υπάρχουν επίσης δράσεις που η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα είναι είτε
απαραίτητη, είτε σημαντική για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

8 Στάδιο υλοποίησης Και τα δύο στάδια (Α’ και Β’) είναι υπό έγκριση.
Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

1
Υιοθέτηση αρχών
βιώσιμης
ανάπτυξης

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο επιλεγέν σενάριο, αυτό εξυπηρετεί με τον
επιτυχέστερο τρόπο το όραμα και τις εξελικτικές και αναπτυξιακές επιδιώξεις της
Δημοτικής Αρχής συμπορευόμενες με τις αρχές της Βιώσιμης και Αειφόρου
ανάπτυξης.
Το σενάριο αυτό εξασφαλίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις και στόχους του Ν. 2508/97
για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικισμών

2
Στόχοι/ δράσεις
αστικής
κινητικότητας

Οι παρεμβάσεις που αφορούν την αστική κινητικότητα και περιγράφονται
αναλυτικά στο ΓΠΣ:

 Μελέτη ανάδειξης, αποκατάστασης και βελτίωσης των υποβαθμισμένων
μονοπατιών δίκτυο πεζοπορίας)

 Μελέτη δημιουργίας ποδηλατοδρόμου Σκοπέλου– Σταφύλου
 Εκτέλεση εργασιών ανάδειξης, αποκατάστασης και βελτίωσης των

υποβαθμισμένων μονοπατιών
 Έργα διαμόρφωσης ποδηλατοδρόμου Σκοπέλου- Σταφύλου
 Πολεοδόμηση οικισμών, οργάνωση οδικού δικτύου και χωροθέτηση

χώρων στάθμευσης.
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 Επικαιροποίηση μελέτης ανάπλασης παραλίας και κοινόχρηστων χώρων
του Νέου Κλήματος.

 Αποκατάσταση πλακόστρωτων/λιθόστρωτων οδών του οικισμού της
Σκοπέλου.

 Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Σκοπέλου.
 Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Λουτρακίου.
 Αποκατάσταση πλακόστρωτων/λιθόστρωτων οδών του οικισμού της

Γλώσσας.
 Ανάπλαση παραλίας και κοινόχρηστων χώρων του οικισμού του Νέου

Κλήματος.
 Ανάδειξη λιθόστρωτων οδών Παλαιού Κλήματος
 Μελέτη δημιουργίας χώρου στάθμευσης στον οικισμό της Σκοπέλου.
 Μελέτη δημιουργίας χώρου στάθμευσης στον οικισμό της Γλώσσας.
 Μελέτη δημιουργίας χώρων στάθμευσης στο Στάφυλο, στον Αγνώντα και

στον Πάνορμο.
 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον οικισμό της Σκοπέλου.
 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στη Γλώσσα
 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στο Στάφυλο, στον Αγνώντα και στον

Πάνορμο

3
Σύγκρουση/
συμφωνία στόχων/
παρεμβάσεων

Οι προτάσεις για την οργάνωση των χρήσεων γης, την προστασία περιβάλλοντος
και για την γενική πολεοδομική οργάνωση των οικισμων έρχονται σε συμφωνία με
το πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ

4 Αξιοποίηση
δεδομένων Χαρτογραφικό υλικό ΓΠΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΣΧΕΔΙΟΥ
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΣΧΕΔΙΟΥ

1 Κατηγορία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2 Τίτλος Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σκοπέλου

3 Αντικείμενο Οργάνωση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων  στο αστικό και
περιαστικό περιβάλλον

4 Έτος εκπόνησης 2021

5 Πεδίο εξέτασης/
εφαρμογής Δήμος Σκοπέλου

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 Πλαίσιο εκπόνησης
μελέτης

Το ΣΦΗΟ συντάσσεται σύμφωνα με τον τον νόμο 4710/2020 «Προώθηση της
ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» κατά τον οποίο οι μεγάλοι και μεσαίοι δήμοι
της επικράτειας υποχρεούνται να εκπονήσουν Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (ΣΦΗΟ) για τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού δημοσίως
προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των
διοικητικών ορίων τους και το οποίο θα λαμβάνει υπόψιν τα πολεοδομικά και
κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

2
Μέθοδοι/
Εργαλεία
υλοποίησης

 Μεθοδολογία
I. Στάδιο Προετοιμασίας

o Καθορισμός Περιοχής Παρέμβασης
o Ορισμός Εμπλεκόμενων Φορέων
o Καθορισμός Πλάνου Συμμετοχικού Σχεδιασμού

II. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
o Αξιολόγηση στάθμευσης
o Αξιολόγηση υφιστάμενου τοπικού σχεδιασμού

III. Χαρτογράφηση Περιοχής Υπερκείμενου Σχεδιασμού
o Αξιολόγηση Πολεοδομικών Χαρακτηριστικών
o Αξιολόγηση Κυκλοφοριακών Χαρακτηριστικών
o Καταγραφή και αξιολόγηση υποδομών



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου

[32]

o Ανάπτυξη Χαρτών σε κατάλληλο σχεδιαστικό υπόβαθρο
IV. Διαδικασία Χωροθέτησης Σταθμών

o Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης
o Αξιολόγηση δυνητικών θέσεων χωροθέτησης σταθμών
o Αξιολόγηση Τεχνικών Απαιτήσεων
o Προτάσεις ευρύτερων, ή/και σημειακών παρεμβάσεων
o Προτάσεις ειδικών θέσεων
o Ανάπτυξη Σεναρίων
o Διαβούλευση και καθορισμός επικρατέστερου σεναρίου
o Χωροθέτηση Σταθμών Φόρτισης

V. Εφαρμογή Σ.Φ.Η.Ο.
o Ανάλυση Κόστους Οφέλους και εκτίμηση βιωσιμότητας συστήματος
o Χρονικός Προγραμματισμός
o Χρηματοδότηση Έργου
o Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού
o Τεχνικές Προδιαγραφές Συνδεσμολογίας
o Πολιτική Κινήτρων

 Διαδικασίες Συμμετοχικού Σχεδιασμού
o Ερωτηματολόγιο
o Διαβούλευση
o Έντυπο αξιολόγησης σεναρίων από φορείς

 Πολυκριτηριακή Ανάλυση
 Παραδοτέα

o Π.1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης - Χαρτογράφηση της
Περιοχής Παρέμβασης

o Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης
Η/Ο - Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

o Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης
o Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή Σχεδίου

3 Ταυτότητα
δεδομένων

Πρωτογενή και Δευτερογενή δεδομένα
 Χάρτες ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης (χρήσεων γης, δημογραφικών

στοιχείων, κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών)
 Χάρτης χωροθέτησης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 Πληθυσμικά δεδομένα από ΕΛΣΤΑΤ
 Χαρτογραφικά υπόβαθρα από ΕΛΣΤΑΤ
 Ερωτηματολόγιο

4 Συμπεράσματα
μελέτης

Χωροθετήθηκαν συνολικά 12 σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά ΙΧ και 4 σημεία για
ειδικές θέσεις στάθμευσης (ταξί και ΑμεΑ). Τα σημεία αυτά χωροθετήθηκαν στους
οικισμούς της Σκοπέλου, της Γλώσσας, του Νέου Κλήματος και του Λουτρακίου

5
Προτεινόμενες
δράσεις/
παρεμβάσεις/
στόχοι

Σενάρια Χωροθέτησης

Σενάριο Α’: Προορισμός – Έμφαση στον Τουρισμό

Το Σενάριο Α δίνει έμφαση στη Νήσο Σκόπελο, ως τουριστικό προορισμό, με
επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέτοιοι προορισμοί είναι οι περιοχές
εμπορικού ενδιαφέροντος, οι παραλίες, οι παραδοσιακοί οικισμοί καθώς και άλλα
σημεία έλξης μετακινούμενων όπως τα τουριστικά αξιοθέατα, πάντα στα
γεωγραφικά όρια του Δήμου Σκοπέλου.

Σενάριο Β’: Προέλευση – Ισοκατανομή των Σταθμών

Το Σενάριο Β εστιάζει στην ισοκατανομή των σταθμών φόρτισης στα γεωγραφικά
όρια του Δήμου Σκοπέλου με κριτήριο την κατοικία και την εξυπηρέτηση του
μόνιμου πληθυσμού.

Συνδυασμός Σεναρίων

Συνδυασμός των Σεναρίων Α’ και Β’ με συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής
(βαρύτητα) του καθενός στη σύνθεση ενός ιδανικού σεναρίου,  που ανταποκρίνεται
στο χαρακτήρα, στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες της πόλης.
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Υιοθέτηση του Συνδιασμού των Σεναρίων: Τελικά, δεν θα πρέπει να γίνεται
λόγος για δύο αμιγώς αποκλειόμενα σενάρια, αλλά δυο διαφορετικές πτυχές ενός
ολιστικού σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη του όλους τους προαναφερθέντες
παράγοντες ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του, δηλαδή η υιοθέτηση της
ηλεκτροκίνησης.

Προτεινόμενες περιοχές / οδοί χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης:

Βασιλέως Όθωνος, Σκόπελος > 4 θέσεις

Επαρχιακή Οδός Σκοπέλου – Λουτρακίου, Σκόπελος > 2 θέσεις

Παπαφλέσσα, Σκόπελος > 2 θέσεις

Χώρος Στάθμευσης Λιμένα, Νέο Κλήμα > 2 θέσεις

Χώρος Στάθμευσης Εκκλησίας, Γλώσσα > 2 θέσεις

Μνημείο Ναύτη, Γλώσσα > 2 θέσεις

Χώρος Στάθμευσης Λιμένα, Λουτράκι > 2 θέσεις

6 Χρηματοδότηση
παρεμβάσεων

 Κρατικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα επενδύσεων
 Ιδία κεφάλαια του Δήμου
 Δανεισμός
 Ιδιώτες επενδυτές

7 Δίκτυο
εμπλεκόμενων

 Διοικητικές Αρχές
 Ερευνητικοί φορείς και φορείς συλλογής δεδομένων
 Πάροχοι Συγκοινωνιακού Έργου
 Λοιποί Φορείς (π.χ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.)

8 Στάδιο υλοποίησης Υπό έγκριση
Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

1
Υιοθέτηση αρχών
βιώσιμης
ανάπτυξης

Το ΣΦΗΟ υιοθετεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς το αντικείμενο του
που είναι η ηλεκτροκίνηση αποτελεί εργαλείο προς την βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς
μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής στις πόλεις με πρωτόγνωρο τρόπο
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των αρχών της αειφορίας.

Σκοπός της διαδικασίας εκπόνησης του ΣΦΗΟ είναι αφενός ο προσδιορισμός
ενός δημόσιου δικτύου «υποστήριξης» σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο της
ηλεκτροκίνησης και αφετέρου η ομαλή ένταξη του συγκεκριμένου δικτύου
ηλεκτροκίνησης στο ευρύτερο σύστημα βιώσιμης αστικής κινητικότητας του
Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο συγκοινωνιακό σχεδιασμό.

2
Στόχοι/ δράσεις
αστικής
κινητικότητας

Στόχος
Ο Δήμος να εκπονήσει ένα σύγχρονο, βιώσιμο, λειτουργικό και αποτελεσματικό
σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την
απαραίτητη συνθήκη για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ήτοι ένα δίκτυο
υποδομών φόρτισης στα λειτουργικά όριά του.

Προτεινόμενες περιοχές / οδοί χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης:

Βασιλέως Όθωνος, Σκόπελος > 4 θέσεις

Επαρχιακή Οδός Σκοπέλου – Λουτρακίου, Σκόπελος > 2 θέσεις

Παπαφλέσσα, Σκόπελος > 2 θέσεις

Χώρος Στάθμευσης Λιμένα, Νέο Κλήμα > 2 θέσεις

Χώρος Στάθμευσης Εκκλησίας, Γλώσσα > 2 θέσεις

Μνημείο Ναύτη, Γλώσσα > 2 θέσεις

Χώρος Στάθμευσης Λιμένα, Λουτράκι > 2 θέσεις
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3
Σύγκρουση/
συμφωνία στόχων/
παρεμβάσεων

Συμφωνία, καθώς σκοπός του ΣΦΗΟ είναι, μεταξύ άλλων,η ομαλή ένταξη του
συγκεκριμένου δικτύου ηλεκτροκίνησης στο ευρύτερο σύστημα βιώσιμης αστικής
κινητικότητας του Δήμου

4 Αξιοποίηση
δεδομένων

 Καταγραφή πολεοδομικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών του Δήμου
 Χαρτογραφικό υλικό
 Πληθυσμιακά δεδομένα
 Φορείς
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1.2 Ανάλυση και εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών για την ολοκληρωμένη προσέγγιση
σχεδιασμού εκπόνησης ΣΒΑΚ

1.2.1 Μεθοδολογία Ανάλυσης και Εναρμόνισης των Τοπικών Πολιτικών

Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η περαιτέρω αποσαφήνιση και αξιολόγηση των τοπικών
κειμένων πολιτικής του Δήμου που σχετίζονται άμεσα είτε έμμεσα με το σύστημα αστικής
κινητικότητας της περιοχής και τα οποία έχουν περιγραφεί στο στάδιο αποτίμησης του υφιστάμενου
σχεδιασμού. Κυριότερη επιδίωξη είναι να μπορέσουν, σε πρώτη φάση, να αλιευτούν τα εξειδικευμένα
εκείνα στοιχεία που δύνανται να αξιοποιηθούν στην πορεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ προς την
κατεύθυνση της εξοικονόμησης πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών) και χρόνου.

Τα στοιχεία που αναζητούνται σχετίζονται με δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν στο στάδιο
συλλογής πρωτογενών δεδομένων και με προτάσεις μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε
συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου, είτε οριζόντια σε όλη την έκταση της περιοχής ευθύνης του Δήμου.
Πέρα όμως από τον εντοπισμό των συγκεκριμένων στοιχείων επιδιώκεται και η διερεύνηση της
συνέχειας και επικοινωνίας που υπάρχει στην προετοιμασία τέτοιου είδους Στρατηγικών Σχεδίων,
αλλά και εξειδικευμένων μελετών, ώστε να εντοπιστεί αν υπάρχει πρόβλεψη για ανάπτυξη συνεργειών
μεταξύ τους για την επίτευξη του απαιτούμενου συλλογικού και ολιστικού σχεδιασμού σε επίπεδο
τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται οι ενδεχόμενες αστοχίες του ως τώρα σχεδιασμού
και αναλύονται οι ευκαιρίες που μπορεί να εμφανιστούν με βάση τις οικονομικές, πολιτικές και
κοινωνικές συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται δύο πράγματα:

 Η εξασφάλιση  κοινών μεθόδων παρακολούθησης της εξέλιξης προτεινόμενων μέτρων και η
κοινοποίησή τους στα εμπλεκόμενα μέρη

 Η αποφυγή της υιοθέτησης αποσπασματικών προτάσεων που οδηγούν σε ασυνέχειες του
δικτύου, στην εμφάνιση αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων και στην περιττή χρήση πόρων
για υλοποίηση στόχων που έχουν προδιαγραφεί σε άλλα σχέδια.

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την ανάλυση των συγκεκριμένων πολιτικών,
ξεκαθαρίζει το τοπίο αναφορικά με τα μέτρα που πρόκειται να επιλεγούν από το υπό διαμόρφωση
ΣΒΑΚ και το πως θα πρέπει να προδιαγραφούν στο κείμενο του σχεδίου δράσης.

Οι διαδικασίες διεξαγωγής της συγκεκριμένης ανάλυσης και εναρμόνισης απεικονίζεται σχηματικά
στην εικόνα 5:

Εικόνα 5: Μεθοδολογία Ανάλυσης και Εναρμόνισης των Τοπικών Πολιτικών στο ΣΒΑΚ

Συλλογή
κειμένων
πολιτικής

Αξιολόγηση
δεδομένων και

μέτρων

Εξέταση
συνεκτικότητας
των προτάσεων

Εντοπισμός
κινδύνων και
ευκαιριών

Υιοθέτηση δεδομένων και
πιθανών μέτρων στο ΣΒΑΚ
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Εικόνα 6 Διαδικασία ανάλυσης και εναρμόνισης των τοπικών πολιτικών

Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η περαιτέρω αποσαφήνιση και αξιολόγηση των τοπικών
κειμένων πολιτικής του Δήμου, που σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με το σύστημα αστικής
κινητικότητας της περιοχής και τα οποία έχουν αποδελτιωθεί κατά την αξιολόγηση του υφιστάμενου
σχεδιασμού.

Τα στοιχεία που αναζητούνται στα κείμενα πολικής του Δήμου σχετίζονται καταρχάς με δεδομένα που
μπορούν αξιοποιηθούν στο στάδιο συλλογής πρωτογενών δεδομένων. Αυτά μπορεί να είναι
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πολεοδομικά, πληθυσμιακά, κυκλοφοριακά κ.λπ. Κατά δεύτερον, αναζητούνται προτάσεις των
κειμένων πολιτικής σχετικές με μέτρα βιώσιμης αστικής κινητικότητας ή κινητικότητας γενικότερα, είτε
σε συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου είτε οριζόντια σε όλη την έκταση της περιοχής ευθύνης του
Δήμου.

Από τον εντοπισμό των παραπάνω στοιχείων επιδιώκεται και η διερεύνηση  της συνέχειας και
επικοινωνίας που υπάρχει στην προετοιμασία τέτοιου είδους Στρατηγικών Σχεδίων, αλλά και
εξειδικευμένων μελετών, ώστε να εντοπιστεί αν υπάρχει πρόβλεψη για ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ
τους για την επίτευξη του απαιτούμενου συλλογικού και ολιστικού σχεδιασμού σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται οι ενδεχόμενες αστοχίες του ως τώρα σχεδιασμού και
αναλύονται οι ευκαιρίες και κίνδυνοι που μπορεί να εμφανιστούν με βάση τις οικονομικές, πολιτικές
και κοινωνικές συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.

1.2.2 Εξέταση συνεκτικότητας των προτάσεων των κειμένων πολιτικής με την βιώσιμη
αστική κινητικότητα και μεταξύ τους

Στους Πίνακες 4 - 10 γίνεται αντιπαραβολή των μέτρων που προτείνονται από κάθε κείμενο πολιτικής
ανά θεματική ενότητα για τον εντοπισμό συγκρούσεων και συνεργειών.

Πίνακας 4 Μέτρα που αφορούν τις μετακινήσεις πεζή

Κείμενο πολιτικής Πεζή μετακίνηση

Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου
Σκοπέλου

 Μελέτη ανάδειξης, αποκατάστασης και βελτίωσης των
υποβαθμισμένων μονοπατιών δίκτυο πεζοπορίας)

 Εκτέλεση εργασιών ανάδειξης, αποκατάστασης και βελτίωσης των
υποβαθμισμένων μονοπατιών

 Αποκατάσταση πλακόστρωτων/λιθόστρωτων οδών του οικισμού της
Σκοπέλου

 Αποκατάσταση πλακόστρωτων/λιθόστρωτων οδών του οικισμού της
Γλώσσας.

 Ανάδειξη λιθόστρωτων οδών Παλαιού Κλήματος
Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου
Σκοπέλου)

Πίνακας 5 Μέτρα που αφορούν τις μετακινήσεις με ποδήλατο

Κείμενο πολιτικής Ποδήλατο
Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου
Σκοπέλου

 Μελέτη δημιουργίας ποδηλατοδρόμου Σκοπέλου– Σταφύλου
 Έργα διαμόρφωσης ποδηλατοδρόμου Σκοπέλου- Σταφύλου

Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου
Σκοπέλου)

Πίνακας 6 Μέτρα που αφορούν τις Δημόσιες Συγκοινωνίες

Κείμενο πολιτικής Δημόσιες Συγκοινωνίες
Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου
Σκοπέλου

-

Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου
Σκοπέλου)

-
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Πίνακας 7 Μέτρα που αφορούν την οδική ασφάλεια

Κείμενο πολιτικής Οδική Ασφάλεια

Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου
Σκοπέλου

 Βελτιώσεις της βατότητας δασικού οδικού δικτύου
 Βελτιώσεις της βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Σκοπέλου
 Τσιμεντοστρώσεις αγροτικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Κλήματος
 Ασφαλτοστρώσεις οδών στη  Δ.Κ. Σκοπέλου: Δειλινά – Μ. Προδρόμου,

Μετόχι – Μ. Ευαγγελισμού, παλιού δρόμου προς Στάφυλο, Έληος –
Καστανιά, Δίτροπο – Μουρτερό, Πύργος – Πάνορμος, Κεντριάς –
Καλόγηρος

 Έργα συντήρησης επαρχιακής οδού Σκόπελος – Αγνώντας,
παραλλαγής Σκόπελος – Λιμνονάρι, Πάνορμος – Ν. Κλήμα και Διάσελο
– Πάνορμος

 Ασφαλτοστρώσεις οδών στην Τ.Κ. Γλώσσας : Περιβόλι – Πούντα, Αγ.
Ρηγινάκη – Αγ. Βαρβάρα - Κάβος, Πυθαράκια – Περιβόλια και  Σταυρός
– Ελαιοτριβείο – Κεραμωτό – Μάρκ – Περιβόλι

 Έργα συντήρησης επαρχιακής οδού Λουτράκι – Γλώσσα
 Βελτιώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Ν. Κλήματος

Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου
Σκοπέλου)

-

Πίνακας 8 Μέτρα που αφορούν την διαχείριση της κυκλοφορίας

Κείμενο πολιτικής Διαχείριση της Κυκλοφορίας
Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου
Σκοπέλου

 Διαπλάτυνση οδού πρόσβασης του λιμένα Αγνώντα
 Δημιουργία παραλιακής οδού  Λουτρακίου – Έλιους
 Κατασκευή περιμετρικών δρόμων σε όλους τους οικισμούς

Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου
Σκοπέλου)

-

Πίνακας 9 Μέτρα που αφορούν τη στάθμευση

Κείμενο πολιτικής Στάθμευση

Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου
Σκοπέλου

 Μελέτη δημιουργίας χώρου στάθμευσης στον οικισμό της Σκοπέλου.
 Μελέτη δημιουργίας χώρου στάθμευσης στον οικισμό της Γλώσσας.
 Μελέτη δημιουργίας χώρων στάθμευσης στο Στάφυλο, στον Αγνώντα

και στον Πάνορμο.
 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον οικισμό της Σκοπέλου.
 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στη Γλώσσα
 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στο Στάφυλο, στον Αγνώντα και στον

Πάνορμο

Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου
Σκοπέλου)

Προτεινόμενες περιοχές / οδοί χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης:
 Βασιλέως Όθωνος, Σκόπελος > 4 θέσεις
 Επαρχιακή Οδός Σκοπέλου – Λουτρακίου, Σκόπελος > 2 θέσεις
 Παπαφλέσσα, Σκόπελος > 2 θέσεις
 Χώρος Στάθμευσης Λιμένα, Νέο Κλήμα > 2 θέσεις
 Χώρος Στάθμευσης Εκκλησίας, Γλώσσα > 2 θέσεις
 Μνημείο Ναύτη, Γλώσσα > 2 θέσεις
 Χώρος Στάθμευσης Λιμένα, Λουτράκι > 2 θέσεις
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Πίνακας 10 Μέτρα που αφορούν τις αναπλάσεις

Κείμενο
πολιτικής Αναπλάσεις

Γενικό
Πολεοδομικό
Σχέδιο (Γ.Π.Σ.)
Δήμου Σκοπέλου

 Επικαιροποίηση μελέτης ανάπλασης παραλίας και κοινόχρηστων χώρων του
Νέου Κλήματος.

 Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Σκοπέλου.
 Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Λουτρακίου
 Ανάπλαση παραλίας και κοινόχρηστων χώρων του οικισμού του Νέου

Κλήματος.

Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών
Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου
Σκοπέλου)

-

Συνοπτικά η αξιολόγηση της συνεκτικότητας των μέτρων παρουσιάζεται στον πίνακα 11 που
ακολουθεί. Στον πίνακα φαίνεται η ένταση των μέτρων, ανάλογα με το μέγεθος του τριγώνου, κάθε
κειμένου πολιτικής ανά θεματική ενότητα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης εναρμόνισης των κειμένων, είναι ευδιάκριτο το γεγονός
ότι ο Δήμος Σκοπέλου παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει μελετητικό υπόβαθρο ως προς τις μεταφορές
και την κινητικότητα, το τελευταίο διάστημα είναι σε τροχιά βελτίωσης των στρατηγικών του
κατευθύνσεων ως προς την κινητικότητα. Το ΣΒΑΚ προβλέπεται να αξιοποιήσει πλήρως τις
κατευθύνσεις των κειμένων αυτών και να τις εμπλουτίσει ακόμα περισσότερα θέτοντας τους στόχους
και τις προτεραιότητες για την περεταίρω ανάπτυξη του βιώσιμου χαρακτήρα στις μεταφορές.

Ως σημείωση για την συνέχεια του σχεδιασμού του ΣΒΑΚ, τονίζεται η μικρότερη διερεύνηση,
συγκριτικά με του υπόλοιπους τομείς κινητικότητας, της δημόσιας συγκοινωνίας και δευτερευόντος
του ποδηλάτου και της διαχείρισης κυκλοφορίας. Αυτό δεν αποτελεί συμπέρασμα ύπαρξης
προβλημάτων, αλλά περισσότερο ανάγκη εκβάθυνσης και εξέτασης αυτών των τομέων.

Συμπερασματικά, είναι μια καλή ευκαιρία για τον Δήμο Σκοπέλου, μέσα από το ΣΒΑΚ να προταθούν
καινοτόμες λύσεις και παρεμβάσεις οι οποίες να εναρμονίζονται πλήρως με την υφιστάμενη
στρατηγική του Δήμου και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις υπάρχουσες υποδομές.

Πίνακας 11 Συνεκτικότητα μέτρων που προτείνονται στα κείμενα πολιτικής

Κείμενα πολιτικής/μελέτες

Εξεταζόμενοι τομείς κινητικότητας ΓΠΣ ΣΦΗΟ

Πεζή ▲ -
Ποδήλατο ▲ -

Δημόσια Συγκοινωνία - -
Οδική ασφάλεια ▲ -
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Διαχείριση Κυκλοφορίας ▲ -
Στάθμευση ▲ ▲
Αναπλάσεις ▲ -

1.3 Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης: προσδιορισμός των υπερτοπικών και τοπικών
πόλων έλξης και αποτύπωση σε χάρτη, οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης και της
δειγματοληπτικής περιοχής πραγματοποίησης των αυτοψιών και αποτύπωση σε
χάρτη.

Οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου κεφαλαίου συμβαδίζουν με αυτές του 2ου βήματος της
μεθοδολογίας του Eltis και συγκεκριμένα με τη δραστηριότητα 2.1 Αναζήτηση πέρα από τα όρια και
τις ευθύνες σας.

Μια διαδικασία στην οποία δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε αντικείμενο σχεδιασμού, αποτελεί ο
καθορισμός της περιοχής μελέτης. Ο καθορισμός των ορίων εντός των οποίων θα εξεταστεί το σύνολο
των αντικειμένων προσδιορίζεται μέσα από ένα ευρύ σύνολο παραμέτρων. Οι κυριότερες παράμετροι
επιλογής της περιοχής μελέτης είναι :

 Διοικητικοί
 Πληθυσμιακοί

 Γεωγραφικοί
 Λειτουργικοί

Η πολυπαραμετρική διάσταση στην επιλογή της περιοχής μελέτης δυσχεραίνει τον τελικό καθορισμό
αυτής. Σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζονται προβλήματα μερικής αξιολόγησης κινδύνων ή
ευκαιριών, ή ελλιπούς αναγνώρισης αναγκών και διαμόρφωσης λύσεων, διότι η περιοχή μελέτης τα
περιόριζε. Αντίστοιχα, υπάρχουν περιπτώσεις που η επιλογή διευρυμένης περιοχής μελέτης μπορεί
να οδηγήσει σε προτάσεις γενικότερης φύσης, χωρίς να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη εξειδίκευση
στην περιοχή μεγαλύτερης ανάγκης.

Για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων σε ένα αντικείμενο σχεδιασμού, χρησιμοποιούνται
περισσότερες από μια περιοχές μελέτης. Τέτοιου είδους λύσεις αξιολογούν τις διαφορετικές
λειτουργίες που μπορεί να περιλαμβάνει ένα αντικείμενο σχεδιασμού και σε περίπτωση ανάγκης
αποδίδεται διαφορετική περιοχή μελέτης για κάθε λειτουργία.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνθετο αντικείμενο του ΣΒΑΚ και επιδιώκοντας το πληρέστερο αποτέλεσμα,
επιλέχθηκε η λύση ορισμού πολλαπλών περιοχών μελέτης οι οποίες αντιστοιχίζονται σε
συγκεκριμένες διαστάσεις των αντικειμένων προς ανάλυση.

Αναλυτικότερα, οι περιοχές παρέμβασης συνοψίζονται ως εξής:

 Περιοχή Α: Η κυριότερη περιοχή παρέμβασης ορίζεται το κέντρο του οικισμού της Σκοπέλου.
Η συγκεκριμένη περιοχή συγκεντρώνει το σύνολο των στοιχείων αστικής κινητικότητας στα οποία
αναφέρεται ένα ΣΒΑΚ. Πρόκειται για περιοχή με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, ολοκληρωμένο
- υλοποιημένο οδικό δίκτυο και συγκέντρωση εμπορίου και υπηρεσιών.

 Περιοχή Β: Η περιοχή που έρχεται σε άμεση επαφή με την περιοχή Α. Η περιοχή τύπου Β
περιλαμβάνει τις οικιστικές ενότητες που συνδέονται σχετικά άμεσα με το κέντρο του οικισμού
χωρίς να εμφανίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες σε κινητικότητα που εμφανίζει το κέντρο
(π.χ. απουσία υπηρεσιών-εμπορικών πυρήνων, κυκλοφορικής συμφόρησης κ.ά.).
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 Περιοχές Γ: Οι περιοχές Γ αντιπροσωπεύουν κοντινούς ή μακρινούς οικισμούς που εξαρτώνται
άμεσα από τις λειτουργίες του κέντρου του οικισμού της Σκοπέλου με αποτέλεσμα να γενούν και
να έλκουν μετακινήσεις από και προς αυτόν.

Ο χάρτης «περιοχή με συνθήκες αστικής κινητικότητας» δείχνει την περιοχή Α με μεγαλύτερη ακρίβεια
και χρώμα κόκκινο. Στον χάρτη «Περιοχές κινητικότητας» παρουσιάζονται όλες οι περιοχές (Α,Β και
Γ) με τα αντίστοιχα χρώματα που φαίνονται στο υπόμνημα.

Εικόνα 7 Περιοχές Α & Β στον Δήμο Σκοπέλου
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Εικόνα 8 Λειτουργικές περιοχές κινητικότητας στην περιοχή του Δήμου Σκοπέλου
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1.4 Αναγνώριση των ενδιαφερομένων φορέων και του ρόλου τους στην εκπόνηση και
υλοποίηση του ΣΒΑΚ.

Το Δίκτυο Φορέων έχει ενεργή συμμετοχή καθ’ όλη τη διαδικασία ανάπτυξης του ΣΒΑΚ. Η σύνθεσή
του αποσκοπεί στην εξασφάλιση ότι οι επιδιώξεις, οι προθέσεις και οι δυνατότητες/αδυναμίες των
μελών του Δικτύου εκπροσωπούνται επαρκώς από το αρχικό στάδιο της σύλληψης του σχεδίου μέχρι
την ολοκλήρωση και έγκρισή του. Καθώς ένα στρατηγικό σχέδιο μεταφορών επηρεάζει με ποικίλους
τρόπους μια αστική περιοχή, δεν προδιαγράφεται πως οι εμπλεκόμενοι φορείς θα
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο σχεδιασμό και την παραγωγή επιβατικού έργου. Επιπλέον,
καθώς οι αρχές της βιωσιμότητας, έχουν και κοινωνικές επεκτάσεις, στο δίκτυο των φορέων
περιλαμβάνονται και κοινωνικές ομάδες, οι οποίες επηρεάζονται από τις συνθήκες κινητικότητας σε
μια περιοχή. Στο Δίκτυο Φορέων συμμετέχουν φορείς που επί της ουσίας χαράζουν ή υλοποιούν
πολιτικές μεταφορών και πολεοδομίας, καθώς και εκείνοι των οποίων οι δραστηριότητες εξαρτώνται
άμεσα από τα υιοθετούμενα μέτρα ενός τέτοιου σχεδίου.

Βασικός ρόλος του δικτύου φορέων είναι να διατυπώνει προβλήματα, ανάγκες και προσδοκίες ως
προς την κατεύθυνση υλοποίησης του σχεδίου. Εκτός της συμμετοχής στη διαδικασία εκπόνησης του
ΣΒΑΚ με την παροχή χρήσιμων πληροφοριών, την αναγνώριση των ευκαιριών που μπορούν να
προκύψουν στην περιοχή παρέμβασης και τη υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων, οι συμμετέχοντες
φορείς προτρέπονται, πέρα από τα παραπάνω, να υποστηρίξουν το Δήμο και στις διαδικασίες
εφαρμογής των μέτρων του ΣΒΑΚ. Για την εξασφάλιση της συμμετοχής και συνεργασίας των μελών
του Δικτύου Φορέων με τον ΟΤΑ, κρίνεται αναγκαία η υπογραφή ενός Συμφώνου Συμμετοχικού
Σχεδιασμού μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Το προτεινόμενο σύμφωνο φορέων για τις ανάγκες
του ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου παρουσιάζεται στο παρόν παραδοτέο στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

1.4.1 Μέθοδος αναγνώρισης εμπλεκόμενων φορέων

Μια κύρια δραστηριότητα της ομάδας εργασίας είναι η αναγνώριση και η επιλογή των φορέων που
εμπλέκονται με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο στο σύστημα μεταφορών της εξεταζόμενης
αστικής περιοχής. Το πλήθος των εμπλεκόμενων ενδέχεται να είναι μεγάλο, διότι πολλοί φορείς
δραστηριοποιούνται στο σύστημα αστικών μετακινήσεων με διάφορους πιθανούς τρόπους. Ωστόσο,
δεν είναι δεσμευτικό για κάθε φορέα να συμμετάσχει στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Βασικός
στόχος της δραστηριότητας είναι να προσδιοριστούν όλοι οι φορείς και οι αντίστοιχες
αρμοδιότητες/ευθύνες τους στο σύστημα μετακινήσεων της περιοχής μελέτης, αλλά και να
διαπιστωθούν οι εμπλεκόμενοι που πρόκειται να επηρεαστούν σημαντικά από πιθανές
αλλαγές/παρεμβάσεις που είναι δυνατό να προταθούν από ένα ΣΒΑΚ.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας χρησιμοποιείται ο παρακάτω πίνακας ως ένας
οδηγός για την αρχική αναγνώριση και επιλογή φορέων που χρειάζεται να συμμετάσχουν στην
ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ, είτε επειδή ασκούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο σύστημα μετακινήσεων
της περιοχής μελέτης, είτε/και επειδή οι δραστηριότητες τους επηρεάζονται ή προσδιορίζονται από
την τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος μετακινήσεων. Ο Πίνακας 12 περιλαμβάνει τέσσερεις
(4) ομάδες γενικότερων και ειδικότερων κατηγοριών εμπλεκομένων φορέων και καλύπτει τόσο τις
επίσημες και θεσπισμένες Αρχές/Υπηρεσίες σε μία αστική περιοχή μελέτης, όσο και τις (ενδεχόμενες)
ενώσεις/ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται σε άμεση ή έμμεση συσχέτιση με το τοπικό
σύστημα μεταφορών.



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου

[44]

Πίνακας 12 Εργαλείο αναγνώρισης και επιλογής εμπλεκόμενων φορέων

Αρχές

Τοπικές Διοικητικές Αρχές

Κοινωνικές
ομάδες

Περιβαλλοντικές ομάδες

Όμοροι Δήμοι Ενώσεις Ποδηλατιστών

Αρχές Μεταφορών Ενώσεις Πεζών

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Σύλλογοι Α.με.Α

Κυβερνητικοί φορείς Ομάδες πολιτών

Άλλοι τοπικοί και εθνικοί φορείς Ενώσεις γονέων

Αστυνομικές Δ/σεις - Τροχαία Εμπορικοί Σύλλογοι

Επιχειρήσεις

Πάροχοι συγκοινωνιακού έργου
(Υπεραστικό και Αστικό ΚΤΕΛ) Ιδιοκτήτες μεγάλων ή

σημαντικών εκτάσεων γηςΕταιρίες διαχείρισης/ Κατασκευής
συγκοινωνιακών έργων

Εταιρίες εκμετάλλευσης μεταφορικών
μέσων (Car-Sharing, Ποδηλάτων κ.ά.)

Άλλοι
φορείς

Ερευνητικά Κέντρα

Πανεπιστήμια
Εταιρίες με μεγάλο πλήθος
απασχολούμενων Άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Εταιρίες Logistics Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
(Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κλπ)

Οι κατηγορίες φορέων που περιέχει ο Πίνακας 12, είναι οι συνηθέστερες που εμπλέκονται σε έργα
μεταφορών γενικότερα και σε ΣΒΑΚ ειδικότερα. Ανάλογα την περίπτωση εφαρμογής ενδέχεται να
προστεθούν επιπλέον φορείς από τους αναγραφόμενους. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η ομάδα
έργου δεν μπορεί να υποχρεώσει τη συμμετοχή και τη συνεργασία κανενός φορέα αλλά αντίθετα θα
πρέπει να εργαστεί ώστε να παρουσιάσει πειστικά επιχειρήματα για τη συμμετοχή όσο το δυνατόν
περισσότερων από αυτούς.

Η ομάδα έργου με την καθοδήγηση του αναδόχου και με βάση την προκαταρκτική έρευνα που
πραγματοποιήθηκε για τον Δήμο, αξιοποιώντας πλήρως το εργαλείο αναγνώρισης εμπλεκόμενων
φορέων, κατέληξε στους παρακάτω φορείς οι οποίοι θα ήταν σκόπιμο να συμμετάσχουν στις
διαδικασίες των διαβουλεύσεων του ΣΒΑΚ. Η λίστα που εμφανίζεται στον Πίνακας 13 αποτελεί προϊόν
ζύμωσης αφού παρουσιάστηκε σε πρωταρχικό στάδιο κατά την συνάντηση μεταξύ ομάδας μελέτης
αναδόχου και Ομάδας Εργασίας του Δήμου στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπαίδευσης και
επικυρώθηκε στην συνέχεια σε επόμενη συνάντηση μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσής των
φορέων. Σε κάθε περίπτωση η λίστα μπορεί να εξειδικευτεί περισσότερο ή να εμπλουτιστεί με
παραπάνω φορείς καθ’ όλη την διάρκεια εκπόνησης του έργου.

Πίνακας 13 Δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων για το ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου.

Διοικητικές Αρχές
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Μαγνησίας & ΠΕ Σποράδων
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μαγνησίας & ΠΕ Σποράδων, Περιφέρειας Θεσσαλίας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου
Φορείς ασφάλειας και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
Α.Τ. Σκοπέλου
Πυροσβεστική κλιμάκιο Σκοπέλου
Λιμεναρχείο Σκοπέλου
Όμοροι ΟΤΑ και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Δήμος Σκιάθου
Δήμος Αλοννήσου



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου

[45]

Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Κλήματος
Πρόεδρος Κοινότητας Γλώσσας
Πρόεδρος Κοινότητας Σκοπέλου
Φορείς Μεταφορικού Έργου
Ιδιοκτήτες πούλμαν που εξυπηρετούν την επιβατική κίνηση στο νησί
Taxi service kalogiros (ως άτυπος εκπρόσωπος επαγγελματιών αυτοκινητιστών Σκοπέλου)
Ενώσεις επαγγελματιών/επιμελητήρια
Σύλλογος Ξενοδόχων Σκοπέλου
Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων (Moto Center, Moto Tours)
Κοινωνικές Ομάδες/ Σύλλογοι
Φάρος Σκοπέλου
Scopelos Cycling
Σχολική Επιτροπή
Πολιτιστικός Σύλλογος
Δομές υγείας που συγκεντρώνουν μεγάλο πλήθος μετακινήσεων
Κέντρο Υγείας Σκοπέλου

1.4.2 Μέθοδος ανάλυσης εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο ενός ΣΒΑΚ

Η αποτελεσματική διαχείριση των εμπλεκομένων μερών στην διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ
προϋποθέτει την εκ των προτέρων ανάλυση τους προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα συμφέροντα
και η επιρροή των φορέων στο σύστημα αστικής κινητικότητας της πόλης.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να αναδείξει τους φορείς με τη μεγαλύτερη δυνητικά εμπλοκή, το είδος των
δεδομένων που μπορεί να παρέχει ο κάθε φορέας, τους φορείς με μεγαλύτερη αρνητική ή θετική
στάση απέναντι στις βιώσιμες μετακινήσεις, τους φορείς που έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε
αλλαγές και εκείνους που έχουν τη νομιμότητα να τις εφαρμόσουν. Για την ανάλυση του δικτύου
εμπλεκομένων στο ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου επιλέχτηκαν οι εξής παράμετροι:

 Ενδιαφέρον για τον Σχεδιασμό: Η συγκεκριμένη παράμετρος αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο
η διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ ή/και το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ (και η μετέπειτα εφαρμογή
του) πρόκειται να επηρεάσει τις δραστηριότητες του φορέα και κατά συνέπεια υπάρχει ενδιαφέρον
για αυτόν να συμμετέχει. Η εκτίμηση γίνεται ποιοτικά σε κλίμακα από το 1 (καθόλου ενδιαφέρον)
μέχρι 5 (άμεσα ενδιαφερόμενος που επηρεάζεται πλήρως).

 Δικαιοδοσία / Νομιμότητα σχεδιασμού: Περιγράφει τον εκτιμώμενο βαθμό συμμετοχής που θα
έπρεπε να έχει ο φορέας στη διαδικασία σχεδιασμού, ως απόρροια της θεσμικής του ιδιότητας,
των δραστηριοτήτων του και των χαρακτηριστικών της κοινωνικής ομάδας που εκπροσωπεί. Η
εκτίμηση γίνεται ποιοτικά σε κλίμακα από το 1 (καμία δικαιοδοσία) μέχρι 5 (πλήρης δικαιοδοσία
συμμετοχής στις συμμετοχικές διαδικασίες).

 Προοπτικές αποδοχής σχεδιασμού: Η παράμετρος αφορά την ελεύθερη συμπλήρωση μέτρων
και ρυθμίσεων, των οποίων η ομάδα έργου θεωρεί πως υπάρχουν προοπτικές να εγκρίνει και να
υποστηρίξει ο εκάστοτε φορέας και κατά συνέπεια θα προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο
Δήμο στο στάδιο εφαρμογής του.

 Ενδεχόμενοι κίνδυνοι: Ελεύθερη συμπλήρωση δράσεων και μέτρων που θεωρεί η ομάδα έργου
πως θα συναντήσει την αντίδραση των φορέων. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα της
έγκαιρης πρόβλεψης και επιστράτευσης της κατάλληλης επιχειρηματολογίας για την αντιμετώπιση
των κινδύνων που θα προκύψουν και τον περιορισμό του αρνητικού αντικτύπου που γίνεται
αντιληπτό από την κοινωνία.
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 Ένταξη σε πιθανή δραστηριότητα: Στο σημείο αυτό επισημαίνονται οι ευκαιρίες από την
εμπλοκή του εκάστοτε φορέα στο ΣΒΑΚ. Ο εξεταζόμενος φορέας αντιστοιχίζεται στις ομάδες
δραστηριοτήτων συμμετοχικού σχεδιασμού. Με την εν λόγω διαδικασία, εκτιμώνται τα στάδια της
διαδικασίας συμμετοχικού σχεδιασμού στα οποία ο εξεταζόμενος φορέας μπορεί να συνεισφέρει
ουσιαστικά. Οι προτεινόμενες ομάδες δραστηριοτήτων είναι:

1. Παροχή δεδομένων και υπηρεσιών
2. Συμμετοχή στις έρευνες και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του ΣΒΑΚ (εθελοντισμός)
3. Αναγνώριση προβλημάτων και διαμόρφωση στόχων και οράματος
4. Διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας
5. Υποστήριξη στη διαδικασία διαμόρφωσης και αξιολόγησης μέτρων κινητικότητας

 Χρήσιμα Δεδομένα: Με την προϋπόθεση ότι ο εξεταζόμενος φορέας ενδέχεται να παρέχει
χρήσιμα δεδομένα ή υπηρεσίες στην εκπόνηση της μελέτης του ΣΒΑΚ, στο πεδίο αυτό
πραγματοποιείται εκτίμηση των δεδομένων αυτών και πως μπορούν να αξιοποιηθούν στον
σχεδιασμό. Η εκτίμηση σε πρώτη φάση γίνεται από την ομάδα έργου και ενημερώνεται συνεχώς
μέσα από την επικοινωνία που πραγματοποιείται με τον εκάστοτε φορέα με τον φορέα.

1.4.3 Αναγνώριση και ανάλυση δικτύου φορέων για το ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου

Ακολουθεί η ανάλυση του δίκτυο φορέων βάσει της μεθοδολογίας που παρουσιάστηκε παραπάνω
στην παράγραφο 1.4.2., υπό μορφή πινάκων. Ως επανάληψη, αναφέρονται επιγραμματικά οι
παράμετροι αξιολόγησης:

 Ενδιαφέρον για τον Σχεδιασμό
 Δικαιοδοσία / Νομιμότητα σχεδιασμού
 Προοπτικές αποδοχής σχεδιασμού
 Ενδεχόμενοι κίνδυνοι
 Ευκαιρίες - Δραστηριότητες

1. Παροχή δεδομένων και υπηρεσιών
2. Συμμετοχή στις έρευνες και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του ΣΒΑΚ
3. Αναγνώριση προβλημάτων και διαμόρφωση στόχων και οράματος
4. Διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας
5. Υποστήριξη στη διαδικασία διαμόρφωσης και αξιολόγησης μέτρων κινητικότητας

 Χρήσιμα Δεδομένα
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Πίνακας 14 Ανάλυση των εμπλεκόμενων φορέων

Όνομα Φορέα

Εν
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έρ
ον
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 το

Σχ
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σμ

ό

Δι
κα
ιο
δο
σί
α

Νο
μι
μό
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Σχ
εδ
ια
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ού

Προοπτικές αποδοχής
σχεδιασμού Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι

Εν
τα
ξη

σε
δρ
ασ

τη
ρι
ότ
ητ
α

(1
,2,

3,4
,5)

Χρήσιμα δεδομένα

Διοικητικές Αρχές
Διεύθυνση
Μεταφορών και
Επικοινωνιών ΠΕ
Μαγνησίας & ΠΕ
Σποράδων

5 5 Μέτρα / Παρεμβάσεις
που συμβάλουν την

αντιμετώπιση αναγκών
κινητικότητάς σε

επίπεδο περιφερειακής
ενότητας

Μέτρα / Παρεμβάσεις που
αποκλίνουν από τον

περιφερειακό σχεδιασμό
δεν θα υποστηριχθούν

1,3,4,5

Υποστήριξη της
διαδικασίας με

παροχή
πληροφοριών στα
πλαίσια νομοθεσίας
και κανονισμών

Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων ΠΕ
Μαγνησίας & ΠΕ
Σποράδων,
Περιφέρειας
Θεσσαλίας

5 5

Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Σκοπέλου 4 4

Μέτρα / Παρεμβάσεις
που συμβάλουν την

αντιμετώπιση αναγκών
κινητικότητάς εντός των

λιμενικών ζωνών

Μέτρα απαγόρευσης της
διέλευσης

Μηχανοκίνητων
οχημάτων

1,3,4,5

Παροχή
πληροφοριών για τα
δρομολόγια των
πλοίων και τους

χώρους στάθμευσης
εντός λιμενικών

ζωνών
Φορείς ασφάλειας και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Λιμεναρχείο
Σκοπέλου 4 4 Μέτρα ασφάλειας και

άνεσης μετακινουμένων - 1,3,5

Παροχή δεδομένων
που αφορούν τροχαία

ατυχήματα,
επικίνδυνων σημείων

και παράνομης
στάθμευσης

Πυροσβεστικό
κλιμάκιο Σκοπέλου 3 2

Μέτρα που βελτιώνουν
την κυκλοφοριακή
ικανότητα των οδών.

Παρεμβάσεις που
δυσκολεύουν την

πρόσβαση
πυροσβεστικών οχημάτων

3,5 -

Α.Τ. Σκοπέλου 5 4 - - 1,3,5

Παράνομη στάθμευση
Προβλήματα
κυκλοφορίας.
Χαρακτηριστικά
ελεγχόμενης
στάθμευσης

Πάροχοι Συγκοινωνιακού Έργου
Taxi service kalogiros

(ως άτυπος
εκπρόσωπος
επαγγελματιών
αυτοκινητιστών
Σκοπέλου)

5 2
Μέτρα που βελτιώνουν
την κυκλοφοριακή
ικανότητα των οδών

Μέτρα αναδιαμόρφωσης
των υφιστάμενων οδών,
Μέτρα απαγόρευσης της
διέλευσης Μηχανοκίνητων

οχημάτων, Αλλαγή/
Κατάργηση /περιορισμός

πιάτσας

1,3,4,5
Θέσεις από άτυπες

πιάτσες
Πλήθος αδειών ταξί

Ιδιοκτήτες πούλμαν
που εξυπηρετούν την
επιβατική κίνηση στο

νησί
5 2

Μέτρα / Ρυθμίσεις που
διευκολύνουν την
λειτουργία
Μέτρα που προωθούν
τις δημόσιες
συγκοινωνίες, Μέτρα
που βελτιώνουν την
κυκλοφοριακή ικανότητα
των οδών, Μέτρα που
οργανώνουν την
στάθμευση,
Αστυνόμευση, Μέτρα

Αντίδραση σε μέτρα που
αφορούν στάσεις, αλλαγές

δρομολογίων ή
διαφοροποίηση του

συγκοινωνιακού έργου

1,3,4,5

Δρομολόγια-Στάσεις
Λεωφορείων

Παροχή δεδομένων
επιβατικής κίνησης
Διακύμανση στην
διάρκεια του έτους



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου

[48]

Όνομα Φορέα
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Προοπτικές αποδοχής
σχεδιασμού Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι
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(1
,2,

3,4
,5)

Χρήσιμα δεδομένα

διαμόρφωσης χώρου
στάσεων

Ενώσεις Επαγγελματιών-Επιμελητήρια

Σύλλογος Ξενοδόχων
Σκοπέλου 4 3

Υποστήριξη μέτρων που
διευκολήνουν την
κινητικότητα των

τουριστών στο νησί
- 1,2,3,5

Εικόνα για τον αριθμό
των τουριστών που

επισκέπτονται το νησί
κατά την διάκεια του
έτους και πρόβληματα
που αντιμετωπίζουν
κατά τις μετακινήσεις
τους εντός του Δήμου

Εταιρείες ενοικίασης
αυτοκινήτων (Moto
Center, Moto Tours)

5 3

Υποστήριξη μέτρων που
βελτιώνουν την

κυκλοφοριακή ικανότητα
των οδών και μέτρων
που που οργανώνουν

την στάθμευση

Μέτρα απαγόρευσης της
διέλευσης Μηχανοκίνητων

οχημάτων
1,2,3,5

Πλήθος οχημάτων που
ενοικιάζονται στην
διάρκεια του έτους
Πρόβληματα που

εντοπίζονται στο οδικό
δίκτυο και επικίνδυνα

σημεία
Εκπρόσωποι εκπαιδευτικών/πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

Σχολική Επιτροπή 3 3

Μέτρα ενίσχυσης των
ήπιων μορφών

κινητικότητα, Μέτρα
ασφάλειας και άνεσης

μετακινουμένων
ιδιαίτερα περιμετρικά

των σχολείων,
Δημιουργία σχολικών

διαδρομών
Δράσεις εκπαίδευσης
και ευαισθητοποίησης

- 1,2,3,4,
5

Χαρακτηριστικά
μετακινήσεων των

μαθητών, προβλήματα
που αντιμετωπίζουν,
επικίνδυνα σημεία,

προτάσεις διαδρομών

Εκπρόσωποι πολιτών και κοινωνικοί σύλλογοι

Scopelos Cycling 5 5
Ποδηλατικές υποδομές,

περιορισμός
μηχανοκίνητης
κυκλοφορίας

- 1,2,3,4,
5

Μέλη, Διαδρομές που
χρησιμοποιούν,

επικίνδυνα/δύσκολα
σημεία.

Φάρος Σκοπέλου 5 4

Μέτρα
αναδιαμόρφωσης των
υφιστάμενων οδών
Μέτρα Βελτίωσης της
προσβασιμότητας

Μέτρα βελτίωσης της
πεζή μετακίνησης
Αστυνόμευση

Μέτρα προώθησης της
μηχανοκίνητης
κυκλοφορίας

1,2,3,4,
5

Επικίνδυνα ή
δυσπρόσιτα σημεία
διέλευσης πεζών-

ευαίσθητων ομάδων

Πολιτιστικός
Σύλλογος 3 3

Μέτρα / Ρυθμίσεις που
διευκολύνουν την

λειτουργία του φορέα

Μέτρα απαγόρευσης της
διέλευσης Μηχανοκίνητων

οχημάτων
2,3,5 -

Πόλοι έλξης μετακινήσεων-Φορείς Υγείας

Κέντρο Υγείας
Σκοπέλου 2 2

Μέτρα βελτίωσης
προσβασιμότητας και
ειδικότερα διασύνδεσης
με τον αστικό πυρήνα

της πόλης

- 1,3,5
Στοιχεία αφίξεων –
αναχωρήσεων,

Στοιχεία μετακινήσεων
εργαζομένων
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1.5 Στρατηγική Διαβούλευσης: Πλάνο Συμμετοχής ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών
στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, προσχέδιο συμφώνου συμμετοχής
εμπλεκομένων φορέων, σύνταξη ερωτηματολογίων πολιτών και φορέων εφόσον αυτό
κριθεί απαραίτητο, ενδεικτικό πρόγραμμα ανοιχτών συναντήσεων στο πλαίσιο των
διαβουλεύσεων

1.5.1 Διαδικασία ανάπτυξης μιας στρατηγικής συμμετοχικού σχεδιασμού

1.5.1.1 Σκοπιμότητα στρατηγικής εμπλοκής των φορέων

Ο σχεδιασμός των μεταφορών επηρεάζει μεγάλο πλήθος ατόμων, τα οποία χαρακτηρίζονται από
διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα. Το συγκεκριμένο φαινόμενο οδηγεί σε περίπλοκες
σχέσεις μεταξύ των τοπικών αρχών, των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών. Η έκβαση των
σχέσεων αυτών μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του σχεδιασμού. Συνεπώς, η διαχείριση των
παραπάνω ομάδων στην πορεία του σχεδίου αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό για την
αποτελεσματικότητα, την υιοθέτηση και την μετέπειτα εφαρμογή του σχεδιασμού.

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι ένα από τα βασικά στοιχεία ενός ΣΒΑΚ. Η τοπική κοινωνία
διακρίνεται σε φορείς που επηρεάζουν άμεσα το μεταφορικό έργο, ομάδες που αλληλοεπιδρούν με
διαφορετικούς τρόπους με το σύστημα αστικής κινητικότητας, καθώς και το ευρύτερο σύνολο των
πολιτών με τις υποκειμενικές του ανάγκες και προτιμήσεις μετακίνησης.

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας έχει τέσσερις (4) βασικούς στόχους:
 Ανταλλαγή πληροφοριών
 Εκπαίδευση

 Υποστήριξη της διαδικασίας
 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

Ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει :
 Κοινωνική συνεργασία
 Πιο δημοκρατική λήψη αποφάσεων

 Αυξημένη δικαιοδοσία στην δημοτική
αρχή να εφαρμόσει τον σχεδιασμό

Προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η διαδικασία του Συμμετοχικού Σχεδιασμού και να
εξαχθούν συμπερασμάτων από την εμπειρία των συμμετεχόντων με δομημένο και ουσιαστικό τρόπο,
δημιουργείται η ανάγκη σχηματισμού ενός οργανωμένου πλαισίου διεξαγωγής του. Για το σκοπό
αυτό, αναπτύχθηκε από την ομάδα έργου η Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού του ΣΒΑΚ
Δήμου Σκοπέλου.

1.5.1.2 Πλαίσιο διαμόρφωσης της στρατηγικής συμμετοχικού σχεδιασμού

Μια στρατηγική για την προσέγγιση των εμπλεκόμενων μερών σε ένα ΣΒΑΚ περιλαμβάνει ένα σύνολο
στοιχείων και δραστηριοτήτων που διαφοροποιούνται σε συνάρτηση με το πλήθος των
εμπλεκομένων, τις δυνατότητες της ομάδας έργου και άλλων χαρακτηριστικών που εξαρτώνται από
την γενικότερη «παράδοση» της τοπικής κοινωνίας στις συμμετοχικές διαδικασίες.

Ωστόσο, ανεξάρτητα με τις προσαρμογές για κάθε περίπτωση, η διαδικασίες συμμετοχής των
εμπλεκόμενων θεσμών, οργανισμών, κοινωνικών ομάδων και πολιτών στον σχεδιασμό,
διαμορφώνονται με βάση ένα σύνολο αρχών. Συγκεκριμένα, ο συμμετοχικός σχεδιασμό μπορεί να
θεωρηθεί μια διαδικασία στην οποία:

 προωθείται η αλληλεπίδραση μεταξύ των κέντρων λήψης αποφάσεων και των
εμπλεκόμενων ομάδων, με στόχο τη λήψη απόφασης και τη χάραξη πολιτικής για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας μέσα από συναινετικές διαδικασίες,

 η αλληλεπίδραση αυτή γίνεται στη βάση ενός συγκεκριμένου μεθοδολογικού πλαισίου για
την εφαρμογή των συμμετοχικών διαδικασιών με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο,
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 για τον σκοπό αυτό επιστρατεύεται ένα φάσμα μεθόδων και  εργαλείων συμμετοχής (π.χ.
πλατφόρμες επικοινωνίας, μέθοδοι, μοντέλα), τα οποία προσαρμόζονται στις συνθήκες που
επικρατούν, για  την  επίτευξη  μεγαλύτερης  αποτελεσματικότητας.

 Οι μέθοδοι αυτές, μπορούν να ολοκληρώνονται σε υποδείγματα τα οποία χρησιμοποιούνται
για την πληροφόρηση των εμπλεκομένων στη συμμετοχική διαδικασία και την αύξηση της
γνώσης τους για τις διάφορες πτυχές του υπό εξέταση προβλήματος.

Αντίστοιχα, οι διαδικασίες αξιοποιούν ένα σύνολο μεθόδων και εργαλείων (πίνακας 15) που
προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σχεδιασμού.

Πίνακας 15: Μέθοδοι και Εργαλεία Συμμετοχικού σχεδιασμού

Ο Πίνακας 15 συγκεντρώνει μεθόδους και εργαλεία του Συμμετοχικού Σχεδιασμού που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Η προσέγγιση διαφέρει όταν ο
σκοπός είναι η παροχή ή η συλλογή πληροφορίας, όταν αλληλοεπιδρούν πολίτες και όταν επιδιώκεται
η συμμετοχή δύσκολα προσεγγίσιμων ομάδων.

Παροχή και Συλλογή Πληροφορίας

Έντυπα
ενημέρωσης κοινού

 Αλληλογραφία
 Αφίσες, Σημειώματα και πινακίδες
 Leaflets and brochures
 Fact sheets – Χρήσιμοι Οδηγοί
 Newsletters
 Τεχνικές Αναφορές

Τηλεπικοινωνίες
 Τηλεφωνικές τεχνικές
 Τοπικά ραδιοφωνικά
 Τηλεοπτικά προγράμματα

Internet
 Τεχνικές Internet
 Διαδικτυακά forums
 Διαδικτυακές Δημοσκοπήσεις

Έρευνες  Ερωτηματολόγια
 Συνεντεύξεις με ειδικούς

Προσέγγιση με αλληλεπίδραση των πολιτών

Εκδηλώσεις
Ενημέρωσης

 Μια έκθεση
 Ένα κέντρο πληροφόρησης
 Σημεία πληροφόρησης
 Δημόσια Συνέδρια
 Τοπικές εκδηλώσεις

Προσέγγιση επιλεγμένων ομάδων
συμμετεχόντων

 Επισκέψεις σε γειτονιές & επισκέψεις εργασίας
 Ομάδες Εστίασης
 Συναντήσεις Στρογγυλής τραπέζης
 Διαδραστικά Εργαστήρια
 Επιτροπές Πολιτών
 Τεχνικές ομάδες εργασίας

Προσέγγιση
ευρύτερων ομάδων

 Συνέδριο εμπλεκομένων
 Εκδήλωση οράματος (A transport visioning event)
 «Planning for Real» μέθοδος
 Ανοικτές εκδηλώσεις

Δύσκολα προσεγγίσιμες ομάδες

Ειδικές ομάδες

 Εθνικές μειονότητες
 Άνθρωποι με αναπηρία
 Νέοι και Ηλικιωμένοι άνθρωποι
 Άνθρωποι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου
 Απαθείς άνθρωποι
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1.5.1.3 Στοιχεία στρατηγικής συμμετοχικού σχεδιασμού για τα ΣΒΑΚ

Η Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο στην διαδικασία
εκπόνησης των ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του Eltis. Ο Πίνακας 16
περιλαμβάνει ένα σύνολο ενδεικτικών στοιχείων που μπορούν να δομήσουν μια αποτελεσματική
Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Πίνακας 16 Ενδεικτικά περιεχόμενα στρατηγικής συμμετοχικού σχεδιασμού

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός προσαρμόζεται στη διαδικασία εκπόνησης των ΣΒΑΚ, όπως
περιγράφεται στις προδιαγραφές του Eltis, μέσω ενός οδηγού. Ο εν λόγω οδηγός αντιστοιχίζει τα
εργαλεία και τις μεθόδους του Πίνακας 15 και του Πίνακας 16 με τις δραστηριότητες του ΣΒΑΚ στις
οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.

Εικόνα 9 Ενδεικτική εφαρμογή μεθόδων συμμετοχικού σχεδιασμού σε ένα ΣΒΑΚ

Στοιχεία μιας στρατηγικής για την προσέγγιση των εμπλεκόμενων φορέων

 Σκοπός, λογική και αντικείμενα της διαδικασίας συμμετοχής
 Εισαγωγή στη διαδικασία εκπόνησης των ΣΒΑΚ (καθορισμός του χρόνου & τρόπου που η συμμετοχή

τους ενσωματώνεται στην διαδικασία).
 Συμμετοχή πιθανώς ενδιαφερόμενων ομάδων
 Ανάλυση των εμπλεκομένων (ενδιαφέροντα τους και διαμάχες μεταξύ τους)
 Εργαλεία συμμετοχής για κάθε αντικείμενο και φάση
 Αναλυτικό πλάνο για τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων (including schedule and milestones)
 Ανάλυση ρίσκου και έλεγχός ποιότητας
 Καθορισμός των κανόνων συμμετοχής
 Προσδιορισμός απαιτούμενων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων
 Καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση της συμμετοχικής διαδικασίας
 Τήρηση πρακτικών στις συναντήσεις
 Διαδικασίες για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της συμμετοχικής διαδικασίας στη διαδικασία

εκπόνησης.
 Δείκτες και διαδικασία για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της συμμετοχικής διαδικασίας
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1.5.1.4 Πλάνο εμπλοκής συμμετεχόντων

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της Στρατηγικής του Συμμετοχικού Σχεδιασμού αποτελεί το πλάνο
εμπλοκής των συμμετεχόντων. Το εν λόγω πλάνο περιγράφει τη χρονική περίοδο, τον τρόπο και το
βαθμό εμπλοκής κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία σχεδιασμού. Το πλάνο εμπλοκής θα εξειδικεύσει
στο βαθμό του δυνατού τη συμβολή κάθε συμμετέχοντα στην πορεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, όσον
αφορά:

 Δεδομένα που ενδέχεται να παρέχει
 Τοποθετήσεις σχετικά με την περιγραφή των αναγκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει
 Συμμετοχή στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
 Συμμετοχή στην επιλογή σεναρίων και μέτρων

Μέσω του πλάνου, όποιος συμμετέχει στον σχεδιασμό θα μπορεί να γνωρίζει τη συμβολή του κατά
τη διαδικασία εκπόνησης και να δεσμευθεί στην τήρηση των διαδικασιών που αυτή περιγράφει.

Η αναζήτηση της «ιδανικής πρακτικής» για το πλάνο εμπλοκής φορέων και πολιτών είναι άσκοπη,
καθώς η συγκεκριμένη δραστηριότητα εκτελείται αποτελεσματικά μέσω της ικανοποίηση των
εξατομικευμένων αναγκών κάθε Δήμου που εκπονεί ΣΒΑΚ. Στην Εικόνα 8 παρουσιάζονται
απλοποιημένες οι διαδικασίες εμπλοκής των συμμετεχόντων (φορείς, θεσμοί, ομάδες και πολίτες)
που ακολούθησαν τέσσερεις ευρωπαϊκές πόλεις κατά την εκπόνηση των ΣΒΑΚ τους.

Εικόνα 10 Εναλλακτικές μορφές πλάνων εμπλοκής των συμμετεχόντων

1.5.1.5 Κανόνες Συμμετοχής

Η διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που εμπεριέχουν
σε διαφορετικό βαθμό την αλληλεπίδραση:
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 Προσώπων / Ομάδων μεταξύ τους
 Φορέων και Θεσμών μεταξύ τους
 Προσώπων / Ομάδων με Φορείς και Θεσμούς

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού θα οδηγήσει σε
αποτελέσματα ρεαλιστικά και αξιοποιήσιμα, ότι η συμβολή των συμμετεχόντων θα είναι ουσιαστική
και ότι τα αποτελέσματα θα είναι σεβαστά από όλους, απαιτείται η σύσταση ενός πλαισίου κανόνων
που θα διέπουν τις διαδικασίες.

Οι κύριες τομείς του πλαισίου των κανόνων για την Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού, είναι:

 Καθορισμός παραμέτρων συμμετοχής
 Υποχρεώσεις Ομάδας Έργου
 Υποχρεώσεις όσων συμμετέχουν στον σχεδιασμό
 Πλαίσιο Επικοινωνίας

Οι κανόνες συμμετοχής αποτελούν εξίσου σημαντικό τμήμα της Στρατηγικές και κοινοποιούνται στο
Δίκτυο Εμπλεκομένων προκειμένου οι εκπρόσωποι να είναι πλήρως ενήμεροι, όπως συμβαίνει με το
Πλάνο Εμπλοκής των Συμμετεχόντων.
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1.5.2 Στρατηγική συμμετοχικού σχεδιασμού Δήμου Σκοπέλου

1.5.2.1 Αρχικές ενέργειες διαμόρφωσης στρατηγικής για το ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου

Όπως προκύπτει από τις προηγούμενες παραγράφους, η Στρατηγική του Συμμετοχικού Σχεδιασμού
μπορεί να έχει κλιμακούμενο εύρος αντικειμένων και βάθος λεπτομέρειας, καθώς τα
χρησιμοποιούμενα εργαλεία και μέθοδοι ενδέχεται να διαφέρουν κατά περίπτωση. Οι παράγοντες
διαφοροποίησης εντοπίζονται στα τοπικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας, στις δυνατότητες και στον
βαθμό κινητοποίησης του Δήμου. Μεταξύ άλλων, οι κύριοι παράγοντες διαφοροποίησης είναι:

 Το πλήθος των συμμετεχόντων
 Το επίπεδο οργάνωσης των εμπλεκομένων φορέων και ομάδων
 Η υφιστάμενη υποδομή του δήμου
 Το επίπεδο οργάνωσης του δήμου
 Οι ανθρώπινοι και χρηματικοί πόροι που μπορεί να διαθέσει ο Δήμος στον συμμετοχικό

σχεδιασμό
 Ο βαθμός εξοικείωσης του δήμου με την εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών
 Ο βαθμός εξοικείωσης της τοπικής κοινωνίας με τις συμμετοχικές διαδικασίες
 Ο χρονικός προγραμματισμός

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα των αναγκών σε μια στρατηγική συμμετοχικού σχεδιασμού,
η υιοθέτηση μιας στρατηγικής από κάποιο άλλο ΣΒΑΚ, ως καλή πρακτική, κρίνεται ως μη σκόπιμη.
Αντιθέτως, εφαρμόζοντας τις μεθόδους του συμμετοχικού σχεδιασμού, η στρατηγική θα πρέπει να
προκύψει ως αποτέλεσμα μελέτης της ομάδας έργου του ΣΒΑΚ, που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες
και τα χαρακτηριστικά του Δήμου.

Προκειμένου να διαμορφωθεί η στρατηγική του συμμετοχικού σχεδιασμού για το ΣΒΑΚ Δήμου
Σκοπέλου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση από την ομάδα έργου και την ομάδα
υποστήριξης έργου του ΣΒΑΚ. Η συνάντηση είχε διαδραστικό χαρακτήρα και οργανώθηκε στα εξής
διακριτά τμήματα:

Α) Ενημέρωση της ομάδας έργου του Δήμου σχετικά με το Συμμετοχικό Σχεδιασμό
 Αρχές συμμετοχικού σχεδιασμού
 Οφέλη για την Κοινωνία και τον Δήμο
 Εργαλεία και μέθοδοι
 Εφαρμογή στα ΣΒΑΚ

Β) Αξιολόγηση των συμμετεχόντων
 Αρχική αναγνώριση εμπλεκόμενων
 Ανάλυση των φορέων
 Βαθμός εμπλοκής φορέων στην παροχή δεδομένων, στην αποτελεσματικότητα του

Σχεδιασμού,  και στην εφαρμογή του σχεδίου
 Ενδεχόμενα κοινά συμφέροντα φορέων
 Ενδεχόμενα αντικρουόμενα συμφέροντα φορέων

Γ) Διαμόρφωση του πλάνου Συμμετοχής
 Διαμόρφωση Φάσεων Συμμετοχής
 Αξιολόγηση διαθέσιμων πόρων
 Επιλογή των μεθόδων και των εργαλείων του συμμετοχικού σχεδιασμού που θα

χρησιμοποιηθούν ανά φάση συμμετοχής
 Επιλογή βαθμού εμπλοκής κάθε συμμετέχοντα ανά φάση συμμετοχής

Δ) Καθορισμός του πλαισίου Κανόνων Συμμετοχής
Ε) Διαμόρφωση Συμφώνου Δέσμευσης των Φορέων

Από τη διαβούλευση της ομάδας έργου του ΣΒΑΚ στη διαδικτυακή συνάντηση στρογγυλής τραπέζης,
προέκυψε η Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου μέσα από την
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οριστικοποίηση του δικτύου φορέων, των κανόνων συμμετοχής, του πλάνου συμμετοχής και του
σύμφωνου φορέων.

Το δίκτυο φορέων και η ανάλυσή τους φαίνεται στα αντίστοιχα υποκεφάλαια του παρόντος
παραδοτέου, ενώ παρακάτω ακολουθεί το πλάνο εμπλοκής συμμετεχόντων, οι κανόνες εμπλοκής και
το σύμφωνο φορέων.

1.5.2.2 Πλάνο εμπλοκής συμμετεχόντων Δήμου Σκοπέλου

Οι φάσεις του συμμετοχικού σχεδιασμού, έτσι όπως επιλέχθηκαν από την ομάδα έργου, ώστε να
προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά της πόλης, παρουσιάζονται παρακάτω.

Πλάνο Εμπλοκής Συμμετεχόντων

Α΄ Φάση
Συμμετοχικού
Σχεδιασμού

1η Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου:
Μέθοδος:

1) Συνάντηση/τηλεδιάσκεψη
2) Έντυπα τοποθέτησης

Διάρκεια: 2 βδομάδες (για έντυπα τοποθέτησης)
Περιγραφή:
Στο πλαίσιο της πρώτης διαβούλευσης πραγματοποιείται η πρώτη επαφή με το Δίκτυο
Εμπλεκομένων Φορέων και η ενημέρωση τους σχετικά με το αντικείμενο και τα
χαρακτηριστικά των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Για την πραγματοποίηση της πρώτης φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού επιλέχθηκαν
2 μέθοδοι εμπλοκής φορέων:

 Συνάντηση/τηλεδιάσκεψη
Αρχικά οι φορείς που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη ενημερώνονται
μέσω προσκλήσεων, συνοδευόμενων από ατζέντα θεμάτων και ενημερωτικό υλικό σχετικά
με όσες πληροφορίες πρόκειται να τους ζητηθούν. Τονίζεται ότι η συνάντηση, θα γίνει
διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν προκύψει
από την έξαρση του Covid 19.
Κατά την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης, η ομάδα έργου θα πραγματοποιήσει μια
σειρά από παρουσιάσεις αναφορικά με τις αρχές της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, την
πορεία υλοποίησης του έργου και τις συνθήκες που επικρατούν στο υφιστάμενο σύστημα
μετακινήσεων, σύμφωνα με τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αναμένεται να έχουν
συγκεντρωθεί.
Οι φορείς, στην συνέχεια, καθοδηγούμενοι από την ομάδα έργου, καλούνται να
παρουσιάσουν το ρόλο και το έργο τους στη λειτουργία της πόλης και να τοποθετηθούν
σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις δραστηριότητες τους στο υφιστάμενο
σύστημα κινητικότητας. Επίσης καλούνται να αξιολογήσουν το μεταφορικό σύστημα του
Δήμου ως προς διαφορετικούς τομείς κινητικότητας. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας οι
φορείς ενημερώνονται και υπογράφουν το σύμφωνο συμμετοχής.

Φορείς που αφορά:
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Μαγνησίας & ΠΕ Σποράδων
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μαγνησίας & ΠΕ Σποράδων, Περιφέρειας Θεσσαλίας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου
Α.Τ. Σκοπέλου
Πυροσβεστική κλιμάκιο Σκοπέλου
Λιμεναρχείο Σκοπέλου
Δήμος Σκιάθου
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Δήμος Αλοννήσου
Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Κλήματος
Πρόεδρος Κοινότητας Γλώσσας
Πρόεδρος Κοινότητας Σκοπέλου
Ιδιοκτήτες πούλμαν που εξυπηρετούν την επιβατική κίνηση στο νησί
Taxi service kalogiros (ως άτυπος εκπρόσωπος επαγγελματιών αυτοκινητιστών Σκοπέλου)
Σύλλογος Ξενοδόχων Σκοπέλου
Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων (Moto Center, Moto Tours)
Φάρος Σκοπέλου
Scopelos Cycling
Κέντρο Υγείας Σκοπέλου
Σχολική Επιτροπή
Πολιτιστικός Σύλλογος

 Δελτία τοποθέτησης
Στους φορείς που δεν θα μπορέσουν να παρίστανται στην τηλεδιάσκεψη, θα δοθεί η
δυνατότητα να συμμετάσχουν στην διαβούλευση μέσω αυτής της μεθόδου. Θα κοινοποιηθεί
πλούσιο ενημερωτικό υλικό υπό μορφή δελτίου το οποίο θα υπάρχει και στην ιστοσελίδα
του ΣΒΑΚ, βάσει του οποίου θα περιγράφονται οι αρχές της Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας, η πορεία υλοποίησης και οι συνθήκες που επικρατούν στο υφιστάμενο
σύστημα μετακινήσεων, σύμφωνα με τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που έχουν
συγκεντρωθεί. Το ενημερωτικό υλικό θα συνοδεύεται από ειδική πρόσκληση στην οποία θα
υπάρχει σύνδεσμος (link) ο οποίος θα οδηγεί σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα
τοποθέτησης μέσω της οποίας ο εκάστοτε φορέας θα τοποθετηθεί ως προς διαφορετικούς
τομείς κινητικότητας της πόλης σχετικά με προβλήματα και θετικά στοιχεία.
Συνολικά θα δοθεί χρονικό περιθώριο τοποθέτησης ίσο με 2 βδομάδες.

Φορείς που αφορά:
Φορείς του δικτύου που δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη

Δημοσίευση αποτελεσμάτων:
Για τις διαδικασίες εμπλοκής φορέων (συνάντηση και έντυπα τοποθέτησης), η δημοσίευση
των αποτελεσμάτων της 1ης διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ
και στη Β’ φάση του συμμετοχικού σχεδιασμού.

Β΄ Φάση
Συμμετοχικού
Σχεδιασμού

2η Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου:
Μέθοδος:

1) Συνάντηση/τηλεδιάσκεψη με ομάδα φορέων
2) Διαδικτυακή Δημοσκόπηση

Διάρκεια: 20 μέρες
Περιγραφή:
Η διαδικασία της 2ης διαβούλευσης προβλέπεται να έχει 2 στάδια.
 Στάδιο 1: Συνάντηση/τηλεδιάσκεψη με ομάδα φορέων
Στο πρώτο στάδιο που θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή διαδικτυακής συνάντησης
αναμένεται να συμμετάσχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς που κατά την ανάλυση φορέων (όπως
περιεγράφηκε στο υποκεφάλαιο 1.4.3) κρίθηκε ότι μπορούν να συνεισφέρουν στην
διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας. Ωστόσο λόγω του περιορισμένου
αριθμού εμπλεκόμενων φορέων, αποφασίστηκε η συμμετοχή του συνόλου του δικτύου. Θα
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της Α φάσης του συμμετοχικού σχεδιασμού, με έμφαση
στα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης. Οι στρατηγικοί στόχοι και το όραμα
που θα προκύψουν από την ανάλυση και από τις τοποθετήσεις του δικτύου εμπλεκομένων
φορέων, επίσης θα παρουσιαστούν σε αυτή την φάση. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει
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περιγραφή των εναλλακτικών σενάριων κινητικότητας που διαμορφωθήκαν προκειμένου να
επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κάνουν τροποποιήσεις
ή/και να προτείνουν επιπλέον σενάρια και σε επόμενο στάδιο να επιλέξουν το ιδανικότερο
για αυτούς. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει και την τροποποίηση των σεναρίων.

Φορείς που αφορά:
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Μαγνησίας & ΠΕ Σποράδων
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μαγνησίας & ΠΕ Σποράδων, Περιφέρειας Θεσσαλίας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου
Α.Τ. Σκοπέλου
Πυροσβεστική κλιμάκιο Σκοπέλου
Λιμεναρχείο Σκοπέλου
Δήμος Σκιάθου
Δήμος Αλοννήσου
Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Κλήματος
Πρόεδρος Κοινότητας Γλώσσας
Πρόεδρος Κοινότητας Σκοπέλου
Ιδιοκτήτες πούλμαν που εξυπηρετούν την επιβατική κίνηση στο νησί
Taxi service kalogiros (ως άτυπος εκπρόσωπος επαγγελματιών αυτοκινητιστών Σκοπέλου)
Σύλλογος Ξενοδόχων Σκοπέλου
Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων (Moto Center, Moto Tours)
Φάρος Σκοπέλου
Scopelos Cycling
Κέντρο Υγείας Σκοπέλου
Σχολική Επιτροπή
Πολιτιστικός Σύλλογος

 Στάδιο 2: Διαδικτυακή Δημοσκόπηση επιθυμητού σεναρίου
Στο δεύτερο στάδιο, τα σενάρια κινητικότητας, μετά τις πιθανές τροποποιήσεις του
πρώτου σταδίου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ και θα παραμείνουν προς
ψήφιση μέχρι το πέρας της περιόδου διαβούλευσης. Στο εν λόγω στάδιο θα συμμετέχουν
πολίτες και όσοι φορείς δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη. Η προσέγγιση των
συμμετεχόντων για ψήφιση του επιθυμητού σεναρίου θα γίνει μέσω προσκλήσεων, με
αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δελτίο τύπου και προβολή σε τοπικά μέσα
επικοινωνίας. Οι κοινωνικοί φορείς/σύλλογοι αναμένεται να ενημερώσουν σχετικά και τα
μέλη τους ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή πολιτών.

Φορείς που αφορά:
Κάτοικοι Σκοπέλου
Φορείς του δικτύου που δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη

Δημοσίευση αποτελεσμάτων:
Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 2ης διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί στην
ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ και στην Γ’ φάση του συμμετοχικού σχεδιασμού

Γ΄ Φάση
Συμμετοχικού
Σχεδιασμού

3η Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου:
Μέθοδος:

1) Συνάντηση/τηλεδιάσκεψη με ομάδα φορέων
2) Διαδικτυακή Δημοσκόπηση

Διάρκεια: 20 μέρες
Περιγραφή:
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Η διαδικασία της 3ης διαβούλευσης προβλέπεται να έχει 2 στάδια, τα οποία θα τρέχουν
ταυτόχρονα.
 Στάδιο 1: Συνάντηση/τηλεδιάσκεψη με ομάδα φορέων
Στην παρούσα τελική φάση θα υπάρχει μια συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι
οι εμπλεκόμενοι φορείς με μέφαση σε αυτούς που κατά την ανάλυση φορέων κρίθηκε ότι
μπορούν να συνεισφέρουν στην στη διαδικασία διαμόρφωσης και αξιολόγησης μέτρων
κινητικότητας. Στην συνάντηση/τηλεδιάσκεψη αυτή, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα
της Β φάσης του συμμετοχικού σχεδιασμού. Το επικρατέστερο σενάριο θα εξειδικευθεί και
θα παρουσιασθεί στους συμμετέχοντες. Το βασικό αντικείμενο της 3ης διαβούλευσης
αποτελεί η διαμόρφωση των μέτρων του ΣΒΑΚ που θα υλοποιήσουν όσα περιγράφει το
επικρατέστερο σενάριο κινητικότητας. Οι φορείς θα ενημερωθούν σχετικά με το είδος των
μέτρων, τον τρόπο εφαρμογής και τα χαρακτηριστικά τους, ενώ παράλληλα όπου αυτά
παρουσιάζουν εναλλακτικές λύσεις, θα ζητηθεί από τους φορείς να τοποθετηθούν ως προς
ενδεικτικά σημεία χωροθέτησης των μέτρων. Τελικό αποτέλεσμα προβλέπεται να είναι η
διαμόρφωση ενός κοινώς αποδεκτού πακέτου μέτρων.

Φορείς που αφορά:
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Μαγνησίας & ΠΕ Σποράδων
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μαγνησίας & ΠΕ Σποράδων, Περιφέρειας Θεσσαλίας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου
Α.Τ. Σκοπέλου
Πυροσβεστική κλιμάκιο Σκοπέλου
Λιμεναρχείο Σκοπέλου
Δήμος Σκιάθου
Δήμος Αλοννήσου
Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Κλήματος
Πρόεδρος Κοινότητας Γλώσσας
Πρόεδρος Κοινότητας Σκοπέλου
Ιδιοκτήτες πούλμαν που εξυπηρετούν την επιβατική κίνηση στο νησί
Taxi service kalogiros (ως άτυπος εκπρόσωπος επαγγελματιών αυτοκινητιστών Σκοπέλου)
Σύλλογος Ξενοδόχων Σκοπέλου
Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων (Moto Center, Moto Tours)
Φάρος Σκοπέλου
Scopelos Cycling
Κέντρο Υγείας Σκοπέλου
Σχολική Επιτροπή
Πολιτιστικός Σύλλογος

 Στάδιο 2: Διαδικτυακή Δημοσκόπηση
Στο στάδιο αυτό, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ όλη η πληροφορία που αφορά τα
τελικά προτεινόμενα πακέτα μέτρων προς ενημέρωση του συνόλου των φορέων καθώς και
των πολιτών. Παράλληλα θα είναι εφικτή, μέσω ειδικής πλατφόρμας, η τοποθέτηση ως προς
την αποδοχή των μέτρων και σχολιασμός αυτών. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν μέσω
επιστολών και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου και θα δοθεί
περιθώριο 20 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης σχόλιων. Το
αποτέλεσμα του σταδίου αυτού θα συνυπολογιστεί μαζί με τα αποτελέσματα του 1ου σταδίου
της 3ης διαβούλευσης και το τελικό προϊόν θα είναι το οριστικό πακέτο μέτρων του ΣΒΑΚ.

Φορείς που αφορά:
Κάτοικοι Σκοπέλου
Φορείς του δικτύου που δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη
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Δημοσίευση αποτελεσμάτων:
Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 3ης διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί στην
ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ μετά το πέρας της διαδικασίας και της επεξεργασίας των σχολίων και
των τοποθετήσεων και θα αποτελεί το τελικό πακέτο παρεμβάσεων του έργου.

Σε όλα τα
στάδια

εκπόνησης
του ΣΒΑΚ

Έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων
Η έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων αφορά τους πολίτες του Δήμου Σκοπέλου.
Πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τοποθέτησης και ενώ η
έναρξή της συμπίπτει με την έναρξη της πρώτης φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού, δύναται
να συνεχίζεται καθ’ όλη την διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Τα αποτελέσματά της
παρουσιάζονται τόσο στις διαβουλεύσεις όσο και στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ και
ενημερώνονται τακτικά.
Επιπλέον επικοινωνίες με φορείς
Η ομάδα έργου δύναται να πραγματοποιεί συναντήσεις με συγκεκριμένους φορείς όταν
καθίσταται σκόπιμο για την πορεία του ΣΒΑΚ. Τέτοιου είδους συναντήσεις δεν αντικαθιστούν
τις φάσεις συμμετοχικού σχεδιασμού και έχουν σαν σκοπό την υποβοήθηση της ομάδας
έργου.

Σχηματικά το Πλάνο Εμπλοκής Συμμετεχόντων παρουσιάζεται στον Πίνακας 17.

Πίνακας 17 Πλάνο εμπλοκής συμμετεχόντων

Πλάνο Εμπλοκής Συμμετεχόντων
Α Φάση Β Φάση Γ Φάση Σε όλα τα στάδια

Περιγραφή
Ενημέρωση για το ΣΒΑΚ, την
διαδικασία με την οποία θα
εκπονηθεί και τους τρόπους  με
τους οποίους οι φορείς
μπορούν να συνεισφέρουν.
Τοποθετήσεις φορέων σχετικά
με τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν και τους
στόχους τους. Αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστασης του
συστήματος κινητικότητας του
Δήμου Σκοπέλου από τους
φορείς

Οριστικοποίηση από τους
φορείς του οράματος και των
στρατηγικών στόχων που
διαμορφώθηκαν με βάσει τα
προβλήματα που
αναδείχθηκαν στην Α Φάση.
Παρουσίαση εναλλακτικών
σεναρίων κινητικότητας και
αξιολόγηση τους.
Διαβούλευση σεναρίων με
τους πολίτες

Παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της Β φάσης.
Παρουσίαση του προσχεδίου
μέτρων του ΣΒΑΚ, σύμφωνα
με το επικρατέστερο σενάριο
κινητικότητας. Αξιολόγηση του
προσχεδίου μέτρων από τους
φορείς. Διαβούλευση του
προσχεδίου με τους πολίτες.

Διαδικτυακή έρευνα για τα
χαρακτηριστικά
μετακινήσεων των πολιτών.

Συναντήσεις με «ειδικούς
φορείς» και συζήτηση για
συλλογή δεδομένων /
πληροφοριών για το
υφιστάμενο σύστημα
κινητικότητας ή και για το
σχεδιασμό νέων μέτρων.

Συμμετοχή
Ομάδα Έργου Ομάδα Έργου Ομάδα Έργου Ομάδα Έργου

Δίκτυο Εμπλεκομένων Δίκτυο Εμπλεκομένων Δίκτυο Εμπλεκομένων Δίκτυο Εμπλεκομένων
Πολίτες Πολίτες Πολίτες Πολίτες

Υπόμνημα
Χρώμα Συμμετοχής Χρώμα Μη-Συμμετοχής

Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού
Διαβούλευση με 2 μεθόδους:
 Συνάντηση/τηλεδιάσκεψη
 Δελτία τοποθέτησης

Διαβούλευση σε 2 στάδια:
 Συνάντηση/τηλεδιάσκεψη
 Διαδικτυακή
δημοσκόπηση

Διαβούλευση σε 2 στάδια:
 Συνάντηση/τηλεδιάσκεψη
 Διαδικτυακή

δημοσκόπηση

 Έρευνα
χαρακτηριστικών
μετακινήσεων

Εργαλεία Συμμετοχικού Σχεδιασμού
 Διαδικτυακές συναντήσεις
 Προσκλήσεις
 Ενημερωτικό Υλικό
 Φόρμα τοποθέτησης

 Προσκλήσεις
 Ανακοινώσεις
 Ενημερωτικό Υλικό
 Διαδικτυακές συναντήσεις
 Πλατφόρμα Διαδικτυακής

Δημοσκόπησης

 Προσκλήσεις
 Ανακοινώσεις
 Ενημερωτικό Υλικό
 Διαδικτυακές συναντήσεις
 Πλατφόρμα Διαδικτυακής

Δημοσκόπησης

 Προσκλήσεις
 Διαδικτυακές

συναντήσεις
 Πλατφόρμα διαδικτυακής

δημοσκόπησης
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1.5.2.3 Κανόνες Συμμετοχής

Καθορισμός παραμέτρων συμμετοχής
 Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται βάσει της ενδεχόμενης εμπλοκής τους στο εξεταζόμενο

σύστημα αστικής κινητικότητας. Οι κατηγορίες των συμμετεχόντων διακρίνονται κατά βάση σε
παρόχους μεταφορικού έργου, σε ομάδες που επηρεάζονται από το σύστημα και στο σύνολο της
κοινωνίας. Κάθε επιχείρηση, οργανισμός, σύλλογός ή ομάδα που δεν περιλαμβάνεται στο πλάνο
συμμετοχικού σχεδιασμού έχει δικαίωμα να εμπλακεί μετά από συνεννόηση με τον Ομάδα Έργου
του ΣΒΑΚ.

 Η εμπλοκή των συμμετεχόντων γίνεται σε διακριτές φάσεις, οι οποίες καθορίζονται από την
Ομάδα Έργου του ΣΒΑΚ και αποτυπώνονται στην Στρατηγική συμμετοχικού σχεδιασμού. Η
μορφή, οι φάσεις, οι αρμοδιότητες και ο βαθμός συμμετοχής κάθε εμπλεκόμενου περιγράφονται
στη στρατηγική.

Υποχρεώσεις Ομάδας Έργου
Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ,
 θα ενημερώσει το δίκτυο συμμετεχόντων σχετικά με τις Αρχές της Βιώσιμης Αστικής

Κινητικότητας, τη διαδικασία εκπόνησης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και την αξία του
Συμμετοχικού Σχεδιασμού στην εκπόνηση ανάλογων στρατηγικών σχεδίων.

 αναλαμβάνει να επικοινωνεί με το δίκτυο συμμετεχόντων στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ και να τους
ενημερώνει για τις δράσεις κάθε σταδίου υλοποίησης.

 είναι υπεύθυνη για την απάντηση των ερωτημάτων, την παροχή διευκρινήσεων και την
καθοδήγηση των συμμετεχόντων, όταν αυτό χρειασθεί.

 είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων κάθε δράσης συμμετοχικού σχεδιασμού.
 θα παρέχει ανάλογες ευκαιρίες και δυνατότητες τοποθέτησης και συμμετοχής σε κάθε μέλος του

δικτύου των συμμετεχόντων του ΣΒΑΚ.
 Θα σέβεται και θα ενσωματώνει στο βαθμό του εφικτού κάθε άποψη /πρόταση /προτροπή των

συμμετεχόντων, αρκεί αυτή να συμβάλει ουσιαστικά στην βιώσιμη λειτουργία του συστήματος
κινητικότητας και να μην αντικρούει σε «στέρεα» (αποδεδειγμένα μέσω υπολογισμών ή/και
μετρήσεων) συμπεράσματα.

Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων
Το κάθε μέλος του δίκτυού των συμμετεχόντων για το ΣΒΑΚ,
 Θα ορίσει εκπρόσωπο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την ομάδα έργου.
 θα συμμετέχει στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η Στρατηγική

Συμμετοχικού Σχεδιασμού
 θα παρέχει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που του ζητούνται, όταν αυτές είναι διαθέσιμες
 θα δεσμευθεί για την ουσιαστική συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση, λαμβάνοντας

υπόψη τις αρχές της Βιώσιμης Κινητικότητας.
 πρέπει να λειτουργεί και να αποφασίζει προσανατολισμένο στην συνεργασία αντί για τον

ανταγωνισμό.

Πλαίσιο Επικοινωνίας
 Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την διαχείριση των επικοινωνιών
 Κάθε εκπρόσωπος οφείλει να συμπεριφέρεται με φιλικό και συνεργατικό τρόπο σε όλες τις

δραστηριότητες του συμμετοχικού σχεδιασμού
 Οι αρχή του αμοιβαίου σεβασμού είναι βασικό χαρακτηριστικό για γόνιμο και αποδοτικό διάλογο.
 Οι γραπτές και οι ρητές τοποθετήσεις των συμμετεχόντων πρέπει να έχουν κοινό περιεχόμενο.
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1.5.2.4 Σύμφωνο συμμετοχικού σχεδιασμού

Οι φορείς που εμπλέκονται με τις μετακινήσεις προσώπων και τις μεταφορές αγαθών σε μια πόλη,
διαμορφώνουν μεταξύ άλλων:

 Δικές τους πολιτικές λειτουργίες, εντός του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου
προσδοκώντας το κέρδος

 Δικές τους βάσεις δεδομένων και πληροφοριών

Ένα σχέδιο επιπέδου Στρατηγικού Σχεδιασμού όπως το ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου αναλαμβάνει να
οργανώσει το περιβάλλον της κινητικότητας εντός του αστικού ιστού, προκειμένου η λειτουργία κάθε
ενός από τους προαναφερόμενους φορείς:

 Να μην συγκρούεται με τη λειτουργία ενός άλλου φορέα
 Να ευνοεί την ομαλή κινητικότητα της πόλης
 Να συμβάλει στην κοινωνική ευημερία
 Να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος

Προκύπτει συνεπώς η ανάγκη μιας μορφής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και των φορέων της
πόλης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεργασία τους στην παροχή δεδομένων πληροφοριών, στη
διαμόρφωση του πλαισίου συνύπαρξης και λειτουργίας και στην εφαρμογή των μέτρων του ΣΒΑΚ.

Ως απόρροια των παραπάνω αναγκών, αναπτύσσεται από την ομάδα έργου ένα Σύμφωνο
Συμμετοχής μεταξύ του Δήμου και των εμπλεκόμενων φορέων. Το κείμενο του συμφώνου έχει κατά
βάση πολιτικό χαρακτήρα και εκφράζει το κοινό όραμα και τους ευρύτερα αποδεκτούς στόχους της
κοινωνίας της Σκοπέλου σχετικά με την κινητικότητα στην πόλη.

Διατρέχοντας το στάδιο προετοιμασίας του έργου, είναι αδύνατο να προσαρμοστούν στο σύμφωνο
συμμετοχής με ακρίβεια στόχοι ή μέτρα του ΣΒΑΚ, καθώς αυτά καθορίζονται σε επόμενα στάδια του
σχεδιασμού. Συνεπώς, το παρόν σύμφωνο έχει χαρακτήρα δέσμευσης συμμετοχής στις διαδικασίες
διαβούλευσης και σχεδιασμού παρουσιάζοντας την καλή θέληση κάθε φορέα να συνεργαστεί.

Το Σύμφωνο Συμμετοχής οριστικοποιήθηκε από την ομάδα έργου του ΣΒΑΚ με την συνδρομή της
πολιτικής ηγεσίας του Δήμου. Η διαδικασία υπογραφής του συμφώνου από τους φορείς της Σκοπέλου
συμφωνήθηκε να λάβει χώρα τόσο κατά την Α΄ διαβούλευση όσο και στις επόμενες φάσεις του
συμμετοχικού σχεδιασμού.
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ΣΥΜΦΩΝΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ του Δήμου Σκοπέλου εφαρμόζοντας τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και
κατευθύνσεις στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, βάσει και με το περιεχόμενο του Νόμου
4784/21 (ΦΕΚΑ’ 40/21), επιδιώκει την ενσωμάτωση του συμμετοχικού σχεδιασμού σε όλα τα στάδια
διαμόρφωσης του, προκειμένου να επιτύχει το στόχο της εξασφάλισης της μελλοντικής
βιωσιμότητας του συστήματος μετακινήσεων του Δήμου. Η ενεργός συμμετοχή των τοπικών φορέων
και των κοινωνικών ομάδων αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα προς μια επιτυχημένη πορεία
εκπόνησης και ολοκλήρωσης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων αρχών σχεδιασμού, οι φορείς που συμμετέχουν στην εκπόνηση
του ΣΒΑΚ και ο Δήμος Σκοπέλου υπογράφουν την παρακάτω δήλωση δέσμευσης:

Οι υπογράφοντες το παρόν Σύμφωνο εκπρόσωποι φορέων, θεσμικοί κάθε βαθμίδας και μη – θεσμικοί,
που είναι άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενοι με τις μετακινήσεις πολιτών και επισκεπτών και με τις μεταφορές
προϊόντων στο Δήμο Σκοπέλου, συμφωνούμε να δράσουμε συντονισμένα, συλλογικά, συνεργατικά και
να βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση με τους πολίτες και τους κοινωνικούς και οικονομικούς
εταίρους του Δήμου, για τα επόμενα δέκα χρόνια, ώστε οι μετακινήσεις και υπηρεσίες που σχεδιάζονται
στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ του Δήμου Σκοπέλου:

 Να είναι φιλικές σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και να εξασφαλίζουν την ισότιμη και απρόσκοπτη
κίνηση και πρόσβαση στα σημεία ενδιαφέροντος.

 Να συμβάλλουν στην εύρυθμη και ισορροπημένη ανάπτυξη και βιωσιμότητα της πόλης,
 Να χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας περιορίζοντας τις εκπομπές αερίων του

θερμοκηπίου και κάθε είδους ρύπων και αποβλήτων,
 Να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στις χρήσεις γης και τα επίπεδα θορύβου,
 Να ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την αστική ασφάλεια, συμβάλλοντας στην κοινωνική

δικαιοσύνη  βασιζόμενες σε ένα δίκαιο και κοινωνικά αποδεκτό σύστημα τιμολόγησης
 Να περιορίζουν τις παραβατικές συμπεριφορές και να ενισχύουν τα επίπεδα οδικής ασφάλειας
 Να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή της

Σκοπέλου, τονώνοντας την ανταγωνιστικότητα και ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα,
 Να προωθούν ήπιες μορφές μετακίνησης και λύσεις συλλογικής χρήσης των μεταφορικών μέσων,
 Να αξιοποιούν κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τους κοινόχρηστους χώρους προς όφελος της

ποιότητας ζωής των πολιτών τους και να αναβαθμίζουν  την ελκυστικότητά και την ποιότητα του
αστικού περιβάλλοντος,

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων εκπονείται το παρόν Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου για τις ανάγκες του οποίου θα συνεργαστούμε με την
ομάδα έργου, συμμετέχοντας στις διαδικασίες διαμόρφωσης του Σχεδίου, γνωμοδοτώντας και
παρέχοντας πληροφορίες σχετιζόμενες με το αντικείμενο του έργου έχοντας σαν απώτερο σκοπό
την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος για την πόλη.
Επισυναπτόμενο στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου υπάρχει ο κατάλογος των Εμπλεκόμενων
Φορέων και το Πλάνο Συμμέτοχης τους, το οποίο περιλαμβάνει έναν αρχικό προγραμματισμό των
συμμετοχικών διαδικασιών.

Ο
Δήμαρχος Σκοπέλου Όνομα Φορέα

Εκπρόσωπος
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1.6 Κατανομή και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων και
καθορισμός χρονοδιαγράμματος

Οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου κεφαλαίου συμβαδίζουν με αυτές του 1ου βήματος της
μεθοδολογίας του Eltis και συγκεκριμένα με τις δραστηριότητες: 1.4 Αξιολόγηση της διαθεσιμότητας
των πόρων, 1.5 Καθορισμός του βασικού χρονοδιαγράμματος,

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την αρχική κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του
ΣΒΑΚ, την προεκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών για την εκπόνηση του κάθε σταδίου του Σχεδίου
καθώς και μια συνοπτική περιγραφή του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει την ομάδα που θα
αναλάβει την εκπόνηση του ΣΒΑΚ.

1.6.1 Χρονοδιάγραμμα

Λαμβάνοντας υπόψη:

 Τη συνοπτική περιγραφή των σταδίων ολοκλήρωσης του Σχεδίου και την εκτιμώμενη χρονική
διάρκειά τους

 Τον χρονοπρογραμματισμό της απαιτούμενης συμμετοχής του Δήμου στην διαδικασία
εκπόνησης του Σχεδίου

 Τον καθορισμό των διαδικασιών διαβούλευσης με φορείς σε συγκεκριμένα στάδια του έργου,
συντάχθηκε το χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται στην συνέχεια υπό μορφή διαγράμματος
Gantt
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Εικόνα 11: Χρονοδιάγραμμα ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου
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1.6.2 Οικονομικοί πόροι

Ο οικονομικός προϋπολογισμός του έργου είναι εξασφαλισμένος από τη χρηματοδότηση που έχει
εξασφαλίσει ο Δήμος Σκοπέλου από το πράσινο ταμείο.

Η κατανομή του συγκεκριμένου οικονομικού προϋπολογισμού για κάθε στάδιο εκπόνησης του
σχεδίου έχει εκτιμηθεί ως εξής:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δραστηριότητα 1 - Δραστηριότητα 2 - Δημιουργία
Ιστοσελίδας / Πλατφόρμας ΣΒΑΚ 5.204,15 €

Δραστηριότητα 3 και Α Διαβούλευση 9.433,96 €

Δραστηριότητα 4 1.873,73 €

Δραστηριότητα 6 και Β Διαβούλευση 1.354,20 €

Δραστηριότητα 7 2.945,45 €

Δραστηριότητα 8 και Γ Διαβούλευση 8.948,50 €

ΣΥΝΟΛΟ 29.760,00 €
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1.6.3 Ανθρώπινοι πόροι

Οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου κεφαλαίου συμβαδίζουν με αυτές του 2ου βήματος της
μεθοδολογίας του Eltis και συγκεκριμένα με τις δραστηριότητες 2.1 Αναζήτηση πέρα από τα όρια και
τις ευθύνες σας και 2.2: Προσπάθεια για συντονισμό των πολιτικών και ολοκληρωμένη προσέγγιση
σχεδιασμού.

Η διαμόρφωση της ομάδας εργασίας για ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε μια πόλη
μεσαίου προς μεγάλου μεγέθους αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία. Τα ζητήματα που τίθενται έχουν
να κάνουν κυρίως με:

 Την σύνθεση μιας καταρτισμένης και αποτελεσματικής ομάδας εργασίας
 Την διαμόρφωση ενός οργανωμένου πλαισίου επικοινωνίας των μελών της

1.6.3.1 Σύσταση ομάδας εργασίας

Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της Ομάδας Εργασίας εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης του
ΣΒΑΚ, από το στάδιο προετοιμασίας και ανάπτυξης μέχρι και την παρακολούθηση του σχεδίου και ο
ρόλος της είναι καθοριστικός για την ομαλή υλοποίηση του. Για το λόγο αυτό γίνεται αντιληπτό πως
η σύσταση της θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ του
Αναδόχου και στελεχών του Δήμου με σκοπό την σύσταση της Ομάδας Έργου από πλευράς Δήμου.
Η στελέχωση της ομάδας εργασίας είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται  από άτομα με εμπειρία σε
ζητήματα χωροταξικού – πολεοδομικού  και αστικού σχεδιασμού, γνώστες της οργάνωσης του ΟΤΑ
και των διαδικασιών επικοινωνίας και διαβούλευσης με φορείς κτλ.

Η επιλογή διαφορετικών ειδικοτήτων προερχόμενων από διαφορετικές υπηρεσίες και λειτουργίες του
Δήμου συμβάλουν στην επίτευξη των αρχών του ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Με ένα ετερογενές και
πολυδιάστατο «μείγμα» ανθρωπίνου δυναμικού αποτρέπονται φαινόμενα όπως η μονόπλευρη
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης,  αντιμετώπιση των ζητημάτων και χάραξη της μελλοντικής
στρατηγικής. Έτσι, τα αποτελέσματα του σχεδιασμού είναι ακριβέστερα και πιο αποδεκτά κατά την
εφαρμογή τους.

Επιπλέον των στελεχών του Δήμου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (παρ. 2 , του άρθρου 5, νόμος
4784/2021), στην ομάδα έργου του ΣΒΑΚ, δύνανται να συμμετάσχουν και μέλη άλλων φορέων όπως
(στην περίπτωση του Δήμου Σκοπέλου, ο οποίος είναι νησιωτικός Δήμου που διαθέτει λιμένα):

 Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
 Αρμόδια λιμενική αρχή
 Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 Οικείος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα

Ο Δήμος Σκοπέλου απεύθυνε πρόσκληση (αρ.πρωτ. 5776/01-10-2021) προς τους παραπάνω φορείς
με αποτέλεσμα της ενίσχυση της ομάδας έργου η οποία θα είναι υπεύθυνη για την συμμετοχή σε
οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτείται κατά την οργάνωση και υλοποίηση του ΣΒΑΚ.

Η LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης, ως εξωτερικός συνεργάτη που υποστηρίζει τον Δήμο στην
διαδικασία ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, συμπληρώνει με τεχνογνωσία την Ομάδα Έργου του Δήμου.
Εποπτικό ρόλο στην διαδικασία εκπόνησης έχουν οι εμπειρογνώμονες.

Ειδικότερα, για τη σύσταση της ομάδας έργου πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
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 Καθορισμός των μελών του Δήμου που θα απαρτίζουν την ομάδα, η οποία θα είναι υπεύθυνη
για την υποστήριξη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, όποτε και όπως αυτό απαιτείται και
όπως περιγράφεται εντός της παρούσας τεχνικής προσφοράς.

 Καθορισμός ρόλων μεταξύ των μελών των ομάδων έργων (Αναδόχου και Δήμου)
 Κατάστρωση πρωτόκολλου επικοινωνίας. Συν απόφαση του επιθυμητού τρόπου

επικοινωνίας  (email, τηλέφωνο, κ.λπ.) και ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών

 Εκπαίδευση της Ομάδας Έργου του Δήμου για την εξοικείωση με τη μεθοδολογία εκπόνησης
του ΣΒΑΚ βάσει προδιαγραφών του ELTIS (αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο)

Προκειμένου να οργανωθεί και να παρουσιαστεί το σύνολό της η ομάδα εργασίας για την εκπόνηση
του ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου, συντάσσεται ένας Πίνακας Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ (Πίνακας 18). Στον
εν λόγω πίνακα αναφέρεται το όνομα κάθε εμπλεκόμενης υπηρεσίας και ο εκπρόσωπός της, βάσει
της απόφασης Δημάρχου με Αριθμ. Πρωτ.: 5839/05/10/2021. Ο ΟΤΑ δύναται να αναζητήσει
περεταίρω εξειδικευμένα στελέχη ή/και εξωτερικούς συνεργάτες, με τους οποίους μπορεί να ενισχύσει
την Ομάδα Εργασίας του, επικαιροποιώντας ταυτόχρονα τον Πίνακα Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ.

Πίνακας 18 Ομάδα έργου ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου

Οι απαιτούμενοι ανθρώπινοι πόροι για την εκπόνηση τόσο κάθε παραδοτέου, όσο και κάθε επιμέρους
σταδίου των παραδοτέων εξασφαλίζεται από τη συμμετοχή στην ομάδα έργου του ΣΒΑΚ στελεχών

Σ.Β.Α.Κ.  ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ– ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Φορέας Αρμοδιότητες Ειδικότητα

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Υπεύθυνος έργου – Συντονιστής της ομάδας
 Παρακολούθηση έργου
 Διασφάλιση ποιότητας αποτελεσμάτων
 Οργάνωση δράσεων
 Συντονιστής των διαβουλεύσεων
 Διαμόρφωση στόχων και οράματος

2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΥ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Μέλος ομάδας έργου
 Συλλογή δεδομένων & Πληροφοριών
 Αξιολόγηση δεδομένων & πληροφοριών
 Ανάπτυξη σεναρίων κινητικότητας
 Διαμόρφωση στόχων & μέτρων ΣΒΑΚ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ –
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ

3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Μέλος ομάδας έργου
 Συλλογή δεδομένων & Πληροφοριών
 Αξιολόγηση δεδομένων & πληροφοριών
 Ανάπτυξη σεναρίων κινητικότητας
 Διαμόρφωση στόχων & μέτρων ΣΒΑΚ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ

4 ΞΗΝΤΑΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Μέλος ομάδας έργου
 Συλλογή δεδομένων & Πληροφοριών
 Αξιολόγηση δεδομένων & πληροφοριών
 Γνωμοδότηση επί των σεναρίων και των μέτρων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

5
Ανθυποπλοίαρχος
Λ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ

Μέλος ομάδας έργου
 Συλλογή δεδομένων & Πληροφοριών
 Αξιολόγηση δεδομένων & πληροφοριών
Γνωμοδότηση επί των σεναρίων και των μέτρων

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
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του Δήμου, με ειδικότητες που καλύπτουν της ανάγκες του ΣΒΑΚ. Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή
στελεχών από την Λιμενική Αρχή και από το Λιμενικό Ταμείο, οι οποίοι προσδίδουν πρόσθετη αξία
στην ικανότητα της ομάδας

Αντίστοιχα παρουσιάζεται και η ομάδα υποστήριξης του ΣΒΑΚ Δ. Σκοπέλου στον Πίνακα 19.

Πίνακας 19 Ομάδα υποστήριξης ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΈΡΓΟΥ

Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας

Έργου

Εταιρεία    (σε
περίπτωση
Ένωσης ή
Κοινοπραξίας)

Ρόλος στην Ομάδα Έργου –Θέση στο σχήμα
υλοποίησης δλδ. Υπεύθυνος Έργου, ή

εμπειρογνώμονας ή μέλος ομάδας έργου

Ανθρωπομήνες
απασχόλησης
στο έργο

1 Πολύκαρπος
Καρκαβίτσας

LEVER A.E.

Συντονιστής (Υπεύθυνος) έργου
Καθήκοντα:
•Ευθύνη τουσυνολικού σχεδιασμούκαι κατεύθυνσης του
Έργου

•Ευθύνη συντονισμού, διοίκησης και οργάνωσης των
επιμέρους Μελών της Ομάδας Έργου
•Καθημερινή διαχείριση του Έργου
•Παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Έργου
•Τήρηση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος του Έργου
•Επικοινωνία με Αναθέτουσα Αρχή
•Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα
μέλη της Ομάδας Έργου
• Υποστήριξη και ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά
με την υλοποίηση των Παραδοτέων
• Υποστήριξη και παρουσία, εφόσον απαιτηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή σε συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου (π.χ. της
ΕΠΠΕ, άλλο σχήμα Διοίκησης Έργου το οποίο ακολουθείται
στα πλαίσια του έργου κ.λπ.), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα
στοιχεία για την ουσιαστική λήψη αποφάσεων
• Έλεγχος εφαρμογής μεθοδολογιών και εργαλείων
• Καθορισμός προδιαγραφών και έλεγχος ποιότητας
υπηρεσιών και παραδοτέων
• Βέλτιστη αξιοποίηση και προγραμματισμός ανθρώπινων
και υλικοτεχνικών πόρων για την εκτέλεση του Έργου
• Συμμετοχή στην υλοποίηση - σύνταξη των Παραδοτέων
• Εκπόνηση απολογιστικής έκθεσης

2,9

2
Κλεάνθης

Λαλουδάκης
LEVER A.E.

Διευθυντής έργου
•Υποστήριξη του Συντονιστή στην υλοποίηση του
συντονισμού και του προγραμματισμού

•Συνολική ευθύνη των εργασιών υποστήριξης
•Ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού, κατεύθυνσης και
ποιοτικού ελέγχου Έργου.

•Αναλυτικό Χρονοπρογραμματισμό του Έργου
•Κατανομή / διάθεση των πόρων του Συμβούλου στο Έργο και
αξιολόγηση της απόδοσής τους.

•Συνεργασία με την Ομάδα Έργου από πλευράς της
Αναθέτουσας Αρχής

•Αξιολόγηση της συνολικής εκτέλεσης του Έργου
•Παρακολούθηση της άρτιας εφαρμογής της μεθοδολογίας
διοίκησης της Σύμβασης

•Συνεργασία με τα μέλη  των  Πακέτων Εργασίας και των
Δράσεων και παρακολούθηση της προόδου των
δραστηριοτήτων που προσδιορίσθηκαν κατά τον
προγραμματισμό του έργου.

•Διασφάλιση της έγκαιρης προετοιμασίας παραδοτέων,
εκθέσεων προόδου και άλλων επίσημων εκθέσεων και
έλεγχος του περιεχομένου και της ποιότητάς τους.

•Εντοπισμός τοπικών προβλημάτων που μπορεί να
προκύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου και υλοποίηση
διορθωτικών παρεμβάσεων

2,4

3 Παύλος Κράβαρης LEVER A.E.

Υπεύθυνος Ποιότητας Έργου
Καθήκοντα:
•Ανάπτυξη του Σχεδίου Ποιότητας.
•Ευθύνη για την εφαρμογή του Σχεδίου Ποιότητας καθ’ όλη

2,5
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τη διάρκεια του έργου του Αναδόχου
•Εξειδίκευση των προδιαγραφών ποιότητας σε κάθε
συμβουλευτική υπηρεσία που θα προσφέρει ο Ανάδοχος
προς την Αναθέτουσα Αρχή.
•Έλεγχος της ποιότητας των παραδοτέων που παράγονται.
•Λήψη αποφάσεων αναφορικά με εισηγήσεις του
Υπευθύνου  Συντονιστή Έργου για τροποποιήσεις,
βελτιώσεις κλπ. των παραδοτέων του Έργου.
•Παρακολούθηση της άρτιας εφαρμογής των
μεθοδολογιών και εργαλείων του Έργου.

4 Πωλίνα Δασκαλούδη LEVER A.E.

Μέλος Ομάδας Έργου
Καθήκοντα:
• Διοργάνωση συμμετοχικών διαδικασιών – διαβουλεύσεων
• Σύνταξη Παραδοτέων

1,0

5 Ραφαήλ Κατκαδίγκας LEVER A.E.

Μέλος Ομάδας Έργου
Καθήκοντα:
• Υποστήριξη επικοινωνίας με Εταιρικό Σχήμα
• Παρουσίαση της μεθοδολογίας και των εργαλείων
εκπόνησης ΣΒΑΚ
• Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης, της περιοχής
μελέτης
• Συγκρότηση ομάδας εμπλεκόμενων φορέων
• Σύνταξη παραδοτέων

1,4

6 Νικόλαος
Κουτρουμπής

LEVER A.E.

Μέλος Ομάδας Έργου
•Καθήκοντα:
•Υποστήριξη επικοινωνίας με Εταιρικό Σχήμα
•Παρουσίαση της μεθοδολογίας και των εργαλείων
εκπόνησης ΣΒΑΚ

•Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης, της περιοχής μελέτης
•Συγκρότηση ομάδας εμπλεκόμενων φορέων
•Σύνταξη παραδοτέων

1,4

7 Γεώργος Μπάρμπας LEVER A.E.

Μέλος Ομάδας Έργου
Καθήκοντα:
• Συμμετοχή στην παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας
και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ
• Συμμετοχή στη διατύπωση συμπερασμάτων και  ανάλυσης
προβλημάτων και ευκαιριών στην περιοχή μελέτης
• Συμμετοχή στον προσδιορισμό των μέτρων προσχεδίου και
τελικού τεύχους ΣΒΑΚ
• Σύνταξη παραδοτέων

1,4

8
Κασσιανή
Ζήση

LEVER A.E.

Α’ Εμπειρογνώμων
Καθήκοντα:
• Συμμετοχή στην παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας
και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ
• Συμμετοχή στη διατύπωση συμπερασμάτων και ανάλυσης
προβλημάτων και ευκαιριών στην περιοχή μελέτης
• Συμμετοχή στον προσδιορισμό των μέτρων προσχεδίου και
τελικού τεύχους ΣΒΑΚ
• Σύνταξη παραδοτέων

0,8

9
Δρ. Ιωάννης
Τσαμπούρης LEVER A.E.

Β’ Εμπειρογνώμων
Καθήκοντα:
• Συμμετοχή στην παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας
και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ
• Συμμετοχή στη διατύπωση συμπερασμάτων και  ανάλυσης
προβλημάτων και ευκαιριών στην περιοχή μελέτης
• Συμμετοχή στον προσδιορισμό των μέτρων προσχεδίου και
τελικού τεύχους ΣΒΑΚ
• Σύνταξη παραδοτέων

0,8

10 Κίμων Κυραλέος LEVER A.E.

Γ’ Εμπειρογνώμων
Καθήκοντα:
• Συμμετοχή στην παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας
και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ
• Συμμετοχή στη διατύπωση συμπερασμάτων και  ανάλυσης
προβλημάτων και ευκαιριών στην περιοχή μελέτης
• Συμμετοχή στον προσδιορισμό των μέτρων προσχεδίου και
τελικού τεύχους ΣΒΑΚ

• Σύνταξη παραδοτέων

0,8
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Η ομάδα έργου υποστηρίζεται επίσης και από πληθώρα προσώπων από τη μεριά του αναδόχου με
πλούσια εμπειρία στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας,
κυκλοφοριακών μελετών και υπηρεσιών καθώς και παρακολούθησης κα συντονισμού ευρωπαϊκών
προγραμμάτων με αντικείμενο τη βιώσιμη κινητικότητα. Το εύρος των ειδικοτήτων περιλαμβάνει
Χωροτάκτες Πολεοδόμους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Αγρονόμους Τοπογράφους
Μηχανικούς, Αποφοίτους Οικονομικών σπουδών και Αρχιτέκτονες.

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η πλήρης τεχνική επάρκεια των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων
για την εκπόνηση, διαχείριση και συντονισμό ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

1.6.3.2 Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Σε πολυπληθείς ομάδες εργασίας παρατηρούνται συχνά φαινόμενα καθυστέρησης επικοινωνιών,
φαινόμενα επιλεκτικής επικοινωνίας και συνεννόησης, καθώς και άλλων παρόμοιων δυσλειτουργιών.
Τα προβλήματα αυτού του είδους περιορίζουν την αποδοτικότητα της ομάδας και ενδέχεται να
επηρεάσουν την ποιότητα του αποτελέσματος. Προκύπτει συνεπώς η ανάγκη για τον καθορισμό ενός
πλαισίου που θα οργανώνει την επικοινωνία των μελών της.

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας αποτελεί το πλαίσιο κανόνων στους οποίους στηρίζεται η επικοινωνία
των μελών της ομάδας έργου για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου. Οι κανόνες αυτοί
καθορίζουν τη μορφή, το χρόνο και τα κανάλια μετάδοσης των πληροφοριών στο δίκτυο των ατόμων
και φορέων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό. Έτσι, πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα ο έλεγχος
των αναθέσεων, η πορεία των εργασιών και η πιθανή διόρθωση σφαλμάτων κατά την διάρκεια
εκπόνησης του σχεδίου.

Για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου το πρωτόκολλο επικοινωνίας της ομάδας έργου
οργανώθηκε προσδιορίζοντας εκτενώς τα κανάλια επικοινωνίας και ορίζοντας εκπροσώπους
επικοινωνίας για κάθε επίπεδο διαχείρισης του έργου μεταξύ Δήμου και Αναδόχου.
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Πρωτόκολλο Επικοινωνίας Ομάδας Έργου

Η συνεργασία των οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, των μελών των τοπικών ενδιαφερομένων ομάδων
και της Ομάδας Έργου της εταιρείας LEVER ΑΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή συνεισφέρει ουσιαστικά
στην ομαλή διεξαγωγή και επιτυχή υλοποίηση του έργου. Η διαδικασία της επικοινωνίας περιλαμβάνεται
σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα συνεργασίας του Αναδόχου με την
Αναθέτουσα Αρχή, και τα στελέχη της. Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα αποτελούν τα επίπεδα συνεργασίας και
λήψης αποφάσεων. Υπάρχουν τρία επίπεδα συνεργασίας και λήψης αποφάσεων:

1ον το επίπεδο διοίκησης:
Αφορά το επίπεδο διοίκησης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου του Συμβούλου, στο οποίο
δραστηριοποιούνται:

- από την πλευρά του Αναδόχου, ο Υπεύθυνος Έργου και ο Διευθυντής Έργου

- από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, ο Υπεύθυνος Συντονιστής

2ον το στρατηγικό επίπεδο:
Αφορά το επίπεδο όπου αντιμετωπίζονται τα θέματα στρατηγικής του έργου (π.χ. σύνταξη – αναθεώρηση
Προγράμματος Ποιότητας του Αναδόχου, αντιμετώπιση οριζόντιων θεμάτων, κρίσιμα θέματα σε
συγκεκριμένα έργα) και λαμβάνονται αποφάσεις για τις στρατηγικές κατευθύνσεις του. Στο επίπεδο αυτό
δραστηριοποιούνται:

- από την πλευρά του Αναδόχου, ο Υπεύθυνος Έργου, ο Διευθυντής Έργου, ο  Εμπειρογνώμονας
και ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας

- από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής  ο Υπεύθυνος Συντονιστής

3ον το επιχειρησιακό επίπεδο:
Αφορά το επίπεδο όπου πραγματοποιούνται όλες οι επί μέρους δράσεις υλοποίησης του συνόλου του
έργου και σύνταξης των. Στο επίπεδο αυτό δραστηριοποιούνται:

- από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής, τα στελέχη τα οποία θα οριστούν ώστε να συνεργάζονται
με τον Σύμβουλο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου.

- από την πλευρά του Συμβούλου, ο Υπεύθυνος Έργου, ο Διευθυντής Έργου και τα μέλη της ομάδας
έργου.

Διαθεσιμότητα σε καθημερινή βάση

Το έργο είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί μετά από 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Το χρονοδιάγραμμα του έργου απαιτεί μία έμπειρη ομάδα έργου, η οποία θα συνεργάζεται με συνέπεια
και ακρίβεια τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά με την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να ανταπεξέλθει με
επιτυχία στο χρονοδιάγραμμα του.  Σημειώνεται ότι το χρονοδιάγραμμα του έργου δύναται να παραταθεί
στην περίπτωση που ζητηθεί παράταση του συνολικού έργου και σε αυτή την περίπτωση το
χρονοδιάγραμμα του έργου του Αναδόχου θα επικαιροποιηθεί αντίστοιχα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις
της Αναθέτουσας Αρχής.

Τα μέλη της ομάδας έργου θα είναι στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής σε καθημερινή βάση με τη χρήση
των εργαλείων επικοινωνίας που περιγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο της Τεχνικής Προσφοράς.

Απαιτήσεις οργάνωσης, συντονισμού και διοίκησης του έργου
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Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εξέλιξης και υλοποίησης του δημοπρατούμενου έργου, θα
πρέπει να διασφαλιστούν τα εξής:

 Η ύπαρξη των απαραίτητων υποδομών και εξοπλισμού ώστε η ομάδα έργου να οργανώσει
και να υλοποιήσει με επιτυχία το έργο,

 Η διασφάλιση των απαραίτητων διαδικασιών επικοινωνίας, συλλογής και διαχείρισης
πληροφοριών και δεδομένων, διαχείρισης της εχεμύθειας και του απόρρητου των
πληροφοριών που θα διαχειριστεί ο ανάδοχος,

 Η ύπαρξη των κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων (λογισμικό και μη) συλλογής και
επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών,

 Η διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων και η κατάλληλη διαχείριση και επίλυση των
όποιων προβλημάτων ή διαφωνιών,

 Ο κατάλληλος, αποτελεσματικός και ρεαλιστικός προγραμματισμός και διαχείριση του έργου,
 Η μεταφορά τεχνογνωσίας με στόχο την εκ των υστέρων αποτελεσματική διαχείριση του

συνολικού έργου από την Αναθέτουσα Αρχή.

Εργαλεία επικοινωνίας

Ο Σύμβουλος για τη βέλτιστη επικοινωνία του με τους εμπλεκομένους φορείς και τα στελέχη θα
χρησιμοποιήσει τα παρακάτω εργαλεία επικοινωνίας:

 Ε-Mail
 Τηλέφωνο
 Υπολογιστικά Νέφη (Cloud Computing)
 Fax
 Υπηρεσίες ιστού (Web Services)
 Microsoft Onenote

Η επικοινωνία της εταιρείας με τους εμπλεκομένους φορείς γίνεται πάντα από τον Υπεύθυνο Έργου που
έχει αναλάβει τη διαχείριση του αλλά και την Γραμματεία που ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο Έργου για
την εξέλιξη του έργου. Ο υπεύθυνος του έργου είναι αυτός που επικοινωνεί με την Αναθέτουσα Αρχή
προφορικά, είτε τηλεφωνικά είτε με συναντήσεις. Εγγράφως μπορεί να επικοινωνεί όχι μόνο ο Υπεύθυνος
Έργου αλλά και Γραμματεία για τις τυχόν ελλείψεις με την μορφή επιστολής, fax ή e – mail.

 Συναντήσεις: οι συναντήσεις αυτές συγκαλούνται είτε στην εταιρεία είτε στον εργασιακό χώρο της
Αναθέτουσας Αρχής από τον Υπεύθυνο Έργου με σκοπό την πορεία εξέλιξης του έργου.

 Τηλεφωνική επικοινωνία: η τηλεφωνική επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή πραγματοποιείται
όταν πρόκειται για θέματα τα οποία χρίζουν άμεσης επίλυσης (π.χ. διευκρίνηση προσωπικών
στοιχείων).

 Fax ήE-mail: για λόγους πιστότητας, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες συνοδεύονται από επαλήθευση
με αποστολή fax – mail. Για τη σωστή οργάνωση και αποθήκευση των Fax – mail υπάρχει
συγκεκριμένος τρόπος ονομασίας των ηλεκτρονικών αρχείων για την αποφυγή διπλοεγγραφών ή
τη διαγραφή κάποιων από αυτά. Σε κάθε ηλεκτρονικό αρχείο μπαίνει πρώτα η τρέχουσα
ημερομηνία και μετά το όνομα του αρχείου.

Επίσης, ο Σύμβουλος διαχωρίζει την ηλεκτρονική αλληλογραφία (mail) σε εισερχόμενα και εξερχόμενα. Τα
εισερχόμενα mail παραλαμβάνει για λόγους προστασίας από ιούς, ένας και μόνο Η/Υ. Ο Σύμβουλος
ανάλογα με το περιεχόμενό τους τα παραδίδει στον αρμόδιο ή τα κάνει γνωστά σε όλους, μέσω του
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προγράμματος One Note του Microsoft Office. Τα εισερχόμενα mail αυτόματα αρχειοθετούνται από το
λογισμικό, ενώ κάθε τρεις ημέρες λαμβάνονται και αντίγραφα ασφαλείας.

Εξερχόμενα mail αποστέλλει οποιοσδήποτε ανάλογα με το τμήμα του και την εργασία που έχει αναλάβει.
Τα εξερχόμενα mail παραμένουν στο λογισμικό του Η/Υ του κάθε αποστολέα. Το λογισμικό είναι
προγραμματισμένο να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας μία φορά την εβδομάδα στον κεντρικό server.

Για το πρωτόκολλο επικοινωνίας συνυπογράφουν οι:

Α΄ Επίπεδο Επικοινωνιών - Διοίκηση

Υπεύθυνος Έργου Πολύκαρπος Καρκαβίτσας

Διευθυντής Έργου Κλεάνθης Λαλουδάκης

Υπεύθυνος Συντονιστής Δήμου Αριστείδης Βούλγαρης

Β΄ Επίπεδο Επικοινωνιών – Στρατηγική του Έργου

Υπεύθυνος Έργου Πολύκαρπος Καρκαβίτσας

Διευθυντής Έργου Κλεάνθης Λαλουδάκης

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Παύλος Κράβαρης

Εμπειρογνώμονας Κασσιανή Ζήση

Υπεύθυνος Συντονιστής Δήμου Αριστείδης Βούλγαρης

Γ΄ Επίπεδο Επικοινωνιών – Υλοποίηση

Διευθυντής Έργου Κλεάνθης Λαλουδάκης

Εκπρόσωπος Δήμου Σκοπέλου Αλέξανδρος Οικονόμου
Δημήτρης Παπαδημητρίου

Εκπρόσωποι Συμβούλου Εταιρίας Νικόλαος Κουτρουμπής
Στεφανία Μαρκάδα
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2. Εργαστήριο βελτίωσης τεχνογνωσίας της Ομάδας Έργου του Δήμου (ΟΕΔ)
2.1 Εκπαίδευση ομάδας έργου
Οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου κεφαλαίου συμβαδίζουν με αυτές του 1ου βήματος της
μεθοδολογίας του Eltis και συγκεκριμένα με τις δραστηριότητες: 1.1 Δέσμευση στις γενικές αρχές της
βιώσιμης κινητικότητας, 1.5 Καθορισμός του βασικού χρονοδιαγράμματος, 1.6 προσδιορισμός
βασικών παραγόντων και ενδιαφερόμενων φορέων καθώς επίσης και με του 2ου βήματος και
συγκεκριμένα με τις δραστηριότητες 2.1 Αναζήτηση πέρα από τα όρια και τις ευθύνες σας και της 2.2:
Προσπάθεια για συντονισμό των πολιτικών και ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού.

Σημαντικό στοιχείο στην λήψη αποφάσεων με συμμετοχικό τρόπο αποτελεί η πλήρης κατανόηση του
αντικειμένου από όλα τα μέλη που καλούνται να συναποφασίσουν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο απέχει από
την πραγματικότητα, καθώς άτομα από διαφορετικά επιστημονικά, εκπαιδευτικά και εμπειρικά
επίπεδα καλούνται να συνεργαστούν προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερο αποτέλεσμα.
Συγκεκριμένα, τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τον σχεδιασμό συνοψίζονται ως εξής:

 Έλλειψη κατανόησης του αντικειμένου
 Υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση προβλήματος ή λύσης
 Δυσπιστία στην αποδοχή μιας πρότασης-λύσης
 Μη εφαρμογή του σχεδιασμού

Η γενική αρχή αντιμετώπισης αυτής της παθογένειας του συμμετοχικού σχεδιασμού αποτελεί η
εκτενής ενημέρωση των μελών που καλούνται να συναποφασίσουν για το αντικείμενο σχεδιασμού.
Το αντικείμενο του σχεδιασμού μπορεί να παρουσιαστεί από την οπτική κάθε ειδικότητας,
προκειμένου όλα τα μέλη να ενημερωθούν για τις ανάγκες και δυνατότητες των υπολοίπων.

Στην περίπτωση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
περιέχουν μια ιδιαίτερη μορφή σχεδιασμού. Προκειμένου να εξειδικευτεί η ομάδα έργου στην εν λόγω
διαδικασία σχεδιασμού και να καθοριστούν με πλήρη σαφήνεια και κοινή αποδοχή τα επόμενα
βήματα, πραγματοποιείται από την Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης μια ενημέρωση  διαδραστικής
μορφής των μελών της ομάδας έργου του Δήμου. Η εκτενής μορφή και το σύνθετο περιεχόμενο της
ενημέρωσης είναι αυτά που της δίνουν χαρακτήρα εκπαίδευσης.

Συνεπώς, προκύπτει μια ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης σε διαφορετικά στάδια του σχεδιασμού που
απευθύνεται σε διαφορετικά ακροατήρια. Στο στάδιο προετοιμασίας το οποίο αναπτύσσεται στο
παρόν παραδοτέο, πραγματοποιείται η εκπαίδευση της ομάδας έργου του Δήμου Σκοπέλου. Η
διαδικασία εκπαίδευσης συνοψίζεται στον Πίνακας 20

Πίνακας 20 Διαδικασία εκπαίδευσης ομάδας έργου ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου

Εκπαίδευση Ομάδας Έργου
Συμμετέχοντες: Ομάδα εργασίας ΣΒΑΚ του Δήμου

Εισηγητές από
την ομάδα έργου
του Αναδόχου:

Νίκος Κουτρουμπής
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ, MSc Συγκοινωνιολόγος Α.Π.Θ

Στεφανία Μαρκάδα
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ.

Διαδικασία Εκπαίδευσης
Παρασκευή 06/10/2021
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Παρουσιάσεις και θέματα προς συζήτηση Ενδεικτική
Διάρκεια

Χαιρετισμός 5΄
Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας;
Συνοπτική περιγραφή των προκλήσεων που καθιστούν το ΣΒΑΚ αναγκαίο , των πλεονεκτημάτων από
την υλοποίηση του και των βασικών αρχών του.

10’

Επισκόπηση βημάτων σχεδιασμού ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου
Απλουστευμένη περιγραφή της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί συγκεκριμένα για τον Δήμο Σκοπέλου 15’

Παρουσίαση Περιοχής Παρέμβασης
 Παρουσίαση των προς εξέταση περιοχών
 Αποσαφήνιση μεθόδου ανάλυσης της περιοχής

10’

Συμμετοχικός Σχεδιασμός ΣΒΑΚ -Εργαστήριο ανάδειξης φορέων
 Αποσαφήνιση της συμμετοχικής διαδικασίας
 Παρουσίαση πρωταρχικής λίστας φορέων.
 Αξιολόγηση και ανάδειξη φορέων που θα συμπεριληφθούν
 Παρουσίαση Συμφώνου Συμμετοχής Φορέων

30’

Αυτοαξιολόγηση μεταφορικού συστήματος Σκοπέλου
Συζήτηση σχετικά με ζητήματα που αφορούν την κινητικότητα στον Δήμο 40’

Συνοπτική περιγραφή επόμενων βημάτων 5’

Η διαδικασία της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των περιορισμών
μετακίνησης (Covid-19) και υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική εξαιτίας της συμμετοχής και του υψηλού
επιπέδου των συμμετεχόντων και της εμπειρίας τους στις διαδικασίες σχεδιασμού.

Η αρχική εισήγηση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή παρουσίασης και εστίαζε στην διαδικασία
εκπόνησης των Στρατηγικών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, καθώς και στα στοιχεία εκείνα
που διαφοροποιούν τον παραδοσιακό συγκοινωνιακό σχεδιασμό με τη νέα βιώσιμη προσέγγιση. Το
περιεχόμενο της παρουσίασης αφορούσε τις φάσεις, τα στάδια και τις δραστηριότητες του «Κύκλου
του ΣΒΑΚ» που προτείνεται από το ELTIS, ενώ έγινε αναφορά σε εθνικά και ευρωπαϊκά
παραδείγματα ΣΒΑΚ και στους πιθανούς κινδύνους και τις ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν
κατά την εκπόνηση.

Η επόμενη παρουσίαση αφορούσε την εξειδικευμένη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα εκπονηθεί το
ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου. Η εν λόγω παρουσίαση έδειχνε μεγαλύτερο βάρος στο τρέχον στάδιο (στάδιο
προετοιμασίας), κατά την οποία μέσω διαδραστικών διαδικασιών η Ομάδα έργου διαμόρφωσε:

• Το πρωτόκολλο επικοινωνίας της ομάδας
• Τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικούς με τις μεταφορές
• Τις λειτουργικές περιοχές μελέτης
• Το πλαίσιο δέσμευσης στις αρχές βιώσιμου σχεδιασμού
Στην συνέχεια συζητήθηκαν τα με μεγαλύτερη έμφαση τα παραπάνω στάδια και αναδείχθηκε η
ανάγκη για αποδοτική συλλογή και παροχή δεδομένων, προκειμένου να αξιολογηθεί με ακρίβεια η
υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου.

Στο τελευταίο στάδιο της εκπαίδευσης, η ομάδα έργου κλήθηκε να αξιολογήσει την υφιστάενη
κατάσταση στο Δήμο τόσο από αποψη λειτουργίας του συστήματος αστικής κινητικότητας, όσο και
σχετικά για τα στοιχεία του υφιστάμενου σχεδιασμού. Η εν λόγω διαδικασία «αυτοαξιολόγησης»
παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο.
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2.2 Διαδικασία αξιολόγησης υφιστάμενου σχεδιασμού
Οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου κεφαλαίου συμβαδίζουν με αυτές του 1ου βήματος της
μεθοδολογίας του Eltis και συγκεκριμένα με τη δραστηριότητα 1.3 Διεξαγωγή αυτοαξιολόγησης.

Ο υφιστάμενος σχεδιασμός περιλαμβάνει το σύνολο των μελετών, κειμένων πολιτικής και
στρατηγικών κειμένων που βρίσκονται σε ισχύ στο Δήμο Σκοπέλου. Τα εν λόγω κείμενα συστήνουν
το υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής του Δήμου σχετικά με την αστική κινητικότητα και παρουσιάζουν
στοιχεία στόχων και μέτρων για αυτήν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Στόχος της διαδικασίας Αυτό- Αξιολόγησης είναι ο ίδιος ο Δήμος να αποτιμήσει το επιπεδο βιώσιμης
κινητικότητας στο οποίο βρίσκεται, ώστε να αναδείξει τις ελείψεις του και να ενδυναμώνσει τα ισχυρά
του σημεία.Προκείμένου να συμβεί αυτό, ο Δήμος λαμβάνει υπόψη τον υφιστμάμενο σχεδιασμό και
την τις υφιστάμενες συνθήκες λειτουργίας του συστήματος αστικής κινητικότητας που εξετάζει.

Εργαλείο Αυτό-αξιολόγησης SUMP Self-Assessment

Το ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης για το ΣΒΑΚ του Δήμου Σκοπέλου και οι απαντήσεις που
δόθηκαν στις ερωτήσεις του παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β. Το περιεχόμενο του
ερωτηματολογίου βασίστηκε στα πορίσματα του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου CH4LLENGΕ, το
οποίο εξελήχθηκε κατά την προηγούμενη δεκαετία σε Ευρωπαικό επίπδο και εξειδικεύθηκε και
τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε να προσαρμοστεί στο επιχειρησιακό πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ
Δήμου Σκοπέλου.

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης ΣΒΑΚ (SUMP Self-Assessment Tool) βοηθάει στην αξιολόηση και την
βελτίωση του σχεδιασμού για την κινητικότητα σε μια πόλη ή τα λειτουργικά όρια μιας ευρύτερης
αστικής περιοχής. Τα αποτελέσματα του παρουσιάζουν πόσο «καλά» είναι οι υφιστάμενες πρακτικές
σχεδιασμού ικανοποιούν τις αρχές ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Το συγκεκριμένο εργαλέιο μπορεί να αξιολογήσει τόσο την ποιότητα ενός μεμονομένου στρατηγικού
σχεδίου, όσο και τον ευρύτερο υφιστάμενο σχεδιασμό για την αστική κινητικότητα ακόμα και αν
προέρχεται από διαφορετικά στρατηγικά κείμενα και πολιτικές. Προκειμένου να επιτευχθεί μια
αξιολόγηση που ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά της πόλης που εξετάζεται, το εργαλείο μπορεί και
προσαρμόζει τις ομάδες ερωτήσεων ανάλογα.

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης μπορεί να συμπληρωθεί από ένα ή περισσότερα άτομα τα οποία έχουν
κατάλληλα επίπεδα εξοικίωσης με τις συνθήκες λειτουργίας και τον σχεδιασμό των μετακινήσεων στην
εξεταζόμενη πόλη ή λειτουργική αστική περιοχή.

Το εργαλείο αποτελείται από οκτώ (8) ενότητες οι οποίο σχετίζονται άμενσα με τις αρχές των Σχεδιων
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Με βάση το ζητούμενο αντικείμενο σχεδιασμού κα το μέγεθος της
περιοχης, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 30 έως 45 ερωτήσεις.

Ο σύνδεσμος για την συμπλήρωση του διαδικτυακού εργαλείου είναι:

https://www.sump-assessment.eu/English/start

Προκειμένου να υπάρξουν ακριβέστερα αποτελέσματα, η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ συμπλήρωσε το
ερωτηματόλογιο με την μορφή εργαστηρίου στο πλάισιο της εκπάιδευσης που πργαμτοποιήθηκε.Τα
αποτελέσματα εξάγωνται αυτόματα από το εργαλείο με την μορφή αναφοράς η οποία επισυνάπτεται
στο παράρτημα Β.

Μια συνοψη των αποτελεσμάτων για την Σκόπελο παρουσιαζεται στην εικόνα και στην εικόνα

https://www.sump-assessment.eu/English/start
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Εικόνα 12: Συνοπτικά αποτελέσματα εργαλείου αυτό-αξιολόγησης – Αρχές ΣΒΑΚ

Εικόνα 13: Συνοπτικά αποτελέσματα εργαλείου αυτό-αξιολόγησης – Βαθμολογία ανα πεδίο ερωτήσεων



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου

[78]

3. Διαμόρφωση Ιστοσελίδας για το ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελεί ένα σύγχρονο στρατηγικό σχέδιο με
συμμετοχικές διαδικασίες που απαιτούν την άμεση και έμμεση εμπλοκή μεγάλου αριθμού ατόμων.

Οι διαδικασίες συμμετοχής, οι διαβουλεύσεις, η επικοινωνία των αποτελεσμάτων και η προώθηση
του σχεδίου είναι αναγκαία χαρακτηριστικά στην διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ και συμβάλουν
στην αποτελεσματικότητα του.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, και σύμφωνα με τον νόμο 4784/2021 που διέπει τις
διαδικασίες εκπόνησης του ΣΒΑΚ, η ομάδα έργου πρέπει να διαμορφώσει εντός της επίσημης σελίδας
του Δήμου, έναν χώρο αποκλειστικά για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.Η δομή της
ιστοσελίδας, δηλαδή το μενού στο οποίο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ανατρέχει για πληροφορίες
αποφασίστηκε ως εξής:

 Τι είναι τα ΣΒΑΚ

o Διατρέχοντας αυτή την σελίδα του menu ο επισκέπτης ενημερώνεται με γενικά στοιχεία και

χαρακτηριστικά των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

 Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου

o Ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο ο επισκέπτης μπορεί να ανατρέξει σε πληροφορίες

σχετικά με την εξέλιξη του ΣΒΑΚ Σκοπέλου ανά στάδιο εκπόνησης, σύμφωνα και με τα

στάδια που αναφέρονται στο νόμο 4784/2021.

 Συμμετέχω στο σχεδιασμό
o Σε αυτό τον σύνδεσμο ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση στα κάτωθι:

 Ενημέρωση για το ενεργό / τρέχον στάδιο διαβούλευσης

 Σύνδεσμος για πρόσβαση στα εργαλεία συμμετοχής

 Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των προηγούμενων σταδίων συμμετοχής
 Νέα ανακοινώσεις

Εικόνα 14: Απόσπασμα από την ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
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Παρουσίαση 1: Τι είναι το ΣΒΑΚ
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Παρουσίαση 2: Πορεία υλοποίησης ΣΒΑΚ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

• ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
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