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Πρόλογος 

Το παρόν Παραδοτέο αποτελεί το δεύτερο εκ των έξι (6) Παραδοτέων του έργου «Εκπόνηση 

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου». Σε αυτό περιγράφονται τα 

προβλήματα που καλείται το ΣΒΑΚ να επιλύσει καθώς και οι ευκαιρίες-δυνατά σημεία του Δήμου 

Σκοπέλου μέσα από την καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών που αναπαριστούν την 

υφιστάμενη κατάσταση. Επίσης, το Παραδοτέο εμπεριέχει το υλικό της 1ηςδιαβούλευσης και τα 

πρακτικά της, καθώς και σχολιασμό των αποτελεσμάτων της. Το δεύτερο αυτό Παραδοτέο είναι το 

αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ομάδας Έργου του Δήμου Σκοπέλου και της Ομάδας 

Υποστήριξης από την πλευρά της Αναδόχου εταιρείας «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 νησιού τηςΣκοπέλου. 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.   

Επισημαίνεται ότι 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 ο οποίος και 

τροποποιεί το Άρθρο 22 του Νόμου 4599/19 σχετικά με την εκπόνηση των ΣΒΑΚ. 

Αντικείμενο 

Το παρόν Παραδοτέο χωρίζεται σε δύο δραστηριότητες. Η πρώτη δραστηριότητα έχει ως 

αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης 

(σύνταξη χαρτών, χρήσεις γης, κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, δημογραφικά χαρακτηριστικά, κλπ.). 

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται μια στρατηγική συλλογής δεδομένων (ποσοτικών και ποιοτικών 

δεικτών) για τη συγκέντρωση κυκλοφοριακών στοιχείων για την εξάλειψη των διαπιστωθέντων 

κενών μέσω της πραγματοποίησης πρωτογενών ερευνών. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 

υφιστάμενης κατάστασης πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε συγκεκριμένα σημεία και κατά μήκος 

συγκεκριμένων διαδρομών για τη συλλογή δεδομένων κινητικότητας, ενώ παράλληλα διεξήχθη 

διαδικτυακή έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων των πολιτών της Σκοπέλου.Ο στόχος της 

πρώτης δραστηριότητας είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ομαδοποιημένων ανά τομέα 

κινητικότητας. 

Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά τον 1ο κύκλο διαβούλευσης κατά τον οποίο το δίκτυο φορέων και 

οι εμπλεκόμενες ομάδες πολιτών ενημερώνονται για την έννοια του ΣΒΑΚ, την αναγκαιότητά του και 

γενικά για πληροφορίες του υπό εκπόνηση Σχεδίου που αφορούν την ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης του συστήματος μετακινήσεων.Επιπλέον, μέσω της διαβούλευσης οι συμμετέχοντες 

ενημερώνονται για τις αρμοδιότητές τους, για το πλάνο επικοινωνίας, καθώς και για τις διεργασίες 

στις οποίες θα απαιτηθεί η συμβολή τους.Ο στόχος της εν λόγω δραστηριότητας είναι η ανάδειξη 

των πραγματικών ζητημάτων κινητικότητας του νησιού έτσι όπως εκφράζονται από τις απόψεις των 

φορέων και των ομάδων πολιτών. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι απόψεις αυτές καταγράφονται και 

αποτελούν τη βάση για την πρωταρχική ανάπτυξη-δημιουργία του οράματος του ΣΒΑΚ και των 

σεναρίων σε επόμενα στάδια.  
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Εισαγωγή 

Μετά το στάδιο προετοιμασίας προκύπτει η ανάγκη σύνθεσης μιας μεθοδολογίας εκπόνησης του 

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σκοπέλου η οποία θα προσαρμόζεται στις 

συνθήκες, τις ανάγκες και τους περιορισμούς του παρόντος έργου, ενώ ταυτόχρονα θα ικανοποιεί 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες του ΣΒΑΚ.  

Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα υποστήριξης έργου της Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης, ανέπτυξε μια 

Μεθοδολογία Εφαρμογής των οδηγιών του Eltis για την περίπτωση του ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου. Η 

εν λόγω μεθοδολογία περιγράφει δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν ξεκινώντας από το 

στάδιο της προετοιμασίας και φτάνοντας έως την οριστικοποίηση του σχεδίου. 

Τα διακριτά Στάδια των δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν: 

• Το Α’ Στάδιο αποτελούμενο από δυο Παραδοτέα. Το πρώτο περιλαμβάνει δραστηριότητες 

που αφορούν στην γενικότερη συλλογή πληροφορίας και την προετοιμασία για την 

διαχείριση του σχεδιασμού. Τα περιγραφόμενα σε αυτό το στάδιο αποτελούν αντικείμενο του 

πρώτου παραδοτέου του ΣΒΑΚ: 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. Το δεύτερο περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν στην 

επεξεργασία των δεδομένων και των αρχικών εισηγήσεων του δικτύου εμπλεκομένων 

φορέων που αφορά στην αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος κινητικότητας. Το 

σύνολο των δραστηριοτήτων αυτών παρουσιάζεται στο παρόν παραδοτέο Έκθεση 

Ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και 1η Διαβούλευση - Πρακτικά .  

• Το Β’ Στάδιο, το οποίο αποτελείται από δυο Παραδοτέα και περιέχει δραστηριότητες που 

αφορούν την σύνθεση, την διαβούλευση και την αξιολόγηση μελλοντικών Σεναρίων 

Κινητικότητας και την θέσπιση οράματος και προτεραιοτήτων.  

• Το Γ’ Στάδιο, αποτελούμενο επίσης από δύο Παραδοτέα που αφορούν τα μέτρα και τους 

στόχους που καλύπτουν καθώς και την διαμόρφωση του πλαισίου παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της εφαρμογής του ΣΒΑΚ.  

Το διάγραμμα δραστηριοτήτων της μεθοδολογίας εφαρμογής του ΣΒΑΚ παρουσιάζεται στην Εικόνα 

1 που ακολουθεί. 
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Εικόνα 1: Διάγραμμα Δραστηριοτήτων της Μεθοδολογίας Εφαρμογής του ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου 

Για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αρχικά έγινε μια ανασκόπηση των ευρημάτων από 

την αποδελτίωση και την ανάλυση των συλλεχθέντων εγγράφων πολιτικής-μελετών που 

συλλέχθηκαν κατά τις δραστηριότητες του πρώτου Παραδοτέου του ΣΒΑΚ. Στη συνέχεια, για την 

εξάλειψη των διαπιστωθέντων κενών, για τα οποία  κρίθηκε απαραίτητο να καλυφθούν ώστε να 

επιτευχθεί μια στοχευμένη ανάλυση και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, αναπτύχθηκε και 

συναποφασίστηκε από την ομάδα έργου της αναδόχου εταιρίας και την ομάδα εργασίας του Δήμου, 

μια στρατηγική συλλογής δεδομένων (ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών) για τη συγκέντρωση 

κυκλοφοριακών στοιχείων μέσω της πραγματοποίησης πρωτογενών ερευνών. 

Σε επόμενο διάστημα, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε συγκεκριμένα σημεία, κόμβους και κατά 

μήκος συγκεκριμένων διαδρομών στο αστικό δίκτυο της πόλης της Σκοπέλου για τη συλλογή 

δεδομένων κινητικότητας. 

Το σύνολο της πληροφορίας που αφορά την υφιστάμενη κατάσταση, μαζί με τις τοποθετήσεις των 

φορέων στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του συμμετοχικού σχεδιασμού, οδήγησε στην ανάλυση 

SWOT, η οποία και αποτελεί ουσιαστικά το αποτέλεσμα του Α’ Σταδίου εκπόνησης του ΣΒΑΚ (βάσει 

και των οδηγιών του παρατηρητηρίου ELTIS). 
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1. Καταγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης 

1.1 Συλλογή και επισκόπηση υφιστάμενων στοιχείων και μελετών της περιοχής μελέτης 

Η πρώτη φάση της εκπόνησης του ΣΒΑΚ Σκοπέλου, μέρος της οποίας αποτελεί και το παρόν 

τεύχος, είναι η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, δηλαδή των προβλημάτων και των ευκαιριών 

που υπάρχουν για την ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας στην περιοχή μελέτης. Σε αυτό το 

πλαίσιο, είναι απαραίτητη η καταγραφή και ενσωμάτωση υφιστάμενων πρακτικών πολεοδομικού και 

κυκλοφοριακού σχεδιασμού, εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων όλων των βαθμίδων, καθώς και 

στρατηγικών μελετών που συσχετίζονται με αυτά, όπως Επιχειρησιακά Σχέδια Ο.Τ.Α., ΣΒΑΑ, 

ΣΟΑΠ, ΟΧΕ, ΣΔΑΕ, ΣΔΑΕΚ, αναπτυξιακές μελέτες και επιμέρους άλλες τομεακές πολιτικές. Έπειτα 

από επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκοπέλου οι ακόλουθες μελέτες 

γνωστοποιήθηκαν στην ομάδα εκπόνησης του ΣΒΑΚ: 

✓ Υπό έγκριση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) οικισμού του Δήμου Σκοπέλου 
✓ Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σκοπέλου 
✓ Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (2021 - 2025) 
✓ Περιφερειακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021 - 2027» 

Μια σύντομη προεπισκόπηση των μελετών παρουσιάζεται παρακάτω, δεδομένου ότι οι μελέτες 

αυτές έχουν αναλυθεί λεπτομερώς στο Παραδοτέο 1. 

1.1.1 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) οικισμού του Δήμου Σκοπέλου 

Το υπό έγκριση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Σκοπέλου αποσκοπεί στην οργάνωση των 

χρήσεων γης, στην πρόταση αρκετών και απαραίτητων έργων υποδομής και στην οριοθέτηση 

ζωνών περιβαλλοντικής προστασίας. Παρόλο που δεν είναι ως σήμερα εγκεκριμένο, η ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης που παρέχει στο πλαίσιο της εκπόνησής του, αποτελεί έναν χρήσιμο 

οδηγό. Όσον αφορά λοιπόν στις συγκοινωνιακές υποδομές του νησιού της Σκοπέλου, το υπό 

έγκριση ΓΠΣ καταλήγει στις εξής παρεμβάσεις ύστερα από ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης: 

• Το οδικό δίκτυο στη Σκόπελο χρήζει άμεσων βελτιώσεων που θα περιλαμβάνουν 
ασφαλτοστρώσεις, διαπλατύνσεις και όποιες άλλες απαραίτητες εργασίες, 
συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας χώρων στάθμευσης. 

• Διαπλάτυνση οδού πρόσβασης του λιμένα Αγνώντα και έργα συντήρησης επαρχιακής 
οδού Σκόπελος – Αγνώντας. 

• Κατασκευή περιμετρικών δρόμων σε όλους τους οικισμούς. 

• Βελτιώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Ν. Κλήματος. 

• Κατασκευή τελεφερίκ Λουτράκι – Γλώσσα. 

• Μελέτη δημιουργίας και έργα διαμόρφωσης ποδηλατοδρόμου Σκοπέλου – Σταφύλου. 

• Βελτιώσεις της βατότητας δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου. 

• Μελέτη και εκτέλεση εργασιών ανάδειξης, αποκατάστασης και βελτίωσης των 
υποβαθμισμένων μονοπατιών - δίκτυο πεζοπορίας. 

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

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) προβλέπεται από το Ν. 4710/2020 και 

υιοθετεί τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας καθώς η ηλεκτροκίνηση αποτελεί βασικό εργαλείο της 

μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος των μετακινήσεων. Επιπλέον,η ηλεκτροκίνηση μπορεί να 

επηρεάσει την ποιότητα ζωής στις πόλεις με πρωτόγνωρο τρόπο συμβάλλοντας με αυτόν τον 

τρόπο στην επίτευξη των αρχών της αειφορίας. Σκοπός ενός Σ.Φ.Η.Ο. είναι αφενός ο 

προσδιορισμός ενός δημόσιου δικτύου ηλεκτροκίνησης και αφετέρου η ομαλή ένταξη του 

συγκεκριμένου δικτύου στο ευρύτερο σύστημα βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου, 
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λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο συγκοινωνιακό σχεδιασμό του Δήμου. Το 2021 εκπονήθηκε 

ΣΦΗΟ για το Δήμο Σκοπέλου. Σε αυτό το πλαίσιο προτάθηκε η χωροθέτηση, στους οικισμούς της 

Σκοπέλου, της Γλώσσας, του Νέου Κλήματος και του Λουτρακίου, 12 συνολικά σημείων φόρτισης 

για ηλεκτρικά ΙΧ και 4 σημείων για ειδικές θέσεις στάθμευσης (ταξί και ΑμεΑ). 

1.1.3 Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας εξειδικεύονται οι στόχοι του 

μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας (για την περίοδο 

2021 – 2025) και κατανέμονται οι πόροι σύμφωνα με την εκτίμηση αναγκών σε κάθε πεδίο 

παρέμβασης στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη 

διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων που χρηματοδοτούνται από τους 

εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για την κατάρτισή του λαμβάνονται 

υπόψη η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Θεσσαλίας ΕΣΠΑ (προγραμματικές περίοδοι 2014-20 και 2021-27) και τα Τομεακά Προγράμματα 

των Υπουργείων του συγχρηματοδοτούμενου και του εθνικού σκέλους του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων. 

Έτσι, οι στόχοι που ορίζονται αφορούν την ανάπτυξη, βελτίωση, συντήρηση, και εκσυγχρονισμό του 

συνόλου των υποδομών μεταφορών, καθώς και τις ολοκληρώσεις μελετών έργων και χωροταξίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται αναφορά στο δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο του νησιού και συγκεκριμένα 

στο τμήμα, μήκους 33,2 χλμ, Σκόπελος- Κλήμα - Λουτράκι (μέσω Γλώσσας και όρμου Αγνώντα), το 

οποίο χαρακτηρίζεται ως μέσης κατάστασης. 

1.1.4 Περιφερειακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021 - 2027» 

Ο προγραμματισμός του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2021 - 2027» γίνεται στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων 

της Περιφέρειας. Στο Πρόγραμμα γίνεται αναφορά στις κατευθύνσεις του Εθνικού Στρατηγικού 

Σχεδίου Μεταφορών (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 2019), σύμφωνα με τις οποίες ο 

κλάδος των μεταφορών αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, μέσω στοχευμένων έργων και 

παρεμβάσεων, και τονίζεται ο ρόλος του δευτερεύοντος αναπτυξιακού θαλάσσιου άξονα του λιμένα 

του Βόλου με τις Βόρειες Σποράδες. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα λιμάνια του νησιού που 

εξυπηρετούν την ακτοπλοϊκή και τουριστική κίνηση καθώς και αλιευτικά καταφύγια. 
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1.2 Απογραφή Οδικού Δικτύου, Χρήσεων Γης, Δημογραφικών & Κοινωνικοοικονομικών 

Στοιχείων 

1.2.1 Απογραφή Οδικού Δικτύου 

Ο Δήμος Σκοπέλου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων που είναι μέρος της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. Η έκταση του νησιού είναι 95,5 τ. χλμ. και ο πληθυσμός του σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011 είναι 4.960 κάτοικοι. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Σκόπελος, όπου βρίσκεται και το 

κυριότερο λιμάνι του νησιού. Ο πυρήνας της πόλης αποτελεί την κυριότερη περιοχή παρέμβασης 

καθώς συνδυάζει το σύνολο των χαρακτηριστικών αστικής-νησιωτικής κινητικότητας που αποτελούν 

το αντικείμενο ενός ΣΒΑΚ. Πρόκειται για τη μόνη περιοχή με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, 

συγκέντρωση του συνόλου της εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας και ολοκληρωμένο - 

υλοποιημένο οδικό δίκτυο στο σύνολο του νησιού, η οποία περιέχει δύο ξεχωριστές περιοχές 

μελέτης/παρέμβασης που είχαν περιγραφεί αναλυτικά στο Παραδοτέο 1. Τέλος, λόγω του 

νησιωτικού χαρακτήρα του Δήμου και της έντονης εποχικότητας που αυτό συνεπάγεται, 

πραγματοποιήθηκε αυτοψία/καταγραφή και στο οδικό δίκτυο των οικισμών Νέο Κλήμα και Λουτράκι. 

• Περιοχή Α: Το κέντρο του οικισμού της Σκοπέλου που 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 (Χάρτης 1). 

• Περιοχή Β: Οι οικιστικές ενότητες που γειτνιάζουν 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.). 

 

Χάρτης 1: Περιοχές Κινητικότητας που εξετάστηκαν στην πόλη της Σκοπέλου 
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Ο κεντρικός άξονας που συνδέει τον οικισμό της Σκοπέλου με το Λουτράκι μέσω Σταφύλου έχει 

μήκος 39,5 χλμ. και αποτελεί το τμήμα του οδικού δικτύου του νησιού που δέχεται τους 

μεγαλύτερους κυκλοφοριακούς φόρτους. Επίσης, ένα κομμάτι του κεντρικού άξονα μπορεί να 

παρακαμφθεί με δρόμο εφάμιλλων προδιαγραφών από τη Σκόπελο και την παράκαμψη της 

Επισκοπής, συντομεύοντας τον δρόμο για Γλώσσα κατά 5 περίπου χλμ. Εκτός του κεντρικού άξονα, 

στο υπόλοιπο νησί υπάρχουν αρκετοί δασικοί δρόμοι, μερικοί αγροτικοί και κάποια μεμονωμένα 

ασφαλτοστρωμένα τμήματα που βρίσκονται σε μέτρια έως και κακή κατάσταση. 

Σε όλο το κύριο δίκτυο των παραπάνω περιοχών πραγματοποιήθηκε απογραφή των παρακάτω 

χαρακτηριστικών: 

• Κατεύθυνση κυκλοφορίας (μονόδρομοι, διπλής κατεύθυνσης), 

• Αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας (με επισήμανση του πλάτους των λειτουργικών λωρίδων), 

• Θέση και τύπος σηματοδοτών, 

• Παρατηρήσεις και προβλήματα (στενώσεις, κλπ). 

Για την ιεράρχηση του οδικού δικτύου της πόλης της Σκοπέλου λήφθηκαν υπόψη το υπό έγκριση 

ΓΠΣ του Δήμου, τα Σχέδια Πόλης, καθώς και αναγνωρίσεις και μετρήσεις που έγιναν στο πλαίσιο 

της παρούσας υπηρεσίας. Οι κατηγορίες των οδών στις οποίες ιεραρχήθηκε το οδικό δίκτυο της 

πόλης της Σκοπέλου είναι οι εξής: 

1. Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο  
2. Πρωτεύον Τοπικό Οδικό Δίκτυο 
3. Δευτερεύον Τοπικό Οδικό Δίκτυο 

Πίνακας 1: Οδοί του κύριου οδικού δικτύου της πόλης της Σκοπέλου 

Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Τοπικό Δίκτυο 

• Ε.Ο. Σκοπέλου - Λουτρακίου 

• Περιφερειακή Οδός 

• Βασιλέως Όθωνος 

• Ελευθερίου Βενιζέλου 

• Δημάρχου Δουλίδου 

• Θεοδώρου 

• Σιούφα 

• Παπακυριαζή 

• Παπαφλέσσα 

• Μαυρομιχάλη 

• Μαργαρίτη 

• Μανωλακάκη 

• Δαβάκη 

 

Οι υπόλοιπες οδοί της πόλης είναι δευτερεύουσες τοπικές οδοί και πεζοδρόμοι χωρίς ονομασία. 

Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των οδών του Δήμου Σκοπέλου είναι διπλής κατεύθυνσης. Στο 

σύνολό τους οι οδοί έχουν μια λωρίδα ανά κατεύθυνση, ενώ δεν υπάρχει κάποιος φωτεινός 

σηματοδότης πουθενά στο νησί της Σκοπέλου. 

Στον Χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται το βασικό οδικό δίκτυο της πόλης της Σκοπέλου. 
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Χάρτης 2: Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου πόλης Σκοπέλου 

1.2.2 Επικαιροποίηση Χρήσεων Γης 

Οι υφιστάμενες χρήσεις γης (εκτός της κατοικίας), καταγράφηκαν κατά κύριο λόγο μετά από 

επιτόπια απογραφή και συλλογή δεδομένων από φορείς του Δημοσίου, όπως είναι η Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Από αυτήν την έρευνα, 

παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν οι παρακάτω χρήσεις γης. 

I. Διάσπαρτα στα όρια του Δήμου Σκοπέλου εντοπίστηκαν γραφεία δημόσιων υπηρεσιών. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Δημαρχείο, το Λιμεναρχείο, το Αστυνομικό Τμήμα 
Σκοπέλου, κ.ά. 

II. Όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, εντοπίζονται, κατά κύριο 
λόγο, στα όρια του πολεοδομικού ιστού της πόλης. 

III. Επιπλέον, στον ευρύτερο χώρο του Δήμου υπάρχουν κάποια σημαντικά ιστορικά μνημεία, 
όπως το Ενετικό Κάστρο της Σκοπέλου (Εικόνα 2). 

IV. Αναφορικά με την εκπαιδευτική υποδομή, ο Δήμος Σκοπέλου καλύπτει την πρωτοβάθμια και 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα υπάρχουν: 

• Δύο (2) Νηπιαγωγεία στη Σκόπελο και από ένα (1) σε Κλήμα και Γλώσσα 

• Ένα (1) Δημοτικό Σχολείο στη Σκόπελο, ένα (1) στη Γλώσσα και ένα (1) στο Κλήμα 

• Ένα (1) Γυμνάσιο στη Σκόπελο και ένα (1) στη Γλώσσα 

• Ένα (1) Λύκειο στη Σκόπελο και ένα (1) στη Γλώσσα 

• Ένα (1) ΕΠΑΛ στη Σκόπελο 
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Εικόνα 2: Ενετικό Κάστρο Σκοπέλου 

Πιο αναλυτικά, οι χρήσεις που περιγράφηκαν απεικονίζονται στους Χάρτες που ακολουθούν, όπου 

φαίνεται ότι το σύνολο σχεδόν της έκτασης των οικισμών του νησιού της Σκοπέλου ανήκει στην 

κατηγορία της γενικής κατοικίας. 
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Χάρτης 3: Χρήσεις γης στην πόλη της Σκοπέλου 
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Χάρτης 4: Χρήσεις γης στον Πάνορμο 

 

 

Χάρτης 5: Χρήσεις γης στον Στάφυλο 
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Χάρτης 6: Χρήσεις γης στον Αγνώντα 

 

 

 

Χάρτης 7: Χρήσεις γης στο Νέο Κλήμα 
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Χάρτης 8: Χρήσεις γης στη Γλώσσα και στο Λουτράκι 

 

1.2.3 Συλλογή Κοινωνικοοικονομικών και Δημογραφικών Δεδομένων 

Με βάση την ανάλυση των πιο πρόσφατων διαθέσιμων πληθυσμιακών στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο 

συνολικός μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Σκοπέλου για το 2011 ανέρχεται σε 4.960 κατοίκους που 

αναλογεί στο 36% περίπου του συνολικού πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων. Η 

πληθυσμιακή πυκνότητα που προκύπτει για το ίδιο έτος είναι 51,9 κάτοικοι/ km2 (έκταση Δήμου = 

95,5 km2), τιμή αρκετά μικρή, καθώς οι οικιστικές εκτάσεις του Δήμου (κτίρια, δρόμοι, κλπ.) αφορούν 

ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης του νησιού. 
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Μετά την εφαρμογή του προγράμματος συνενώσεων «Καλλικράτης» και του «Κλεισθένη», ο Δήμος 

Σκοπέλου συγκροτείται από τις ακόλουθες τρεις Κοινότητες, όπως απεικονίζονται και στον 

ακόλουθο Χάρτη: 

• Κ. Σκοπέλου 

• Κ. Γλώσσας 

• Κ. Κλήματος 

 

Χάρτης 9: Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Σκοπέλου 

 

Τα πληθυσμιακά στοιχεία του μόνιμου και του πραγματικού (de facto) πληθυσμού του Δήμου 

Σκοπέλου, συμπεριλαμβανομένων των οικισμών, σύμφωνα με τις επίσημες απογραφές της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα έτη 1991, 2001 και 2011, παρουσιάζονται στους ακόλουθους Πίνακες και 

Διαγράμματα. 
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Πίνακας 2: Μόνιμος και πραγματικός πληθυσμός απογραφών ΕΛΣΤΑΤ 1991-2001-2011 (Περιφέρεια, Περιφερειακές 
Ενότητες, Δήμος και Δημοτικές Κοινότητες) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2011 2001 1991 

Μόνιμος 
De 

Facto 
Μόνιμος 

De 
Facto 

Μόνιμος 
De 

Facto 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

732.762 737.485 740.115 753.888 729.505 734.846 

Π. Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ 13.798 14.464 12.919 13.556 11.581 12.739 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

4.960 5.041 4.706 4.696 4.686 4.658 

Δ.Κ. Σκοπέλου 3.286 3.344 3.082 3.027 2.962 2.972 

Σκόπελος 3.090 3.140 2.874 2.803 2.685 2.603 

Αγνώντας 22 22 8 8 32 82 

Καλόγηρος 6 6 0 0 29 29 

Μύλοι 23 23 76 86 37 47 

Πάνορμος 76 77 39 39 127 129 

Στάφυλος 69 76 85 91 52 82 

Δ.Κ. Γλώσσης 1.168 1.206 1.187 1.195 1.318 1.271 

Γλώσσα 993 1.030 1.001 1.006 1.126 1.062 

Αθέατο 12 12 26 26 20 21 

Λουτράκι 163 164 160 163 172 188 

Τ.Κ. Κλήματος 506 491 437 474 406 415 

Νέο Κλήμα 463 448 410 447 381 395 

Κλήμα 43 43 27 27 25 20 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφές πληθυσμού 1991-2001-2011, Ιδία επεξεργασία 

Επισημαίνεται ότι ως de facto πληθυσμός (ή αλλιώς πραγματικός πληθυσμός) ορίζεται ο συνολικός 

πληθυσμός που βρέθηκε και απογράφηκε κατά την απογραφή, ανεξάρτητα αν διαμένει μόνιμα στον 

τόπο που καταγράφηκε ή αν είναι προσωρινός ή περαστικός.  
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Διάγραμμα 1: Μόνιμος Πληθυσμός (1991-2001-2011) Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων - Δήμου Σκοπέλου 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφές πληθυσμού 1991-2001-2011, Ιδία επεξεργασία 

 

 

Διάγραμμα 2: Μόνιμος Πληθυσμός (1991-2001-2011) των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σποράδων 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφές πληθυσμού 1991-2001-2011, Ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 3: Ποσοστιαία Κατανομή Μόνιμου Πληθυσμού των οικισμών του Δήμου Σκοπέλου, 2011 

 Μόνιμος πληθυσμός 
(2011) 

Ποσοστό στο σύνολο του 
Δήμου Σκοπέλου 

Σκόπελος 3.090 62% 

Αγνώντας 22 0% 

Καλόγηρος 6 0% 

Μύλοι 23 0% 

Πάνορμος 76 2% 

Στάφυλος 69 1% 

Γλώσσα 993 20% 

Αθέατο 12 0% 

Λουτράκι 163 3% 

Νέο Κλήμα 463 9% 

Κλήμα 43 1% 

Σύνολο 4.960 100% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφές πληθυσμού 1991-2001-2011, Ιδία επεξεργασία 

 

 

Διάγραμμα 3: Ποσοστιαία Κατανομή του Μόνιμου Πληθυσμού (2011) των Δ.Κ. του Δήμου Σκοπέλου 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφές πληθυσμού 1991-2001-2011, Ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 4: Μόνιμος και Πραγματικός (de facto) πληθυσμός απογραφών ΕΛΣΤΑΤ 1991-2001-2011 των Δήμων της Π.Ε. 
Σποράδων 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

1991 2001 2011 

Μόνιμος 
Πραγματικός 

(de facto) 
Μόνιμος 

Πραγματικός 

(de facto) 
Μόνιμος 

Πραγματικός 

(de facto) 

Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ 11.581 12.739 12.919 13.556 13.798 14.464 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 4.686 4.658 4.706 4.696 4.960 5.041 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 4.620 5.096 5.788 6.160 6.088 6.619 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 2.275 2.985 2.425 2.700 2.750 2.804 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφές πληθυσμού 1991-2001-2011, Ιδία επεξεργασία 

Πληθυσμιακή εξέλιξη 

Με βάση την ανάλυση των πληθυσμιακών στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στο Δήμο Σκοπέλου 

παρατηρείται αύξηση πληθυσμού (μόνιμου) κατά 5,4% τη δεκαετία 2001-2011, ενώ ελάχιστη 

αύξηση είχε σημειωθεί και την προηγούμενη δεκαετία (1991-2001), η οποία ανερχόταν στο 0,4%. 

Αντίστοιχα, ελαφρώς μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού σημειώνεται στο σύνολο της Περιφερειακής 

Ενότητας Σποράδων, η οποία είναι 6,8% και 11,6% για τις δεκαετίες 2001-2011 και 1991-2001 

αντίστοιχα. Συνεπώς, συγκριτικά με τους υπόλοιπους δήμους της Π.Ε. Σποράδων, στον Δήμο 

Σκοπέλου σημειώνεται η μικρότερη αύξηση πληθυσμού για το διάστημα 1991-2011, κατά το οποίο 

ουσιαστικά ο πληθυσμός της Σκοπέλου μεταβάλλεται ελάχιστα. 

Πίνακας 5: Πληθυσμιακή εξέλιξη % Μεταβολή Πληθυσμού (Περιφέρεια, Π.Ε., και Δ.Ε.) 

 Έτος 
Μόνιμος 

Πληθυσμός 

% 
Μεταβολή 
1991-2001 

% 
Μεταβολή 
2001-2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1991 729.505 
1,5% 

 

2001 740.115 
-1,0% 

2011 732.762  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

1991 11.581 
11,6% 

 

2001 12.919 
6,8% 

2011 13.798  

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

1991 4.620 
25,3% 

 

2001 5.788 
5,2% 

2011 6.088  

ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

1991 2.275 
6,6% 

 

2001 2.425 
13,4% 

2011 2.750  

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

1991 4.686 
0,4% 

 

2001 4.706 
5,4% 

2011 4.960  

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφές πληθυσμού 1991-2001-2011, Ιδία επεξεργασία 
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Διάγραμμα 4: Ποσοστιαία Κατανομή του Μόνιμου Πληθυσμού (2011) των Δήμων της Π.Ε. Σποράδων, 2011 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφές πληθυσμού 1991-2001-2011, Ιδία επεξεργασία 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία για τα έτη 2010-2019) το κατά κεφαλή 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σημείωσε αντίστοιχη μείωση με αυτή στο 

σύνολο της Ελλάδας, και παραμένει ακόμα χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ελλάδας. 

Πιο αναλυτικά, η εκτίμηση για τη διαχρονική εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

Διάγραμμα 5: Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στο σύνολο της χώρας για τα έτη 2010-2019 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ιδία επεξεργασία 
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1.3 Καταγραφή Μετακινήσεων (Μετρήσεις Κυκλοφορίας) 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του ΣΒΑΚ Σκοπέλου πραγματοποιήθηκαν κυκλοφοριακές μετρήσεις. 

Πιο αναλυτικά, για να σχηματισθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την κατανομή των 

κυκλοφοριακών φόρτων στο βασικό ιεραρχημένο οδικό δίκτυο της πόλης της Σκοπέλου 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων σε τρεις (3) κρίσιμες διασταυρώσεις οι 

οποίες καθορίστηκαν σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή. Οι ημέρες που διεξήχθησαν οι 

μετρήσεις ήταν την Τετάρτη 23/2/2022 και Πέμπτη 24/2/2022 κατά τα διάστημα της πρωινής και 

μεσημεριανής αιχμής, 08:00 - 10:00 και 12:00 - 14:00 αντίστοιχα.  

Οι μετρήσεις έγιναν από παρατηρητές με τη χρήση μηχανικών καταμετρητών χειρός (Tally) και με τη 

συμπλήρωση ειδικών εντύπων. 

 

Εικόνα 3: Μηχανικός Καταμετρητής Χειρός (Tally) 

Οι παρατηρητές κατέγραφαν Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων (Μ.Ε.Α.) με τους εξής συντελεστές:  

• Δίκυκλα: 0,5 ΜΕΑ 

• Ελαφρά Οχήματα (ΙΧ & Ημιφορτηγά): 1 ΜΕΑ 

• Διαξονικά Φορτηγά - Σχολικά - Μικρά Λεωφορεία: 2 ΜΕΑ 

• 3+αξονικά Φορτηγά - Αστικά Λεωφορεία: 3 ΜΕΑ 

Πριν την πραγματοποίηση των μετρήσεων έγινε αναγνώριση σε κάθε διασταύρωση ώστε να 

προσδιοριστούν οι κινήσεις καθώς και να αποτυπωθεί το σκαρίφημα του κόμβου. Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρουσιάζονται οι θέσεις και η ημερομηνία των μετρήσεων για κάθε κόμβο. 

 

Πίνακας 6: Θέσεις και ημερομηνία μέτρησης στρεφουσών κινήσεων σε κόμβους 

Α/α 
Κωδ. 

Σταθμού 
Διασταύρωση Ημερομηνία 

1 Κ-1 Επ. Οδός Σκοπέλου - Λουτρακίου # Βασ. Όθωνος Τετάρτη/Πέμπτη 23/24 Φεβρουαρίου 2022 

2 Κ-2 Επ. Οδός Σκοπέλου - Λουτρακίου # Προς Στάφυλο Τετάρτη/Πέμπτη 23/24 Φεβρουαρίου 2022 

3 Κ-3 Επ. Οδός Σκοπέλου - Λουτρακίου # Περιφερειακή (Νότια) Τετάρτη/Πέμπτη 23/24 Φεβρουαρίου 2022 
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Χάρτης 10: Κόμβοι μετρήσεων στρεφουσών κινήσεων 

Τα πρωτογενή δεδομένα των μετρήσεων εισήχθησαν σε υπολογιστικά φύλλα excel ανά κίνηση και 

ανά χρονικό διάστημα και υπολογίστηκε ο μέσος ωριαίος κυκλοφοριακός φόρτος για κάθε αιχμή. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, από την ανάλυση των μετρήσεων προκύπτει ότι ο κόμβος με τους 

μεγαλύτερους φόρτους στην ώρα αιχμής είναι με διαφορά ο Κόμβος 2, και ειδικά η κίνηση από και 

προς τους οικισμούς στη βόρεια πλευρά του νησιού. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι στους άλλους 

Κόμβους, 1 και 3, βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο.Τα αναλυτικά αποτελέσματα των μετρήσεων 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α.  
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1.4 Απογραφή Χαρακτηριστικών Στάθμευσης 

Η απογραφή και η έρευνα των χαρακτηριστικών της στάθμευσης αποτελούν το απαραίτητο πρώτο 

στάδιο στην εφαρμογή μίας νέας σύγχρονης πολιτικής στάθμευσης στην κεντρική περιοχή της 

πόλης της Σκοπέλου, συμβατής με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, καθώς βοηθούν στη 

συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνθέτουν την πλήρη εικόνα της υφιστάμενης 

κατάστασης. Για την απογραφή της στάθμευσης διερευνήθηκε από την Ομάδα Έργου το ισχύον 

καθεστώς στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή του Έργου, από την οποία επιλέχθηκε, σε 

συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία, μια περιοχή στο εμπορικό κέντρο της Σκοπέλου, όπου 

καταγράφεται έντονη ζήτηση για παρόδια στάθμευση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ημερήσια 

αυτοψία για την αναλυτική απογραφή της ζήτησης και προσφοράς στάθμευσης σε ώρα αιχμής, και 

δημιουργήθηκε βάση δεδομένων σε περιβάλλον GIS, στην οποία καταχωρήθηκαν τα αποτελέσματα 

των απογραφών. Η περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε απογραφή της στάθμευσης στην πόλη της 

Σκοπέλου απεικονίζονται στον Χάρτη 11. 

 

Χάρτης 11: Περιοχή αναλυτικής καταγραφής στάθμευσης στο κέντρο της πόλης της Σκοπέλου 

Οι αυτοψίες για την απογραφή της προσφοράς και της ζήτησης για στάθμευση πραγματοποιήθηκαν 

την Τετάρτη και Πέμπτη 23 και 24 Φεβρουαρίου 2022, μεταξύ 10:00 και 13:00. Η διαδικασία 

απογραφής της στάθμευσης αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 

1. Διαμόρφωση του υποβάθρου (ονομασία οδών, αρίθμηση πλευρών Ο.Τ.) 
2. Καταγραφή υφιστάμενου καθεστώτος στάθμευσης (ειδικές θέσεις, απαγόρευση, στάσεις 

λεωφορείων) και υπολογισμός προσφοράς στάθμευσης ανά πλευρά) Ο.Τ. 
3. Απογραφή της ζήτησης για στάθμευση (νόμιμες & παράνομες θέσεις) 

Για την πληρέστερη απογραφή της στάθμευσης διατρέχτηκε και βιντεοσκοπήθηκε όλο το δίκτυο της 

περιοχής απογραφής από ειδικό εξοπλισμό λήψης βίντεοπου προσαρμόζεται σε ειδικά 

διαμορφωμένο όχημα. 
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Συνολικά πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 63 πλευρές Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.) στους 3 

οικισμούς του Δήμου Σκοπέλου (Σκόπελος, Νέο Κλήμα, Λουτράκι).Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή 

στην οποία πραγματοποιήθηκε αναλυτική καταγραφή της προσφοράς και της ζήτησης στάθμευσης 

αποτελείται κυρίως από την Περιφερειακή Οδό της Σκοπέλου, τη Βασιλέως Όθωνος και την οδό 

Δημάρχου Δουλίδου. 

Πιο αναλυτικά, στην περιοχή απογραφής στάθμευσης στο σύνολο του Δήμου Σκοπέλου, 

καταμετρήθηκαν 322 σταθμευμένα οχήματα, αρκετά περισσότερα από τις 245 νόμιμες θέσεις που 

υπάρχουν στην περιοχή απογραφής. Συνεπώς, το ισοζύγιο είναι αρνητικό (-77 θέσεις στάθμευσης) 

για τη συνολική περιοχή απογραφής στάθμευσης, με το πρόβλημα να εντοπίζεται στον οικισμό της 

Σκοπέλου. 

Πίνακας 7: Συνοπτικά αποτελέσματα απογραφής προσφοράς & ζήτησης στάθμευσης παρά την οδό 

Οικισμός 
Θέσεις Χωρίς Περιορισμό Ισοζύγιο 

Στάθμευσης Προσφορά Κατάληψη 

Σκόπελος 154 277 -123 

Νέο Κλήμα 75 36 39 

Λουτράκι 16 9 7 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι σαν νόμιμες θεωρήθηκαν οι θέσεις βάσει της 

κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης που όμως σε πολλά σημεία χρήζουν αναθεώρησης.Στους 

Χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται η προσφορά νόμιμων θέσεων στάθμευσης παρά την οδό 

και οι οδοί στις οποίες παρατηρούνται παράνομες σταθμεύσεις. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι ως εξής: 

• Προσφορά θέσεων στάθμευσης παρά την οδό - Σκόπελος (Χάρτης 12) 

• Ζήτηση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό - Σκόπελος (Χάρτης 13) 

• Διαφορά προσφοράς και ζήτησης θέσεων στάθμευσης παρά την οδό - Σκόπελος (Χάρτης 14) 

• Καθεστώς στάθμευσης παρά την οδό - Σκόπελος (Χάρτης 15) 

 

• Προσφορά θέσεων στάθμευσης παρά την οδό - Νέο Κλήμα (Χάρτης 16) 

• Ζήτηση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό - Νέο Κλήμα (Χάρτης 17) 

• Διαφορά προσφοράς και ζήτησης θέσεων στάθμευσης παρά την οδό - Νέο Κλήμα (Χάρτης 

18) 

• Καθεστώς στάθμευσης παρά την οδό - Νέο Κλήμα (Χάρτης 19) 

 

• Προσφορά θέσεων στάθμευσης παρά την οδό - Λουτράκι (Χάρτης 20) 

• Ζήτηση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό - Λουτράκι (Χάρτης 21) 

• Διαφορά προσφοράς και ζήτησης θέσεων στάθμευσης παρά την οδό - Λουτράκι (Χάρτης 22) 

• Καθεστώς στάθμευσης παρά την οδό - Λουτράκι (Χάρτης 23) 

Επίσης, στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται οι Χάρτες απογραφής της στάθμευσης κατά την περίοδο 

των καταγραφών για την πόλη της Σκοπέλου, το Νέο Κλήμα και το Λουτράκι. 
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Χάρτης 12: Προσφορά θέσεων στάθμευσης παρά την οδό (Σκόπελος) 
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Χάρτης 13: Ζήτηση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό (Σκόπελος) 
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Χάρτης 14: Διαφορά προσφοράς& ζήτησης θέσεων στάθμευσης παρά την οδό (Σκόπελος) 
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Χάρτης 15: Καθεστώς στάθμευσης παρά την οδό (Σκόπελος) 
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Χάρτης 16: Προσφορά θέσεων στάθμευσης παρά την οδό (Νέο Κλήμα) 
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Χάρτης 17: Ζήτηση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό (Νέο Κλήμα) 
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Χάρτης 18: Διαφορά προσφοράς& ζήτησης θέσεων στάθμευσης παρά την οδό (Νέο Κλήμα) 
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Χάρτης 19: Καθεστώς στάθμευσης παρά την οδό (Νέο Κλήμα) 
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Χάρτης 20: Προσφορά θέσεων στάθμευσης παρά την οδό (Λουτράκι) 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου 

Παραδοτέο 2: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης Κατάστασης – 

1η Διαβούλευση - Πρακτικά 

 

[35] 
 

 

Χάρτης 21: Ζήτηση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό (Λουτράκι) 
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Χάρτης 22: Διαφορά προσφοράς& ζήτησης θέσεων στάθμευσης παρά την οδό (Λουτράκι) 
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Χάρτης 23: Καθεστώς στάθμευσης παρά την οδό (Λουτράκι) 
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, καθώς και από τους χάρτες που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω, στην πόλη της Σκοπέλου υπάρχει αυξημένη ζήτηση για παρόδια 

στάθμευση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εφαρμογή απαγορεύσεων στάθμευσης σε 

αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου, για διάφορους λόγους, οδηγεί σε παραπάνω από εκατό 

περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης, που εντοπίζονται κυρίως στην Περιφερειακή Οδό στην 

είσοδο της πόλης. 

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις παράνομης και 

άναρχης στάθμευσης που εντοπίστηκαν όπως: 

• Στάθμευση σε διάβαση πεζών 

• Στάθμευση σε πινακίδα Ρ40 

• Στάθμευση σε πεζοδρόμιο 

• Στάθμευση σε οδόστρωμα μικρής διατομής (ανεπαρκές πλάτος οδού) 

• Στάθμευση κοντά σε διασταύρωση 

• Στάθμευση κοντά σε πινακίδα STOP 

 
Εικόνα 4: Παράνομη στάθμευση(Επαρχιακή Οδός Σκοπέλου - Λουτρακίου) 

 
Εικόνα 5: Παράνομη στάθμευση και προβλήματα πεζής μετακίνησης(Επαρχιακή Οδός Σκοπέλου - Λουτρακίου) 
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Εικόνα 6: Παράνομη στάθμευση και έλλειψη πεζοδρομίων(Επαρχιακή Οδός Σκοπέλου - Λουτρακίου) 

 
Εικόνα 7: Παράνομη στάθμευση(Επαρχιακή Οδός Σκοπέλου - Λουτρακίου) 

 
Εικόνα 8: Παράνομη στάθμευση(Επαρχιακή Οδός Σκοπέλου - Λουτρακίου) 
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Εικόνα 9: Παράνομη στάθμευση(Επαρχιακή Οδός Σκοπέλου - Λουτρακίου) 

 
Εικόνα 10: Παράνομη στάθμευση(Επαρχιακή Οδός Σκοπέλου - Λουτρακίου) 

 
Εικόνα 11: Παράνομη στάθμευση(Επαρχιακή Οδός Σκοπέλου - Λουτρακίου) 
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Εικόνα 12: Παράνομη στάθμευση(Επαρχιακή Οδός Σκοπέλου - Λουτρακίου) 

 
Εικόνα 13: Παράνομη στάθμευση(Επαρχιακή Οδός Σκοπέλου - Λουτρακίου) 

 
Εικόνα 14: Παράνομη στάθμευση(Επαρχιακή Οδός Σκοπέλου - Λουτρακίου) 
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Εικόνα 15: Παράνομη στάθμευση(Επαρχιακή Οδός Σκοπέλου - Λουτρακίου) 

 

1.5 Επικίνδυνα Σημεία 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την επικινδυνότητα του οδικού 

δικτύου, συλλέχτηκαν στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων της τελευταίας τετραετίας από το Αστυνομικό 

Τμήμα Σκοπέλου. Πιο συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα 2018 - 2021 συνέβησαν συνολικά 16 

σοβαρά τροχαία ατυχήματα στο νησί, εκ των οποίων τα 3 ήταν θανατηφόρα. Η πλειονότητα των 

ατυχημάτων με τραυματισμό συνέβησαν επί της Επαρχιακής Οδού Σκοπέλου - Σταφύλου - 

Αγνώντα - Γλώσσας – Λουτρακίου. Όπως ανέφερε και ο Αναπληρωτής Διοικητής του Τμήματος στη 

διαβούλευση τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν το καλοκαίρι, όπως είναι αναμενόμενο, λόγω 

της αυξημένης κίνησης. Τα στοιχεία των ατυχημάτων συνοψίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 8: Πλήθος τροχαίων ατυχημάτων ανά σοβαρότητα για την περίοδο 2018-2021 

 
Τύπος ατυχήματος 

 

Έτος Με υλικές ζημιές Με τραυματισμό Θανατηφόρο Σύνολο 

2018 26 1 0 27 

2019 12 2 2 16 

2020 11 4 1 16 

2021 22 6 0 28 

 

Επιπλέον, τα ατυχήματα με μόνο υλικές ζημιές παρατηρούνται εντός των οικισμών, ενώ αυτά με 

τραυματίες στις επαρχιακές οδούς όπου εκεί συνέβησαν και τα τρία θανατηφόρα ατυχήματα (2019 

και 2020). Τα εν λόγω θανατηφόρα ατυχήματα ήταν εκτροπές δίκυκλων και όχι συγκρούσεις μεταξύ 

οχημάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν παρατηρήθηκαν παρασύρεις πεζών τα τελευταία έτη, χωρίς 

ωστόσο να μην υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας όσον αφορά τις μετακινήσεις των πεζών λόγω 

της ανυπαρξίας πεζοδρομίων σε πολλές οδούς. 
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1.6 Καταγραφή του Συστήματος Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

1.6.1 Λεωφορεία Αστικών Γραμμών Σκοπέλου 

Στη Σκόπελο λειτουργούν 3 γραμμές αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν το σύνολο του Δήμου 

Σκοπέλου. Οι γραμμές αυτές απεικονίζονται στον Χάρτη 24. 

Πίνακας 9: Γραμμές αστικών λεωφορείων Δήμου Σκοπέλου (τουριστική περίοδος) 

Γραμμή Ονομασία 
Μήκος 

Γραμμής (χλμ) 

Δρομολόγια  

ανά ημέρα 

1 Σκόπελος - Στάφυλος - Αγνώντας 8 16 

2 Σκόπελος - Πάνορμος - Μηλιά - Καστάνη 15 16 

3 Σκόπελος - Νέο Κλήμα - Κλήμα - Λουτράκι 24,5 7 

 

Όπως είναι λογικό, η συχνότητα των δρομολογίων παρουσιάζει μεγάλη διαφορά κατά τους θερινούς 

μήνες, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες. Επισημαίνεται ότι στην 

ώρα αιχμής της καλοκαιρινής περιόδου (μεταξύ 9:30 και 14:00) η μέση συχνότητα για τη Γραμμή 1 

είναι περίπου ανά μισή ώρα. 

 

Χάρτης 24: Δρομολόγια αστικών λεωφορείων & θέσεις στάσεων λεωφορείων 
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1.6.2 Πιάτσες Ταξί 

Συνολικά στο κέντρο της πόλης της Σκοπέλου καταγράφηκε μία νόμιμη πιάτσα ταξί που βρίσκεται 

στην οδό Βασιλέως Όθωνος, δίπλα στον Χώρο Στάθμευσης του λιμανιού και απεικονίζεται στον 

ακόλουθο Χάρτη: 

 

Χάρτης 25: Πιάτσα ΤΑΞΙ στην πόλη της Σκοπέλου 

 

1.7 Καταγραφή Δεδομένων για Εναλλακτική Μετακίνηση 

Τα ανάγλυφο, το μέγεθος και η ρυμοτομία της πόλης της Σκοπέλου καθιστούν τη χρήση ήπιων 

μέσων ιδανική επιλογή για τις μετακινήσεις. Επιπλέον, η ύπαρξη του παραλιακού μετώπου 

διευκολύνει τις μετακινήσεις με ήπια μέσα. Η απουσία όμως των απαραίτητων υποδομών (π.χ. 

δίκτυο ποδηλατοδρόμων) αποτρέπει πολλούς πολίτες από τη χρήση ποδηλάτων και ηλεκτρικών 

πατινιών για λόγους ασφαλείας. 

1.7.1 Στοιχεία Κυκλοφορίας Πεζών 

Για την εκτίμηση της κατάστασης των πεζοδρομίων της κεντρικής περιοχής της Σκοπέλου 

πραγματοποιήθηκε απογραφή κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη τόσο οι φθορές που έχουν 

υποστεί οι πλάκες των πεζοδρομίων (παρουσία λακκουβών και σημείων όπου οι πλάκες είναι 

κατεστραμμένες) όσο και η παρουσία εμποδίων (π.χ. κολώνες, δέντρα, σκαλιά, κλπ.).Παράλληλα, 

καταγράφηκε και το πλάτος των πεζοδρομίων της κεντρικής περιοχής της Σκοπέλου, με το ελάχιστο 

καθαρό πλάτος που κρίνεται ως επαρκές να είναι το 1,5 μέτρο. Επιπλέον, εξετάστηκε και 

καταγράφηκε τόσο η επάρκεια φωτισμού των πεζοδρομίων, όσο και η αισθητική τους. 

Στον Χάρτη 26, ο οποίος ακολουθεί, απεικονίζεται η περιοχή απογραφής υποδομών πεζής 

μετακίνησης. Η επιλεχθείσα περιοχή αποτελείται κυρίως από την Περιφερειακή Οδό της Σκοπέλου, 

τη Βασιλέως Όθωνος και την οδό Δημάρχου Δουλίδου. 
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Χάρτης 26: Περιοχή απογραφής υποδομών πεζής μετακίνησης (πόλη Σκοπέλου) 

Στους Χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών πεζής 

μετακίνησης της επιλεγμένης περιοχής της πόλης της Σκοπέλου, καθώς επίσης του Νέου Κλήματος 

και του Λουτρακίου. Συγκεκριμένα παρακάτω απεικονίζονται: 

• Οι θέσεις των διαβάσεων πεζών - Σκόπελος (Χάρτης 27) 

• Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου - Σκόπελος(Χάρτης 28) 

• Ύπαρξη εμποδίων - Σκόπελος(Χάρτης 29) 

• Ποιότητα πεζοδρομίου - Σκόπελος (Χάρτης 30) 

• Επάρκεια φωτισμού πεζοδρομίων - Σκόπελος (Χάρτης 31) 

• Αισθητική πεζής μετακίνησης - Σκόπελος(Χάρτης 32) 

 

• Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου - Νέο Κλήμα (Χάρτης 33) 

• Ύπαρξη εμποδίων - Νέο Κλήμα (Χάρτης 34) 

• Ποιότητα πεζοδρομίου - Νέο Κλήμα (Χάρτης 35) 

• Επάρκεια φωτισμού πεζοδρομίων - Νέο Κλήμα (Χάρτης 36) 

• Αισθητική πεζής μετακίνησης - Νέο Κλήμα (Χάρτης 37) 

 

• Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου - Λουτράκι (Χάρτης 38) 

• Ύπαρξη εμποδίων - Λουτράκι (Χάρτης 39) 

• Ποιότητα πεζοδρομίου - Λουτράκι (Χάρτης 40) 

• Επάρκεια φωτισμού πεζοδρομίων - Λουτράκι (Χάρτης 41) 

• Αισθητική πεζής μετακίνησης - Λουτράκι (Χάρτης 42) 
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Χάρτης 27: Διαβάσεις πεζών (Σκόπελος) 

 

 

Χάρτης 28: Συνολικό πλάτος πεζοδρομίων (Σκόπελος) 
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Χάρτης 29: Ύπαρξη εμποδίων στα πεζοδρόμια (Σκόπελος) 

 

 

Χάρτης 30: Ποιότητα πεζοδρομίων (Σκόπελος) 
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Χάρτης 31: Επάρκεια φωτισμού πεζοδρομίων (Σκόπελος) 

 

 

Χάρτης 32: Αισθητική πεζής μετακίνησης (Σκόπελος) 
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Χάρτης 33: Συνολικό πλάτος πεζοδρομίων (Νέο Κλήμα) 

 

 

Χάρτης 34: Ύπαρξη εμποδίων στα πεζοδρόμια (Νέο Κλήμα) 
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Χάρτης 35: Ποιότητα πεζοδρομίων (Νέο Κλήμα) 

 

 

Χάρτης 36: Επάρκεια φωτισμού πεζοδρομίων (Νέο Κλήμα) 
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Χάρτης 37: Αισθητική πεζής μετακίνησης (Νέο Κλήμα) 

 

 

Χάρτης 38: Συνολικό πλάτος πεζοδρομίων (Λουτράκι) 
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Χάρτης 39: Ύπαρξη εμποδίων στα πεζοδρόμια (Λουτράκι) 

 

 

Χάρτης 40: Ποιότητα πεζοδρομίων (Λουτράκι) 
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Χάρτης 41: Επάρκεια φωτισμού πεζοδρομίων (Λουτράκι) 

 

 

Χάρτης 42: Αισθητική πεζής μετακίνησης (Λουτράκι) 
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Αναφορικά με την πόλη της Σκοπέλου, αξίζει να αναφερθεί ότι το παραλιακό μέτωπο και η κεντρική 

περιοχή που εξετάστηκαν διαθέτουν πεζοδρόμια ικανοποιητικού πλάτους που βρίσκονται σε καλή 

κατάσταση, αρκετές διαβάσεις πεζών και επαρκή φωτισμό. Συνεπώς, οι αστικές υποδομές 

παρέχουν αρκετά καλές συνθήκες για την πεζή μετακίνηση, η οποία λόγω του σχετικά μικρού 

μεγέθους της πόλης της Σκοπέλου αποτελεί βασικό τρόπο μετακίνησης για αρκετούς πολίτες. 

Σχετικά καλή εικόνα παρουσιάζουν οι υποδομές πεζής μετακίνησης στους υπόλοιπους δρόμους της 

περιοχής μελέτης όπως στην οδό Βασιλέως Όθωνος και Δημάρχου Δουλίδου. 

Παρ’ όλα αυτά,όπως φαίνεται και στους παραπάνω σχετικούς Χάρτες, σημαντικά προβλήματα 

εντοπίζονται σε όλο το μήκος της περιφερειακής οδού της πόλης της Σκοπέλου, όπου επί της 

ουσίας δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από το γεγονός ότι 

υπάρχει μεγάλη ζήτηση για στάθμευση ενώ η μικρή διατομή της οδού δεν το επιτρέπει. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα πολλά οχήματα να σταθμεύουν στην άκρη του οδοστρώματος και στα πρανή, 

αναγκάζοντας έτσι τους πεζούς να κινδυνεύουν περπατώντας επί του οδοστρώματος και 

αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίου συμβάντος (βλ. σχετικές Εικόνες από την 

Ενότητα 1.4). 

1.7.2 Υποδομές Μετακίνησης ΑΜΕΑ 

Παράλληλα με την απογραφή των υποδομών πεζής μετακίνησης, καταγράφηκαν και οι υποδομές 

μετακίνησης ΑΜΕΑ και συγκεκριμένα η ύπαρξη ραμπών για αναπηρικά αμαξίδια καθώς και η 

ύπαρξη οδηγού όδευσης τυφλών.  

Η ύπαρξη ραμπών ΑΜΕΑ στην περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται επαρκής, καθώς φαίνεται να 

εξυπηρετούν πλήρως τα άτομα με κινητικές δυσκολίες ή τα καρότσια τα οποία θέλουν να κινηθούν 

στο ευρύτερο κέντρο της πόλης. Βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία και χρήση του 

δικτύου πεζοδρομίων και ραμπών ΑΜΕΑ αποτελεί η μη παράνομη στάθμευση οχημάτων στα 

σημεία που υπάρχουν ράμπες.  

Όσον αφορά στην ύπαρξη οδηγών όδευσης για τυφλούς, αυτή χαρακτηρίζεται μη επαρκής, καθώς 

μόνο στο παραλιακό τμήμα της πόλης της Σκοπέλου και σε ένα τμήμα της οδού Βασιλέως Όθωνος 

έχουν εγκατασταθεί οδηγοί όδευσης τυφλών. 

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα σημεία στα οποία υπάρχουν ράμπες ΑΜΕΑ καθώς 

και οι οδοί όπου έχουν εγκατασταθεί οδηγοί όδευσης τυφλών. 
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Χάρτης 43: Ράμπες Α.Μ.Ε.Α 

 

 

Χάρτης 44: Ύπαρξη οδηγού όδευσης τυφλών 
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1.7.3 Στοιχεία Καταγραφής Ποδηλάτων 

Η πόλη της Σκοπέλου δε διαθέτει καθόλου δίκτυο ποδηλατοδρόμων, όπως και κανένας άλλος 

οικισμός του νησιού. Ωστόσο, το νησί γενικά φημίζεται για τις ποδηλατικές διαδρομές εκτός δρόμου 

και συγκεντρώνει το έντονο ενδιαφέρον έμπειρων ποδηλατών από όλο τον κόσμο. Όπως 

αναφέρθηκε από τον Δήμαρχο (κος Σταμάτης Περισσής), στο πλαίσιο της διαβούλευσης, στόχος 

είναι να αξιοποιηθεί η μορφολογία της περιοχής Έλιος στο Νέο Κλήμα, η οποία ευνοεί τις 

μετακινήσεις με ποδήλατο, με την κατάλληλη πρόταση για δίκτυο ποδηλατοδρόμου. Το ίδιο ανέφερε 

ο Δήμαρχος και για την περιοχή του Λουτρακίου, αλλά και για την πόλη της Σκοπέλου. Γενικά 

φαίνεται να υπάρχει η διάθεση από τις αρχές και από τους πολίτες για την ανάπτυξη υποδομών 

προώθησης του ποδηλάτου όπου αυτό ευνοείται από τις συνθήκες (μορφολογία, περιβάλλοντας 

χώρος κτλ.).  

1.8 Χρήση Ηλεκτροκίνησης 

Στον Δήμο Σκοπέλου, μετά από αυτοψίες καθώς και από τα καταγεγραμμένα υφιστάμενα σημεία 

φόρτισης στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου ΗλεκτροκίνητωνΟχημάτων – ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. και 

της plugshare, δεν εντοπίστηκαν φορτιστές εντός του νησιού. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι 

τον Σεπτέμβριο του 2021 ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για τον Δήμο 

Σκοπέλου για τη χωροθέτηση δημόσιων προσβάσιμων θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, 

στο οποίο προτάθηκε η χωροθέτηση, στους οικισμούς της Σκοπέλου, της Γλώσσας, του Νέου 

Κλήματος και του Λουτρακίου, 12 συνολικά σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά ΙΧ και 4 σημείων για 

ειδικές θέσεις στάθμευσης (ταξί και ΑμεΑ). Το επόμενο διάστημα προβλέπεται η υλοποίηση του εν 

λόγω Σχεδίου. 

1.9 Εμπορευματικές Μεταφορές 

Ως προς τις εμπορευματικές μεταφορές, επισημαίνεται ότι ο Δήμος Σκοπέλου δεν έχει εφαρμόσει 

ωράριο φορτοεκφορτώσεων, απαγορεύσεις διελεύσεων ή ειδικών θέσεων φορτοεκφορτώσεων. 

1.10 Νέες τεχνολογίες στο Σύστημα Μεταφορών 

Δεν εντοπίζονται νέες τεχνολογίες στο σύστημα μεταφορών του νησιού. 
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1.11 Έρευνα διερεύνησης χαρακτηριστικών μετακινήσεων 

Η εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου 

συμπεριλαμβάνει την ενεργή συμμετοχή όσων μετακινούνται στην πόλη. Η γνώμη των πολιτών 

σχετικά με τα προβλήματα ή τα θετικά στοιχεία που υφίστανται στις μετακινήσεις τους στο νησί, 

καθώς και οι ιδέες των πολιτών σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης τους, συμβάλλουν σημαντικά 

στην άρτια εκπόνηση του ΣΒΑΚ.  

Για τη δομημένη συμμέτοχή των πολιτών στις διαδικασίες του ΣΒΑΚ, διαμορφώθηκε από την ομάδα 

έργου μια έρευνα με σκοπό την αποτίμηση των χαρακτηριστικών και των προτιμήσεων των 

κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού. 

Δομή έρευνας 

Η έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων η οποία διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ του 

ΔήμουΣκοπέλου, χωρίζεται στα εξής βασικά στάδια: 

• Διερεύνηση κοινωνικό-οικονομικών χαρακτηριστικών του ερωτώμενου 

• Διερεύνηση των συνηθειών μετακίνησης του ερωτώμενου 

• Διερεύνηση των χωρικών χαρακτηριστικών των μετακινήσεων του ερωτώμενου  

• Διερεύνηση των προβλημάτων κινητικότητας στο νησί σύμφωνα με τις απόψεις των 

ερωτώμενων. 

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις που εξετάζονται ανά ενότητα είναι οι εξής: 

Ενότητα Α: Κοινωνικό – οικονομικά χαρακτηριστικά 

• Φύλο ερωτώμενου 

• Ηλικιακή ομάδα ερωτώμενου 

• Μέγεθος νοικοκυριού (πλήθος μελών) 

o Μέλη κάτω των 6 ετών 

• Μηνιαίο καθαρό οικογενειακό εισόδημα ερωτώμενου 

• Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτώμενου 

• Αντικείμενο απασχόλησης ερωτώμενου 

• Τόπος κατοικίας ερωτώμενου 

Ενότητα Β: Διερεύνηση των συνηθειών μετακίνησης του ερωτώμενου 

• Ιδιοκτησία οχημάτων ερωτώμενου 

o Πλήθος Ι.Χ. 

o Πλήθος επαγγελματικών οχημάτων 

o Λοιπά / εναλλακτικά οχήματα (Μοτοσυκλέτα, Ποδήλατο, Ηλεκτρικό πατίνι) 

• Τεχνολογία οχημάτων 

o Πλήθος οχημάτων με κινητήρα Βενζίνης, Diesel, Αέριο, Υβριδικό & Ηλεκτρικό 

• Διερεύνηση συνηθέστερης μορφής στάθμευσης ανά σκοπό μετακίνησης (εργασία, 

εκπαίδευση, αγορές, διασκέδαση, κ.ά.) 

o Σε ιδιωτικό χώρο 

o Στον δρόμο χωρίς χρέωση 

o Σε υπαίθριο δημοτικό parking 

• Διερεύνησης συνηθέστερου μέσου μετακίνησης ανά σκοπό μετακίνησης (εργασία, 

εκπαίδευση, αγορές, διασκέδαση) 

o Ι.Χ. ως οδηγός 

o Ι.Χ. ως επιβάτης 
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o Μοτοσυκλέτα 

o Λεωφορείο 

o Ποδήλατο 

o Βάδισμα 

• Διερεύνηση σημαντικότερης αιτίας επιλογής του συγκεκριμένου μέσου ανά σκοπό 

μετακίνησης (εργασία, εκπαίδευση, αγορές, διασκέδαση) 

o Εξοικονόμηση χρημάτων 

o Ταχύτητα 

o Χρονική αξιοπιστία 

o Άνεση – Ασφάλεια 

o Μη – διαθεσιμότητα εναλλακτικού μέσου 

o Ευχαρίστηση - Υγεία 

• Διερεύνησης συχνότητας μετακίνησης ανά σκοπό μετακίνησης (εργασία, εκπαίδευση, 

αγορές, διασκέδαση) 

o Καθημερινά 

o Συχνά (2-4 φορές την εβδομάδα) 

o Λίγες φορές (1 φορά την εβδομάδα) 

o Σπάνια (1-3 φορές το μήνα) 

o Ποτέ 

• Διερεύνηση συνηθέστερης χρονικής περιόδου μετακίνησης ανά σκοπό μετακίνησης 

(εργασία, εκπαίδευση, αγορές, διασκέδαση) 

• Τόπος εργασίας (εντός της πόλης της Σκοπέλου, σε άλλον οικισμό του νησιού, εκτός νησιού) 

• Γνώμη για τις μετακινήσεις από-προς το κέντρο της Σκοπέλου και το λιμάνι 

Ενότητα Γ: Προβλήματα και προτεραιότητες κατά τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο 

• Διερεύνηση-αξιολόγηση των προβλημάτων κινητικότητας-μετακινήσεων που θεωρούν οι 

ερωτώμενοι ότι υφίστανται στο νησί της Σκοπέλου (στάθμευση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, 

ασφάλεια κ.ά.) τόσο κατά τη χειμερινή περίοδο όσο κατά τη θερινή (τουριστική) περίοδο. 

o Δεν είναι πρόβλημα 

o Μικρό πρόβλημα 

o Μεγάλο πρόβλημα 

o Δεν έχω άποψη 

• Δυνατότητα περεταίρω σχολιασμού των προβλημάτων 

• Δυνατότητα αναφοράς των θετικών χαρακτηριστικών του δικτύου μεταφορών του νησιού  

Ενότητα Δ: Μετακίνηση παιδιών από/προς τις σχολικές μονάδες 

• Τρόπος μετακίνησης μαθητών (με καλές και άσχημες καιρικές συνθήκες) 

• Σημαντικότερα προβλήματα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων των μαθητών στις σχολικές 

μονάδες 
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Εφαρμογή έρευνας  

Οι κυριότερες πληροφορίες που αφορούν την έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων για την 

συμμετοχή των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Σκοπέλου, συνοψίζονται στον ακόλουθο 

Πίνακα. 

Πίνακας 10: Ταυτότητα Έρευνας χαρακτηριστικών μετακινήσεων 

Ταυτότητα Έρευνας 

Διεξαγωγή Δήμος Σκοπέλου – Lever A.E. 

Εντολέας Δήμος Σκοπέλου 

Αντικείμενο Έρευνας 
Έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων. Διερεύνηση των συνθηκών 

μετακινήσεων των κατοίκων και επισκεπτών της Σκοπέλου. 

Περιοχή εκτέλεσης 
Συνολική έκταση Δήμου Σκοπέλου. (Διαδικτυακή έρευνα - Δυνατότητα 

συμπλήρωσης από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής) 

Μέθοδος δειγματοληψίας Τυχαία δειγματοληψία – Διαδικτυακή έρευνα 

Χρονική περίοδος 

δειγματοληψίας 
Τέλη Φεβρουαρίου –Αρχές Απριλίου 2022 

Μέθοδος συλλογής 

στοιχείων 
Τυχαία δειγματοληψία – Διαδικτυακή έρευνα 

Συνεντευκτές 
Διαδικτυακή έρευνα: 

• Προώθηση μέσω της πλατφόρμα του ΣΒΑΚ Δ. Σκοπέλου 

Συμβουλευτική & Τεχνική 

Υποστήριξη 
LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.  

 

Η έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πηγή χρήσιμων 

πληροφορίων για την αποτελεσματική συνέχεια του ΣΒΑΚ. Τα αποτελέσματα από την έρευνα 

χαρακτηριστικών παρουσιάζονται παρακάτω.Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν 

ήταν σχετικά λίγες, ωστόσο οδήγησαν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Ακολουθούν σε 

διαγράμματα τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας. Στο σχετικό Παράρτημα (Γ) 

παρουσιάζονται η ανάρτηση της έρευνας στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς επίσης και το 

σχετικό ερωτηματολόγιο. 
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Δημογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώμενων 

• Φύλο 

 
Διάγραμμα 6: Ποσοστιαία κατανομή φύλου ερωτώμενων 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι οι άνδρες που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 

είναι περισσότεροι από τις γυναίκες. 

• Ηλικιακή κατανομή 

 
Διάγραμμα 7: Ηλικιακή κατανομή δείγματος 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες ανήκουν στις ηλικίες25-65 με αυτή των 35-44 να παρουσιάζει το μεγαλύτερο 

ποσοστό, ενώ οι κάτω των 25 και οι άνω των 65 δε συμμετείχαν καθόλου στην έρευνα. Φαίνεται ότι 

οι πιο παραγωγικές ηλικίες συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ η μη συμμετοχή των υπόλοιπων 

ηλικιακών κατηγοριών ενδέχεται να σχετίζεται με τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας. 
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• Αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό 

 

Διάγραμμα 8: Αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό 

 

• Αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό κάτω των 6 ετών 

 

Διάγραμμα 9: Αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό κάτω των 6 ετών 

 

• Μηνιαίο καθαρό εισόδημα ανά νοικοκυριό 

 

Διάγραμμα 10: Μηνιαίο καθαρό εισόδημα του νοικοκυριού 
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• Εκπαίδευση  

 

Διάγραμμα 11: Επίπεδο εκπαίδευσης 

 

• Απασχόληση  

 

Διάγραμμα 12: Ποσοστιαία κατανομή ανά τομέα απασχόλησης 

 

• Περιοχή κατοικίας  

 

Διάγραμμα 13: Περιοχή κατοικίας ερωτώμενου 

 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου 

Παραδοτέο 2: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης Κατάστασης – 

1η Διαβούλευση - Πρακτικά 

 

[63] 
 

Χαρακτηριστικά οχημάτων 

• Αριθμός Ι.Χ. αυτοκινήτων που διαθέτει το κάθε νοικοκυριό 

 

Διάγραμμα 14: Αριθμός αυτοκινήτων ανά νοικοκυριό 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων διαθέτει ένα αυτοκίνητο 

στην οικογένεια του.Σε επόμενη ερώτηση προέκυψε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοκινήτων 

των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν ως καύσιμο τη βενζίνη (περίπου 90% έναντι 10% που 

χρησιμοποιούν πετρέλαιο-diesel), ενώ κανένας δε διαθέτει αμιγώς ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. 

• Εναλλακτικά οχήματα που διαθέτει το κάθε νοικοκυριό 

 

Διάγραμμα 15: Εναλλακτικά οχήματα ανά νοικοκυριό 

Το ποδήλατο φαίνεται να κυριαρχεί στα εναλλακτικά οχήματα των ερωτηθέντων με 27,3%, ωστόσο 

οι περισσότεροι δεν διαθέτουν κάποιο εναλλακτικό μέσο μετακίνησης. 

• Είδος στάθμευσης ανά σκοπό μετακίνησης 

Στην έρευνα μετακίνησης υπήρχε και ερώτηση που αφορούσε το είδος της στάθμευσης ανάλογα με 

τον σκοπό μετακίνησης. Πιο συγκεκριμένα υπήρχε η εξής ερώτηση: 

Που σταθμεύετε το όχημα σας για τις παρακάτω κατηγορίες μετακινήσεων; [Εργασία, 

Εκπαίδευση, Αγορά, Διασκέδαση, κατά τη διαμονή στο σπίτι] 

Με τις δυνατές επιλογές να είναι:  
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• Δεν πραγματοποιώ τέτοια μετακίνηση με το ΙΧ 

• Ιδιωτικός Χώρος 

• Στον δρόμο χωρίς χρέωση 

• Σε υπαίθριο δημοτικό parking 

 

 

Διάγραμμα 16: Κατηγοριοποίηση είδους στάθμευσης ανάλογα με το σκοπό 

Από την παρατήρηση των στοιχείων του παραπάνω διαγράμματος γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι 

περισσότεροι μετακινούμενοι με το Ι.Χ. σταθμεύουν συνήθως παρά την οδό χωρίς χρέωση, πλην 

της περίπτωσης της αγοράς που προτιμούν τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης. Επισημαίνεται ότι 

ο κάθετος άξονας αναφέρεται στον αριθμό των απαντήσεων και όχι σε ποσοστό απαντήσεων.  

Χαρακτηριστικά κινητικότητας 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζονται οι λόγοι μετακίνησης των ερωτώμενων σε συνδυασμό με άλλα 

χαρακτηριστικά. 

• Μέσο μεταφοράς ανά σκοπός μετακίνησης 

Εκτός από το είδος της στάθμευσης υπήρχε και ερώτηση που αφορούσε την επιλογή μέσου 

μεταφοράς ανάλογα με τον σκοπό μετακίνησης. Πιο συγκεκριμένα: 

Με ποιον τρόπο μετακινείστε συνήθως για: [Εργασία, Εκπαίδευση, Αγορά, Διασκέδαση]  

Με τις δυνατές επιλογές να είναι:  

• Δεν μετακινούμαι γι' αυτό το σκοπό  

• ΙΧ ως οδηγός  

• ΙΧ ως επιβάτης  

• Μ.Μ.Μ. 

• Ποδήλατο / Scooter 

• Πεζή μετακίνηση 

• Μοτοσυκλέτα 
 
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έδειξε: 
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Διάγραμμα 17: Επιλογή μέσου ανά σκοπό μετακίνησης 

Από την παρατήρηση των στοιχείων του παραπάνω διαγράμματος, φαίνεται πως το Ι.Χ. αυτοκίνητο 

αποτελεί το κύριο μέσο μεταφοράς για τους κατοίκους της Σκοπέλου κατά τη μετακίνησή τους για 

εργασία και για αγορές, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η προτίμηση της πεζής μετακίνηση για όλες τις 

κατηγορίες μετακίνησηςκαι ειδικά για εργασία και διασκέδαση.  

• Κριτήριο επιλογής μέσου μεταφοράς 

Σημαντικό στοιχείο στον σχεδιασμό αποτελεί και ο εντοπισμός των κριτηρίων που οδηγούν το 

μετακινούμενο στην επιλογή του μέσου μεταφοράς. Για αυτόν τον λόγο, ζητήθηκε από τους 

μετακινούμενους να αναφέρουν το κριτήριο επιλογής του κάθε μέσου για κάθε σκοπό μετακίνησης:  

Για ποιον λόγο (τον σημαντικότερο) επιλέγετε αυτόν τον τρόπο επιλογής για: [Εργασία, 
Εκπαίδευση, Αγορά, Διασκέδαση]  

Με τις δυνατές επιλογές να είναι:  

• Εξοικονόμηση χρημάτων  

• Ταχύτητα 

• Χρονική Αξιοπιστία  

• Άνεση - Ασφάλεια  

• Μη διαθεσιμότητα εναλλακτικής 

• Ευχαρίστηση - Υγεία 

 
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

 
Διάγραμμα 18: Κατανομή κριτηρίων επιλογής μέσου 

Η ταχύτητα φαίνεται να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιλογής του μέσου για εργασία, καθώς 

επίσης για αγορά και διασκέδαση μαζί με την άνεση-ασφάλεια. Αξίζει να αναφερθεί ότι για την 

εργασία και αγορά είναι σχετικά υψηλά τα ποσοστά της μη διαθεσιμότητας εναλλακτικής.  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου 

Παραδοτέο 2: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης Κατάστασης – 

1η Διαβούλευση - Πρακτικά 

 

[66] 
 

• Σκοπός, συχνότητα και ώρες μετακινήσεων 

Συχνότητα μετακινήσεων 

Εξετάστηκε η συχνότητα των μετακινήσεων των ερωτώμενων για συγκεκριμένες κατηγορίες 

μετακινήσεων. Ποιο συγκεκριμένα η ερώτηση ήταν διατυπωμένη ως εξής: 

Πόσο συχνά μετακινήστε για: [Εργασία, Εκπαίδευση, Αγορά, Διασκέδαση] 

Με δυνατές επιλογές τις εξής: 

• Καθημερινά 

• Συχνά (2-4 φορές την εβδομάδα) 

• Λίγες φορές (1 φορά την εβδομάδα) 

• Σπάνια (1-3 φορές τον μήνα) 

• Ποτέ 

 

Διάγραμμα 19: Συχνότητα μετακίνησης ανά σκοπό 

Το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η εργασία συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συχνότητα 

των μετακινήσεων, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο. 

Σκοπός μετακίνησης ανά χρονική περίοδο 

Μία ακόμα σημαντική παράμετρος που επηρεάζει τον σχεδιασμό, είναι οι ώρες πραγματοποίησης 

των μετακινήσεων των πολιτών. Για τον λόγο αυτόν ζητήθηκε από τους ερωτώμενους για κάθε 

σκοπό μετακίνησης να αναφέρουν και τη συνηθέστερη ώρα πραγματοποίησής της. Η ερώτηση 

ήταν: 

Ώρες που πραγματοποιείτε συνήθως τη μετακίνηση σας για: [Εργασία, Εκπαίδευση, Αγορά, 

Διασκέδαση, Προσωπικές υποθέσεις, Επιστροφή στο σπίτι] 

Με τις δυνατές επιλογές να είναι: 

• 07.00 - 08.00  

• 08.00 - 09.00  

• 09.00 - 10.00  

• 10.00 - 11.00  

• 11.00 - 12.00  

• 12:00 - 13:00 

• 13:00 - 15:00 

• 15.00 - 17.00  
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• 17.00 - 19.00  

• 19.00 - 21.00  

• 21.00 - 23.00  

• 23.00 - 07.00  

 
Διάγραμμα 20: Σκοπός μετακίνησης ανά χρονική περίοδο 

Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα παρακάτω: 

• Κατά τις πρωινές ώρες οι περισσότερες μετακινήσεις αφορούν την εργασία και την εκπαίδευση 
(μετακινήσεις μαθητών και μετακινήσεις γονέων προς τα σχολικά συγκροτήματα).  

• Από την άλλη, αναφορικά με τις μετακινήσεις που έχουν σαν σκοπό την αγορά φαίνεται γενικά 
να οι απογευματινές ώρεςνα είναι περισσότερο προσφιλείς στους ερωτώμενους.  

• Τέλος όσον αφορά τις μετακινήσεις τις βραδινές ώρες, στην πλειοψηφία τους αφορούν την 
ψυχαγωγία. 

Τόπος εργασίας 

Η επόμενη ερώτηση είχε να κάνει με το πού εργάζονται οι ερωτώμενοι με δυνατές απαντήσεις: 

• Εντός της πόλης της Σκοπέλου 

• Στον Δήμο Σκοπέλου (εκτός της πόλης, σε άλλον οικισμό) 

• Εκτός Δήμου Σκοπέλου 

• Δεν εργάζομαι 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (~90%) εργάζεται εντός της 
πόλης της Σκοπέλου. 
 
Η τελευταία ερώτηση της συγκεκριμένης ενότητας επί της ουσίας καλούσε τους πολίτες να 
εκφράσουν τη γνώμη τους όσον αφορά τις μετακινήσεις από-προς το κέντρο της Σκοπέλου και το 
λιμάνι.  

Οι πιο χαρακτηριστικές απαντήσεις των πολιτών (χωρίς επεξεργασία) ήταν οι κάτωθι: 

✓ «Είναι γενικά σύντομες αλλά συχνά όχι άνετες. Απαιτείται εγρήγορση λόγω κάποιων 
ζητημάτων οδικής ασφάλειας και οδικής παιδείας / νοοτροπίας.» 

✓ «Απουσία πεζοδρομίων (π.χ. περιφερειακός) και πεζοί μόνιμα στην άκρη του δρόμου, στενές 
οδοί αλλά και υπερδιαστασιολογημένα σημεία τοπικά, οδοί διπλής κυκλοφορίας που γίνονται 
μονής λόγω των προσωρινά ή μακροχρόνια σταθμευμένων κ.λπ.» 

✓ «Ενίοτε παρατηρούνται υψηλές ταχύτητες. Ανοργάνωτη γενικά η κυκλοφορία που 
επιδεινώνεται το καλοκαίρι με τον τουρισμό που αυξάνεται η κίνηση.» 

✓ «Η έντονη εποχικότητα επηρεάζει την ποιότητα μετακινήσεων (κυρίως όσων αφορά τις θέσεις 
στάθμευσης) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.» 

✓ «Δύσκολη, λόγω κίνησης, παράνομης στάθμευσης και βαρέων οχημάτων.» 
✓ «Χρήση ΙΧ μόνο στην περίπτωση ταξιδιού με χειραποσκευές ή για περιπτώσεις ατόμων με 

κινητικά προβλήματα.» 
 

Προβλήματα και προτεραιότητες κατά τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο 

Σε αυτή την ενότητα οι ερωτώμενοι καλούνταν να εκφράσουν τη γνώμη τους για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν στις μετακινήσεις τους στο νησί, αλλά και για τα θετικά χαρακτηριστικά του 
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νησιού που τις διευκολύνουν, τόσο για τη χειμερινή όσο για τη θερινή περίοδο. Πιο συγκεκριμένα οι 
ερωτήσεις και απαντήσεις ήταν οι εξής: 
 
Ποια από τα ακόλουθα (στάθμευση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ασφάλεια μετακινήσεων 
από/προς τα σχολεία, ασφάλεια πεζών και ποδηλάτων, επικίνδυνες διαβάσεις, έλλειψη 
εμπορικών πεζοδρόμων, μη επαρκές δίκτυο ποδηλατοδρόμων, μη επαρκής εξυπηρέτηση 
ΜΜΜ) πιστεύετε υφίστανται και αποτελούν πρόβλημα στη Σκόπελο; 

Για τη χειμερινή περίοδο: 

 
Διάγραμμα 21: Εκτίμηση σημασίας προβλημάτων κινητικότητας κατά τη χειμερινή περίοδο 

 
Για τη θερινή περίοδο 

 
Διάγραμμα 22: Εκτίμηση σημασίας προβλημάτων κινητικότητας κατά τη θερινή περίοδο 

Από τα δύο παραπάνω διαγράμματα εξάγεται το συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις των 
πολιτών, τα περισσότερα προβλήματα παρουσιάζονται το καλοκαίρι, όπως ήταν αναμενόμενο, με 
μεγαλύτερα να θεωρούνται αυτά της στάθμευσης, της ασφάλειας πεζών-ποδηλάτων και οι 
επικίνδυνες διαβάσεις. Κατά τη χειμερινή περίοδο, τα σημαντικότερα προβλήματα φαίνεται ότι είναι 
η ασφάλεια των σχολικών μετακινήσεων, η ασφάλεια των πεζών και των ποδηλάτων, καθώς και η 
μη επαρκής εξυπηρέτηση από τα ΜΜΜ. 
 
Αν θεωρείτε πως για τα προβλήματα που επισημάνατε παραπάνω, υπάρχει κάτι 
περισσότερο που μπορείτε να περιγράψετε, παρακαλούμε σχολιάστε: 

Για τη χειμερινή περίοδο: 

✓ «Έλλειψη επαρκών δρομολογίων από και προς Γλώσσα τις εργάσιμες ημέρες και παντελής 
τα Σ/Κ.» 

✓ «Ανεπαρκής σήμανση κοκ και όπου υπάρχει δεν τηρείται.» 
 
Για τη θερινή περίοδο: 

✓ «Το καλοκαιράκι δεν μπορείς να περπατήσεις!» 
✓ «Κακή κατάσταση οδοστρωμάτων.» 

 
Ποια είναι τα θετικά (λειτουργικά, αξιόπιστα) χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφορών του 
Δήμου Σκοπέλου που επηρεάζουν θετικά τις μετακινήσεις σας; 
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Για τη χειμερινή περίοδο: 

✓ «Ίσως ότι όλα είναι κοντά.» 
✓ «Δεν υπάρχουν.» 

 
Για τη θερινή περίοδο: 

✓ «Κανένα.» 
 

Μετακίνηση παιδιών από/προς τις σχολικές μονάδες 

Το συγκεκριμένο κομμάτι της ανάλυσης αφορούσε μόνο τους ερωτώμενους που είχαν παιδιά 

σχολικής ηλικίας, δηλαδή περίπου το 55% του δείγματος. Προκύπτει από τον συνδυασμό των 

απαντήσεων από δύο ερωτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω. 

Πως μετακινούνται τα παιδιά σας προς/από το σχολείο σε μια τυπική εβδομάδα: [Με καλές 

καιρικές συνθήκες, Με άσχημες καιρικές συνθήκες (βροχή, χαμηλές θερμοκρασίες κ.τ.λ.)]  

Με τις δυνατές επιλογές να είναι:  

• Ι.Χ. (ο γονέας) 

• Μηχανοκίνητο δίκυκλο (ο γονέας) 

• Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  

• Ταξί  

• Ποδήλατο/πατίνι 

• Με τα πόδια 

Σχετικά με τον τρόπο μετακίνησης των μαθητών οι ερωτώμενοι γονείς απάντησαν ότι οι 

περισσότεροι μαθητές μετακινούνται πεζοί (πεζή μετακίνηση) ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών, 

ενώ με άσχημες καιρικές συνθήκες (βροχή, χαμηλές θερμοκρασίες κτλ.) η μετακίνηση των μαθητών 

με Ι.Χ. είναι πιο αυξημένη σε σχέση με τις μετακινήσεις τους με καλό καιρό.  

 

Εικόνα 16: Διάγραμμα τρόπου μετακίνησης των μαθητών προς/από το σχολείο 

Η τελευταία ερώτηση αφορούσε τα προβλήματα που εντοπίζουν οι ερωτώμενοι γονείς κατά τη 

μετακίνηση των παιδιών τους στο σχολείο. Το σημαντικότερο πρόβλημα που επισημάνθηκε ήταν ότι 

τα αυτοκίνητα κινούνται με υψηλή ταχύτητα πέριξ του σχολείου (80%), ενώ ακολουθούσαν η 

έλλειψη πεζοδρομίων και  η έλλειψη ασφαλών διαβάσεων. Άλλα προβλήματα που επισημάνθηκαν 

και αξίζουν να αναφερθούν είναι η στάθμευση αυτοκινήτων πάνω στα πεζοδρόμια και η ανεπαρκής 

ρύθμιση της κυκλοφορίας γύρω από τις σχολικές μονάδες. 
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1.12 Ανάλυση S.W.O.T. 

Βάσει όλων των παραπάνω δεδομένων και της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε μπορούν να 

εξαχθούν συμπεράσματα για την υφιστάμενη λειτουργία των μεταφορικών υποδομών του Δήμου 

Σκοπέλου. Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασηςγια το σύνολο των τομέων κινητικότητας έγινε 

μέσω της ανάλυσης S.W.O.T., τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα.  

 

Πίνακας 11: Ανάλυση S.W.O.T. 

S (Strengths) - Δυνατά Σημεία W (Weaknesses) - Αδυναμίες 

 

▪ Το μικρό μέγεθος του αστικού ιστού της πόλης 
της Σκοπέλου την καθιστά ιδανικό μέρος για τις 
ήπιες μορφές μετακίνησης. 

▪ Ικανοποιητικό πλάτος και ποιότητα 
πεζοδρομιών σε κεντρικά σημεία της πόλης και 
ύπαρξη δικτύου πεζοδρόμων στο κέντρο της 
πόλης. 

▪ Δίκτυο πεζοπορικών μονοπατιών σε πολλά 
σημεία του νησιού. 

▪ Ύπαρξη προστατευόμενων περιοχών Natura 
2000 και Καταφυγίων Άγριας Ζωής. 

▪ Πλούσιο πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα και 
ύπαρξη αξιόλογων τοποσήμων. 

▪ Δυνατότητα ανάπτυξης ήπιων μορφών 
τουρισμού (εναλλακτικός τουρισμός) λόγω της 
ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της περιοχής και 
του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος. 

▪ Πλούσιο και υψηλής ποιότητας θαλάσσιο & 
παραλιακό μέτωπο ως δημόσιο αγαθό που 
ενισχύει το επίπεδο ποιότητας ζωής για τους 
δημότες. 

▪ Μορφολογία σε αρκετούς οικισμούς που ευνοεί 
τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων  

 

 
▪ Ανεπαρκή πλάτη πεζοδρομιών στην είσοδο 

της πόλης, τα οποία δεν πληρούν τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές. 

▪ Παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων λόγω 
άναρχης στάθμευσης, η οποία εμποδίζει την 
κίνηση των πεζών και των ευάλωτων χρηστών 
στην περιφερειακή οδό. 

▪ Επιβάρυνση βασικών υποδομών και 
λειτουργιών Δήμου λόγω της απότομης 
αύξησης του πληθυσμού κατά τους θερινούς 
μήνες. 

▪ Απουσία ολοκληρωμένου δικτύου βιώσιμων 
μεταφορών (ποδηλατοδρόμων και 
πεζοδρόμων). 

▪ Δυσκολίες και κίνδυνοι για την πρόσβαση σε 
σχολεία. 

▪ Κακή ποιότητα οδοστρώματος σε αρκετά οδικά 
τμήματα. 

▪ Έλλειψη υποδομών για ΑμεΑ. 
▪ Ανεπαρκής αριθμός διαβάσεων. 
▪ Αραιή συχνότητα δρομολογίων δικτύου 

δημόσιας συγκοινωνίας, ιδιαίτερα κατά τους 
χειμερινούς μήνες. 

▪ Απουσία σύνδεσης των κοινόχρηστων χώρων. 
▪ Έντονο ανάγλυφο του νησιού. 
▪ Έλλειψη υποδομών για ΑμεΑ και μη πλήρωση 

των προδιαγραφών. 
 

O (Opportunities) - Ευκαιρίες T (Threats) - Απειλές 

 

▪ Έμφαση σε εναλλακτικούς τρόπους 
μετακίνησης (π.χ Λεωφορεία μικρού μεγέθους– 
on Demand, συλλογικά ταξί, κοινόχρηστα 
μέσα). 

▪ Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για έργα που 
αφορούν βιώσιμες και καινοτόμες μετακινήσεις 
(LIFE, HORIZON,JESSICA). 

▪ Ευρωπαϊκή και κρατική χρηματοδότηση για τη 
μετατροπή της Σκοπέλου σε «πράσινο και 

 

▪ Κίνδυνος απαξίωσης του φυσικού 
περιβάλλοντος και φυσικές καταστροφές 

▪ Οι τωρινές τεχνολογικές πρακτικές (π.χ. 
ηλεκτροκίνηση) είναι πιθανό να 
αντικατασταθούν από άλλες στο άμεσο μέλλον. 

▪ Παγκόσμια οικονομική κρίση που επηρεάζει 
όλους τους τομείς της ανάπτυξης. 

▪ Η δυσχερής οικονομική συγκυρία, λόγω της 
ύφεσης στην οποία έχει βρεθεί η Ελληνική 
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ηλεκτρικό νησί» στα πρότυπα άλλων ελληνικών 
νησιών. 

▪ Ευκαιρία χρηματοδότησης από την Περιφέρεια 
μέσω ΠΕΠ. 

▪ Λειτουργία του υδατοδρόμιου για τη σύνδεση 
της Σκοπέλου με περισσότερους προορισμούς 
και τη μείωση του χρόνου ταξιδιού. 

▪ Δοκιμασμένες πλέον τεχνολογίες  ευφυών 
λύσεων και «έξυπνων» πόλεων, που μπορούν 
να αξιοποιηθούν σε ένα μεγάλο εύρος των 
δραστηριοτήτων του Δήμου (π.χ. σύστημα 
συλλογής απορριμμάτων και κοινόχρηστων 
ηλεκτρικών ποδηλάτων). 

▪ Εύρεση ελεύθερων χώρων και διασύνδεση 
διαφορετικών μορφών μετακίνησης για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στάθμευσης. 

▪ Η ύπαρξη διαφόρων δυνατοτήτων κεντρικής και 
περιφερειακής χρηματοδότησης για 
αντικατάσταση οχημάτων με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης παλαιάς τεχνολογίας και 
αντικατάσταση του δημοτικού στόλου 
οχημάτων. 

▪ Η εγκατάσταση συσκευών φόρτισης Η/Ο 
μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για τον 
περιορισμό της άναρχης στάθμευσης και την 
ανάπλαση σημείων. 

 

Οικονομία, μειώνει τους διαθέσιμους κρατικούς 
πόρους. 

▪ Συνέπειες πανδημίας COVID-19. 
▪ Κίνδυνος Άναρχης Τουριστικής Ανάπτυξης 
▪ Η μειωμένη ζήτηση για φόρτιση κατά τα πρώτα 

χρόνια της εγκατάστασης συσκευών φόρτισης 
Η/Ο σε σημεία όπου υπάρχει υψηλή ζήτηση 
για στάθμευση μπορεί να οδηγήσει στην 
παράνομη στάθμευση μη Η/Ο σε αυτές τις 
θέσεις. 

▪ Έλλειψη επιθυμίας του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων στον σχεδιασμό. 

 

 

1.13 Αξιολόγηση Κινητικότητας – MOBILITY STATUS 

Αναφορικά με την κινητικότητα, τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί επηρεάζουν τη μετακίνηση 

των κατοίκων του Δήμου και ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, καθώς οι υποδομές δεν 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Στην είσοδο της πόλης της Σκοπέλου (περιφερειακή οδός) δεν 

υπάρχουν πεζοδρόμια με αποτέλεσμα η κίνηση των πεζών να περιορίζεται σημαντικά και να γίνεται 

επί του οδοστρώματος, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίου συμβάντος. Ωστόσο, 

το πλάτος των πεζοδρομίων και των σοκακιών στο κέντρο της πόλης και στο παραλιακό μέτωπο 

είναι ικανοποιητικό, το οποίο σε συνδυασμό με το υφιστάμενο δίκτυο πεζόδρομων συμβάλλει 

σημαντικά στην αύξηση της πεζή μετακίνησης. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι εντός της κεντρικής περιοχής της πόλης δεν υπάρχουν κατάλληλες 

υποδομές - είτε διαμορφωμένες, είτε σε συνύπαρξη, για τη χρήση ποδηλάτου αποθαρρύνοντας 

τους πολίτες να χρησιμοποιούν το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης. Είναι σημαντικό να γίνονται 

καμπάνιες και ενημερώσεις για τη σωστή χρήση και προώθηση αυτών των μέσων (ποδήλατα, 

πατίνια κτλ) τα οποία συμβάλλουν στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης και στην 

απελευθέρωση κοινόχρηστων χώρων. 

Ως προς τη δημόσια συγκοινωνία, η πόλη της Σκοπέλου εξυπηρετείται μέσω των ιδιωτικών 

λεωφορείων. Το δίκτυο αποτελείται από 3 δρομολόγια που καλύπτουν τις ενδοδημοτικές 

μετακινήσεις. 

Τέλος, η μηχανοκίνητη κυκλοφορία, όπως είναι αναμενόμενο, αποτελεί με διαφορά τον βασικό 

τρόπο μετακίνησης των πολιτών, γεγονός που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής επηρεάζοντας την 
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ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και τα επίπεδα θορύβου. Η αυξημένη χρήση των Ι.Χ. 

οχημάτων έχει επιφέρει προβλήματα στάθμευσης. Ως απόρροια αυτών, παρατηρούνται φαινόμενα 

παράνομης στάθμευσης και κατάληψης των πεζοδρομίων, με αποτέλεσμα η κίνηση του πεζού να 

περιορίζεται ακόμα περισσότερο. 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει το Mobility Status του νησιού της Σκοπέλου: 

Πίνακας12: Mobility Status ΔήμουΣκοπέλου 

 Ποιότητα 
υποδομών 

Ασφάλεια 
Περιβάλλον και 

υγεία 
Ισότιμη 

προσβασιμότητα 

Κατάσταση 
εφαρμογής των 

μέτρων 
Συμπέρασμα 

Περπάτημα Μη ικανοποιητική Το κέντρο της πόλης 
είναι 

προσανατολισμένο 
ιδανικό για περπάτημα. 

Υπάρχει σημαντικό 
ποσοστό απουσίας 

υποδομών στην πόλη, 
εκτός από το κέντρο 

της. 

Το υψηλό 
ποσοστό 

περπατήματος 
συμβάλλει στην 

βελτίωση της 
σωματικής υγείας 
και στην καλύτερη 

διαχείριση της 
κυκλοφορίας. 

Μόνο στις κεντρικές 
οδούς υπάρχουν 

ορισμένες υποδομές 
για άτομα ΑμεΑ 
(ράμπες ΑμεΑ). 

Έχουν υλοποιηθεί 
αναπλάσεις. 

Απαιτούνται μέτρα για 
τη βελτίωση της 

οδικής ασφάλειας και 
της 

προσβασιμότητας. 

Ποδήλατο Χαμηλή Δεν υπάρχουν 
υφιστάμενες υποδομές 
(ποδηλατόδρομοι) για 
την ασφαλή χρήση του 

ποδηλάτου. 

Σε συνδυασμό με 
το ποσοστό του 
περπατήματος, 
επηρεάζει τον 
τρόπο ζωής 

Δεν υπάρχουν 
υφιστάμενες 
υποδομές. 

Καμία 
δραστηριότητα. 

Κρίνεται απαραίτητη 
η ανάπτυξη 

υποδομών στο 
σύνολο της πόλης της 

Σκοπέλου. 

Δημόσια 
Συγκοινωνία 

Χαμηλή Η μειωμένη χρήση 
οδηγεί σε χαμηλή 

ασφάλεια, καθώς οι 
απαιτήσεις βελτίωσης 

είναι μικρές. 
Επιπρόσθετα, αύξηση 

πιθανότητας 
πρόκλησης τροχαίων 

συμβάντων λόγω 
χρήσης ιδιωτικών 

οχημάτων. 

Η χαμηλή χρήση 
της δημόσιας 
συγκοινωνίας 
οδηγεί στην 
αύξηση της 
χρήσης Ι.Χ. 

Υπάρχουν 
προβλήματα 

συνδεσιμότητας 
μεταξύ των οικισμών 

του Δήμου. 

Καμία 
δραστηριότητα. 

Βελτίωση της 
ποιότητας των 
υπηρεσιών της 

δημόσιας 
συγκοινωνίας. 

Κοινόχρηστα 
Οχήματα (Shared 

Mobility) 

Δεν υπάρχει 
υποδομή 

Η έλλειψη ενημέρωσης 
για τη χρήση 

κοινόχρηστων μέσων 
επηρεάζει αρνητικά την 

ασφάλεια των 
χρηστών. Επίσης, η 
απουσία ύπαρξης 

συνθηκών ασφαλούς 
μετακίνησης για 

ποδήλατα αποθαρρύνει 
τους χρήστες. 

Επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος 
από τη χρήση 

ιδιωτικών μέσων 
μετακίνησης. 

Άτομα που δεν έχουν 
τη δυνατότητα για 

ιδιωτική μετακίνηση, 
αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα. 

Καμία 
δραστηριότητα 

Απαραίτητη η άμεση 
λειτουργία 

συστήματος 
κοινόχρηστων 
ποδηλάτων και 

επέκταση σε άλλα 
μέσα. 
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 Ποιότητα 
υποδομών 

Ασφάλεια 
Περιβάλλον και 

υγεία 
Ισότιμη 

προσβασιμότητα 

Κατάσταση 
εφαρμογής των 

μέτρων 
Συμπέρασμα 

Μηχανοκίνητο 
δίκυκλο 

Μέτρια Οι αδιαμόρφωτοι 
κόμβοι αποτελούν έναν 

παράγοντα που 
επιφέρει τροχαία 

συμβάντα. Η 
συμπεριφορά των 

οδηγών χρήζει 
ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης. 

Επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος 
από τη χρήση 
μηχανοκίνητου 

δικύκλου (έμφαση 
στον θόρυβο). 

Η παράνομη στάση 
και στάθμευση 
εμποδίζουν την 

κίνηση των 
κοινωνικών ομάδων, 

ευάλωτων και μη. 

Καμία 
δραστηριότητα 

Εφαρμογή μέτρων για 
τη μείωση της χρήσης 
των μηχανοκίνητων 
οχημάτων, κυρίως 

εντός της πόλης της 
Σκοπέλου. 

Αυτοκίνητο Καλή Οι αδιαμόρφωτοι 
κόμβοι αποτελούν έναν 

παράγοντα που 
επιφέρει τροχαία 

συμβάντα. 

Επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος 
από τη χρήση 
αυτοκινήτου. 

Η παράνομη στάση 
και στάθμευση 
εμποδίζουν την 

κίνηση των πεζών, 
είτε ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες είτε 
όχι. 

Καμία 
δραστηριότητα. 

Εφαρμογή μέτρων για 
τη μείωση της χρήσης 

των Ι.Χ. και 
κατάλληλη σήμανση - 

διαμόρφωση 
κρασπέδων για την 
αντιμετώπιση της 

άναρχης στάθμευσης, 
κυρίως εντός της 

πόλης της Σκοπέλου 
κατά τους θερινούς 

μήνες. 

Διασύνδεση 
μέσων 

μετακίνησης 
(multimodaltrips) 

Δεν υπάρχει 
υποδομή. 

Το σύνολο της πόλης 
είναι 

προσανατολισμένο στο 
αυτοκίνητο. Η χρήση 

δημόσιας 
συγκοινωνίας είναι 

περιορισμένη. 

Η χαμηλή χρήση 
της δημόσιας 

συγκοινωνίας και 
των εναλλακτικών 

μετακινήσεων 
οδηγεί σε αύξηση 
της χρήσης του 

Ι.Χ. και σε 
περαιτέρω 

επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος. 

Άτομα που δεν έχουν 
τη δυνατότητα για 

ιδιωτική μετακίνηση, 
αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα. 

Καμία 
δραστηριότητα 

Ανάγκη για σύνδεση 
της δημόσιας 

συγκοινωνίας (ΚΤΕΛ) 
με κοινόχρηστα μέσα 

και χώρους 
στάθμευσης έξω από 

το κέντρο της 
Σκοπέλου. 

Φορτηγά Μέτρια Τα φορτηγά 
τροφοδοσίας 

επιβαρύνουν τις 
βασικές οδούς της 

πόλης. 

Τα φορτηγά 
επιβαρύνουν το 
μικροκλίμα και 
αυξάνουν τα 

επίπεδα θορύβου 
εντός του κέντρου. 

Περισσότερος φόρτος 
εντοπίζεται στην πόλη 
της Σκοπελου, καθώς 

αυτή αποτελεί το 
κέντρο λειτουργιών 

του Δήμου. 

Καμία 
δραστηριότητα 

Ανάπτυξη σχεδίου για 
τη διαχείριση των 
φορτηγών και των 

ωρών τροφοδοσίας. 

ΑΝΑΛΥΣΗ Βελτίωση των 
υποδομών για 
περπάτημα και 

ανάπτυξη 
ολοκληρωμένου 

δικτύου ποδηλάτου. 

Βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας. 

Λειτουργία  
συστήματος 

κοινόχρηστων 
ποδηλάτων και 

προώθηση 
συνδυασμένων 
μετακινήσεων. 

Ανάγκη δημιουργίας 
εναλλακτικών 
μετακινήσεων. 

Ανάγκη για δράση 
κινητοποίησης της 
δημόσιας αρχής 

και των κατοίκων. 
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2. 1η Διαβούλευση στο Πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου– Πρακτικά 

Βασική προϋπόθεση για τη σωστή και ολοκληρωμένη εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε έναν Δήμο αποτελεί η συμμετοχή των κατά το δυνατόν περισσοτέρων 

εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών οι οποίοι δύνανται να επηρεαστούν από την υλοποίησή του, 

αλλάσυνάμα και να την επηρεάσουν. Ως επέκταση αυτής της συμμετοχικήςπροσέγγισης των ΣΒΑΚ, 

καθίσταται υψίστης σημασίας η ενεργή και άμεση συμμετοχήτων φορέων μεταφορικού έργου, 

καθώς επίσης και των φορέων που επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα από τις μετακινήσεις στο νησί.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ομάδα Εργασίας του Δήμουσε συνεργασία με την ανάδοχη εταιρία (LEVER) 

ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του ΣΒΑΚ Σκοπέλου οργάνωσε τη διεξαγωγή του 1ου κύκλου 

Διαβούλευσης. Στόχος του ήταν η ενημέρωση του δικτύου φορέων και των εμπλεκόμενων ομάδων 

πολιτών εν γένει, αναφορικά με την έννοια του ΣΒΑΚ, την αναγκαιότητά του και σχετικές 

πληροφορίες του υπό εκπόνηση Σχεδίου. Επιπρόσθετα, μέσω της Διαβούλευσης οι συμμετέχοντες 

ενημερώνονται για τις αρμοδιότητές τους, για το πλάνο επικοινωνίας, καθώς και για τις διεργασίες 

στις οποίες θα απαιτηθεί η συμβολή τους. Εκτός από την ενημέρωση των συμμετεχόντων για 

τηδιαδικασία του ΣΒΑΚ, ζητείται η συμβολή τους στην ανάδειξητων πραγματικών ζητημάτων 

κινητικότητας εντός του νησιού. Οι απόψεις των φορέων και των ομάδων πολιτών καταγράφονται 

και αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξητου οράματος του ΣΒΑΚ και των σεναρίων σε επόμενα 

στάδια. 

Είκοσι ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής της 1ης Διαβούλευσης, το Γραφείο 

Επικοινωνίας του Δημάρχου απέστειλε πρόσκληση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους φορείς, 

όπως αυτοί είχαν αναγνωριστεί κατά τη διαμόρφωση του Δικτύου Εμπλεκομένων Φορέων και τη 

διατύπωση της Στρατηγικής Συμμετοχικού Σχεδιασμού (Παραδοτέο 1). Η επικοινωνία συνοδεύτηκε 

από την αποστολή του σχετικού ενημερωτικού εντύπου (Παράρτημα Δ) σχετικά με τη συμμετοχή 

των φορέων στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ. 

 

Εικόνα 17: Πρόσκληση προς τους φορείς του Δήμου Σκοπέλου για την 1η Διαβούλευση 

Η Διαβούλευση έλαβε χώρα την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2022 (από 11:00 – 13:00) διαδικτυακά 

λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). Το 
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πρόγραμμα της 1ης Διαβούλευσης παρουσιάζεται στην επόμενη Εικόνα, το οποίο επί της ουσίας 

αποτελεί και την ατζέντα των θεμάτων που αναπτύχθηκαν στην τηλεδιάσκεψη. 

 
Εικόνα 18: Πρόγραμμα Α' Διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ του Δήμου Σκοπέλου 

 

2.1 Παρόντες στην Τηλεδιάσκεψη 

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή από την πλευρά των Φορέων ήταν ικανοποιητική με πέντε (5) 

φορείς να συμμετέχουν στην 1η Διαβούλευση. Πιο αναλυτικά οι συμμετέχοντες της συνάντησης ήταν 

οι κάτωθι: 

 

Από τον Δήμο Σκοπέλου: 

Σταμάτης Περίσσης 

Δήμαρχος Σκοπέλου 

 

Αλέξανδρος Οικονόμου 

Υπάλληλος, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος  

 

Από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σκοπέλου 

Μαρία Σάββα 

Εκπρόσωπος του Φορέα  

 

Από τη Δημοτική Κοινότητα Κλήματος 

Βαρσαμάς Καραγιώργος 

Εκπρόσωπος του Φορέα – Πρόεδρος της Κοινότητας Κλήματος 
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Από το Αστυνομικό Τμήμα Σκοπέλου 

Δημήτρης Σουγλέρης 

Εκπρόσωπος του Φορέα – Αναπληρωτής Διοικητής 

 

Από την εταιρεία ενοικίασης οχημάτων TheLocalRoute 

Ηρακλής Μαστρογιαννόπουλος 

Εκπρόσωπος του Φορέα – Ιδιοκτήτης της επιχείρησης 

 

Από τον ποδηλατικό όμιλο SkopelosCycling 

Παναγιώτης Προβιάς 

Εκπρόσωπος του Φορέα 

 

Από τη Σύμβουλο Εταιρία 

Νίκος Κουτρουμπής 

Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. 

 

Μανώλης Ανδρουλιδάκης 

Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε 

 

Γιώργος Τσιτσόπουλος 

Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε 

 

 
Εικόνα 19: Στιγμιότυπο από την Α’ Διαβούλευση 

2.2 Πρακτικά Τηλεδιάσκεψης 

Τη συζήτηση άνοιξε ο κος Οικονόμου από πλευράς του Δήμου, ο οποίος τόνισε τη σημασία της 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ στον Δήμο, καθώς επίσης και τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών 

φορέων. Ο κος Οικονόμου σε μετέπειτα παρέμβασή του στη συζήτηση επισήμανε τα εξής: 

• Είναι απαραίτητη η βελτίωση της κατακόρυφης και της οριζόντιας σήμανσης στο νησί της 

Σκοπέλου. Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί και καλύτερης ποιότητας κατευθυντήρια σήμανση 

για τους τουρίστες το καλοκαίρι. 
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• Η άναρχη στάθμευση, καθώς επίσης τα ανεπαρκή και σε κάποιες περιπτώσεις ανύπαρκτα 

πεζοδρόμια δυσχεραίνουν τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων του νησιού, αλλά και 

των τουριστών. 

• Υπάρχει θέμα ορατότητας και κατά συνέπεια ασφάλειας όσον αφορά το 1ο Δημοτικό Σχολείο 

Σκοπέλου (Πεπαρήθειο).  

• Πρέπει να αποθαρρυνθεί η μηχανοκίνητη κυκλοφορία προς όφελος της δημόσιας 

συγκοινωνίας, ειδικά το καλοκαίρι. 

• Μέριμνα για σωστή οργάνωση των φορτοεκφορτώσεων προς αποφυγή των καθυστερήσεων 

και γενικότερα κυκλοφοριακών προβλημάτων. 

Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των κυρίων Ανδρουλιδάκη και Κουτρουμπή για λογαριασμό της 

Συμβούλου Εταιρίας Lever, οι οποίες είχαν να κάνουν με την ενημέρωση των παρευρισκόμενων 

όσον αφορά τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και την πορεία υλοποίησης των ΣΒΑΚ. 

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Σκοπέλουκος Περίσσης. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι τέτοιου 

είδους σχέδια θα πρέπει να έχουν πρακτικά και ουσιαστικά αποτελέσματα και να μη μένουν στα 

χαρτιά χωρίς επί της ουσίας απτά αποτελέσματα, όπως συμβαίνει πολλές φορές. Για αυτόν 

ακριβώς τον λόγο, επισήμανε ότι τα προτεινόμενα μέτρα του ΣΒΑΚ θα πρέπει να είναι εύκολα 

υλοποιήσιμα και στοχευμένα στην επίλυση των σημερινών προβλημάτων κινητικότητας του νησιού. 

Επιπρόσθετα, ο κος Περίσσης επισήμανε: 

• Η περιοχή στο Έλιος (Νέο Κλήμα) είναι ευνοϊκή για τα ποδήλατα και για αυτό θα πρέπει να 

γίνει μία σχετική πρόταση, στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, η οποία θα προωθήσει τη χρήση του 

ποδηλάτου στην εν λόγω περιοχή. 

• Στη Γλώσσα, χρειάζεται να γίνουν βελτιώσεις στον οδικό άξονα που μπαίνει στην παλιά 

κοινότητα και σε αυτόν που πηγαίνει στην Τούμπα. Επίσης, υπάρχει μελέτη που σύντομα θα 

υλοποιηθεί για διώροφο χώρο στάθμευσης. 

• Στο Λουτράκι ευνοείται και εκεί η χρήση του ποδηλάτου. Ωστόσο, υπάρχει θέμα με τους 

χώρους στάθμευσης. 

• Η χρήση του ποδηλάτου μπορεί να ενισχυθεί και στην πόλη της Σκοπέλου λόγω της 

μορφολογία της, ενώ θα μπορούσε να γίνει μία ποδηλατική πρόσβαση μέχρι τον Στάφυλο.   

• Η πόλη της Σκοπέλου υποφέρει από την πληθώρα των αυτοκινήτων κυρίως τους μήνες του 

καλοκαιριού και για αυτό θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην είσοδο και στην έξοδο του λιμανιού, 

ούτως ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των οχημάτων, και στον περιορισμό των 

ατυχημάτων. 

• Στις δύο σημαντικές εισόδους-εξόδους της πόλης πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή 

καθώς έχουν παρατηρηθεί ατυχήματα κατά το παρελθόν (κυρίως στην έξοδο κοντά στο 

Κέντρο Υγείας).  

• Υπάρχει ζήτημα με τον περιφερειακό που καταλήγει στο παλιό κάστρο της Σκοπέλου και 

οδηγεί επί της ουσίας σε αδιέξοδο. Δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα και για αυτό 

θα πρέπει να βρεθεί τρόπος επίλυσης τους. 

Κατόπιν της παρέμβασης του Δημάρχου, η συζήτηση συνεχίστηκε με την κα Σάββα από την 

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και η οποία στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα 

μικρής και μεγάλης ηλικίας όσον αφορά τις μετακινήσεις τους στο νησί. Επίσης, τόνισε ότι η 

διαμόρφωση των οικισμών καθώς και οι κατά καιρούς κακές καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την 

πρόσβασή των μαθητών από και προς τα σχολεία, καθώς καθίσταται αναγκαία η χρήση των ΙΧ 
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αυτοκινήτων. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο πολύ σημαντικό θέμα της ανυπαρξίας οδικής σήμανσης 

κοντά στα σχολεία, ενώ παράλληλα υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στα σχολεία οχημάτων άμεσης 

ανάγκης (ασθενοφόρα και πυροσβεστικά), ειδικά στα σχολεία εντός της πόλης της Σκοπέλου λόγω 

της αναρχίας της στάθμευσης που επικρατεί. Η διαμορφούμενη κατάσταση μέχρι σήμερα αποτρέπει 

τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά μέσα μετακίνησης όπως είναι το βάδισμα και το 

ποδήλατο. Τέλος, η κα Σάββα τόνισε ότι για το ΕΠΑΛ Σκοπέλου (το μόνο στο νησί) δεν υπάρχει 

συγκοινωνία, ούτε δημοτική ούτε ιδιωτική, με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα πρόσβασης σε αυτό.  

Εν συνεχεία, τον λόγο τον έλαβε ο κος Καραγιώργος,Πρόεδρος της Κοινότητας Κλήματος. Ο κος 

Καραγιώργος επισήμανε ότι το Νέο Κλήμα είναι ένας σχετικά καινούριος οικισμός και για αυτό έχει 

αρκετούς ελεύθερους χώρους με συνέπεια, ωστόσο, να παρατηρείται μία σχετική αναρχία όσον 

αφορά τη στάθμευση. Πρόσθεσε ότι η στάθμευση δεσμεύει πολλούς χώρους δημιουργώντας αρκετά 

προβλήματα κυρίως κατά τους θερινούς μήνες στο παραλιακό μέτωπο με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται θέμα εξυπηρέτησης στους επισκέπτες του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών. Ο 

Πρόεδρος τόνισε την ανάγκη επίλυσης του θέματος στάθμευσης στην περιοχή ενισχύοντας 

ταυτόχρονα τη χρήση του ποδηλάτου. Επιπλέον, ανέφερε ότι εντός του Νέου Κλήματος δεν 

παρατηρούνται τροχαία ατυχήματα. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον οικισμό του Παλιού Κλήματος 

και στην επαρχιακή οδό που τον συνδέει με το υπόλοιπο νησί και ο οποίος επιβαρύνεται με άναρχη 

στάθμευση, ακόμα και τον χειμώνα κάποιες φορές, με αποτέλεσμα να στενεύει επικίνδυνα. 

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο Δημοτικό Σχολείο του Νέου Κλήματος και στην ανάγκη ασφάλισης της 

πρόσβασης του.    

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον κο Σουγλέρη από το Αστυνομικό Τμήμα της Σκοπέλου. Ο κος 

Σουγλέρης, όπως ήταν λογικό, αναφέρθηκε στα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν στο νησί. Πιο 

συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τα τροχαία είναι αυξημένα κατά το καλοκαίρι ως είθισται στα νησιά λόγω 

της αυξημένης κίνησης. Επίσης, παρατήρησε ότι τα ατυχήματα με μόνο υλικές ζημιές 

παρατηρούνται εντός των οικισμών, ενώ αυτά με τραυματίες στις επαρχιακές οδούς όπου εκεί 

συνέβησαν και τα τρία θανατηφόρα ατυχήματα(2019 και 2020). Τέλος, επισήμανε ότι τα εν λόγω 

θανατηφόρα ατυχήματα ήταν εκτροπές δίκυκλων και όχι συγκρούσεις μεταξύ οχημάτων, ενώ δεν 

παρατηρήθηκαν παρασύρεις πεζών τα τελευταία τρία έτη, χωρίς ωστόσο να μην υπάρχουν 

προβλήματα ασφάλειας όσον αφορά τις μετακινήσεις των πεζών λόγω της ανυπαρξίας 

πεζοδρομίων σε πολλές οδούς. Τέλος, αναφέρθηκε και αυτός στα θέματα της στάθμευσης, αλλά και 

της ελλιπούς σήμανσης όσον αφορά την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης (Ρ-40).  

Ο κος Μαστρογιαννόπουλος, ιδιοκτήτης εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων πλησίον του λιμανιού 

της Σκοπέλου, έδωσε συνέχεια στη συζήτηση. Αυτό που επεσήμανε κυρίως ήταν το θέμα του 

παραλιακού μετώπου της Σκοπέλου, καθώς η παραλιακή οδός επί της ουσίας οδηγεί σε αδιέξοδο 

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε και 

αυτός στα θέματα της παράνομης στάθμευσης στον οικισμό της Σκοπέλου και της ελλιπούς 

σχετικής σήμανσής. Κλείνοντας, ανέφερε ότι τα περισσότερα ζητήματα ξεκινάνε από την έλλειψη 

οδηγικής παιδείας των κατοίκων και των τουριστών.   

Ο κος Προβιάς, από τον ποδηλατικό όμιλο SkopelosCycling, αναφέρθηκε και αυτός στο θέμα της 

παιδείας και εν γένει της νοοτροπίας των πολιτών. Επίσης, ανέφερε ότι η Σκόπελος απευθύνεται 

κυρίως σε έμπειρους ποδηλάτες, καθώς οι διαδρομές για ποδήλατο στο νησί είναι κυρίως για άτομα 

που έχουν εμπειρία κάποιων χρόνων. Όσον αφορά την παιδεία, επεσήμανε ότι ένας από τους 

στόχους του ΣΒΑΚ πρέπει να είναι η ενθάρρυνση όλων των πολιτών να χρησιμοποιούν 

περισσότερο το ποδήλατο και το βάδισμα για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, δίνοντας 
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περισσότερη έμφαση στα παιδιά. Επιπλέον, υποστήριξε ότι ενώ αρκετά παιδιά στο νησί 

χρησιμοποιούν το ποδήλατο σαν παιχνίδι, η έλλειψη σωστής καθοδήγησης τα οδηγεί να βλέπουν τα 

μέσα μετακίνησης σαν παιχνίδια ακόμα και όταν μεγαλώσουν με τις όποιες συνέπειες μπορεί να έχει 

αυτό. Συνεπώς, κατέληξε, ότι θα πρέπει οι νέες γενιές να αποκτήσουν μία νοοτροπία ήπιας 

μετακίνησης και σωστής κυκλοφοριακής αγωγής.  

Κλείνοντας την τηλεδιάσκεψη, ο κος Δήμαρχοςεξέφρασε την επιθυμία του η Σκόπελος, με την 

υιοθέτηση στοχευμένων και ευφυών μέτρων μέσω της υλοποίησης του ΣΒΑΚ, να γίνει ένα καλό 

παράδειγμα για αντίστοιχους νησιωτικούς οικισμούς. Παράλληλα, τόνισε την ιδιαιτερότητα των 

οικισμών του νησιού, οι οποίοι είναι παλιοί με μια σχετικά άναρχη δόμηση, ενώ επισήμανε τη 

σημασία της γνώσης των ιδιαιτεροτήτων του νησιού ώστε να δοθούν και οι κατάλληλα 

προσαρμοσμένες λύσεις-προτάσεις. Τέλος, υπογράμμισε ότι τα σωστά μέτρα είναι πολύ πιθανό να 

έχουν έντονες αντιδράσεις στην αρχή, αλλά εν τέλει ευεργετικά αποτελέσματα για όλους, δίνοντας 

σαν παράδειγμα την απαγόρευση της κυκλοφορίας της παραλιακής οδού της Σκοπέλου και την 

επιτυχία που είχε το μέτρο παρά τις αρχικές αρνητικές αντιδράσεις.  

2.3 Διαδικτυακό Ερωτηματολόγιο 

Πέρα από την πραγματοποίηση της 1ηςΔιαβούλευσης, διαμορφώθηκε ένα ειδικό διαδικτυακό 

ερωτηματολόγιο τοποθέτησης των φορέων, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των τοπικών 

φορέων στη διαμόρφωση του ΣΒΑΚ. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο στόχο είχε την τοποθέτηση των 

εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα κινητικότητας, ανεξαρτήτως του αν θα μπορούσαν να 

συμμετάσχουν στη διαδικτυακή διαβούλευση.  

Η Ομάδα Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον χαμηλό βαθμό εξοικείωσης της τοπικής κοινωνίας (και 

γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας) στις μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού, διαμόρφωσε το εν 

λόγω ερωτηματολόγιο με λεπτομερείς οδηγίες και ερωτήσεις που οδηγούν προοδευτικά στο 

ζητούμενο αποτέλεσμα. Ο κάθε εκπρόσωπος, έχοντας εξετάσει το σχετικό ενημερωτικό 

έντυπο(Παράρτημα Ε), θα ήταν σε θέση να παράσχει στοχευμένα όσα στοιχεία εκφράζουν τον 

φορέα ή την κοινωνική ομάδα που εκπροσωπεί. 

Πέρα από τους κυρίους Προβιά και Μαστρογιαννόπουλο που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη το 

ερωτηματολόγιο το συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκοπέλου και ο ιδιοκτήτης 

της εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτωνCar4Yourentals. Συνεπώς, το 

ερωτηματολόγιο το απαντήσαν οι εκπρόσωποι των εξής φορέων: 

• Ένωση Ξενοδόχων Σκοπέλου 

• Car4You rentals 

• The Local Route  

• Skopelos Cycling (bike shop) 

Ακολουθούν τα πιο χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα σχόλια (χωρίς επεξεργασία) που 

συγκεντρώθηκαν από τις ερωτήσεις του διαδικτυακού ερωτηματολογίου. 

Προβλήματα σχετικά με την κυκλοφορία ΙΧ οχημάτων και μοτοσυκλετών 

✓ «Η πολύ κακή οδηγική συμπεριφορά των οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων. Παντελής έλλειψη 

ελέγχων τροχαίας.» 

✓ «Το πρόβλημα σχετικά με την κυκλοφορία οχημάτων υφίσταται από το λιμάνι της Σκοπέλου 

μέχρι τον περιφερειακό που τα οχήματα είναι παρκαρισμένα παράνομα κατά μήκος του δρόμου 

κυρίως κατά την άφιξη καραβιών.» 
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✓ «…στον δρόμο από το λιμάνι της Σκοπέλου μέχρι το Ασκληπιείο το παρκάρισμα στη δεξιά 

λωρίδα του δρόμου προκαλεί στένωση του δρόμου με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

μποτιλιάρισμα και αν βρεθούν 2 οχήματα από διαφορετική κατεύθυνση αυξάνεται και η 

πιθανότητα ατυχήματος.» 

✓ «…το στενάκι από το ξενοδοχείο Αμαλία που καταλήγει στο Ασκληπιείο πρέπει να γίνει μονής 

κατεύθυνσης γιατί είναι πολύ στενό.» 

 

Προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση στάθμευσης 

✓ «…το λιμάνι πρέπει να αποφορτιστεί από τον μεγάλο όγκο σταθμευμένων οχημάτων. Να γίνει 

εκμετάλλευση των περιφερειακών κτημάτων του δήμου και των προαύλιων χώρων των 

σχολείων.» 

✓ «Υπάρχουν προβλήματα παράνομης στάθμευσης στις περιοχές δίπλα από το λιμάνι και μέσα 

στον χώρο πάρκινγκ του λιμανιού.» 

✓ «…υπάρχει μεγάλο πρόβλημα το καλοκαίρι με το πάρκινγκ στο νησί. Χρειάζονται περισσότερες 

θέσεις.» 

 

Προβλήματα σχετικά με την πεζή μετακίνηση 

✓ «Δυσκολία και επικινδυνότητα λόγω των μηχανών.» 

✓ «Κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες το παράνομο παρκάρισμα αυτοκινήτων γίνετε και 

σε πεζοδρόμια που εμποδίζει την διέλευση των πεζών.» 

 

Προβλήματα σχετικά με τη μετακίνηση ποδηλάτων/πατινιών 

✓ «Δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι στο νησί.» 

 

Υπάρχει κάποιο άλλο συγκεκριμένο πρόβλημα στο δίκτυο μεταφορών της Σκοπέλου που επηρεάζει 

τη λειτουργία του φορέα; 

✓ «Η κακή ποιότητα του οδοστρώματος σε κάποια σημεία.» 

✓ «Η πιθανότητα ολικού κλεισίματος του παραδοσιακού οικισμού θα προκαλέσει μεγαλύτερο 

κυκλοφοριακό πρόβλημα. Το κλείσιμο με ωράριο από τις 7 μέχρι τις 12 το βράδυ όπως είναι 

μέχρι και τώρα είναι το ιδανικό και δεν επηρεάζει αρνητικά καμία επιχείρηση.» 

✓ «…ο κεντρικός επαρχιακός δρόμος έχει σοβαρές ζημιές και σε κάποιες περιπτώσεις είναι 

επικίνδυνος.» 

 

Ποια είναι τα δυνατά (λειτουργικά, αξιόπιστα) χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφορών του Δήμου 

Σκοπέλου που επηρεάζουν θετικά τη λειτουργία του φορέα σας; 

✓ «Η συνεχής εγγύτητα με το φυσικό περιβάλλον. Η ύπαρξη διαδρομών με μικρό φόρτο κίνησης.» 

✓ «Ο Δήμος προσέχει το οδικό δίκτυο(άσφαλτος) και αποφεύγονται οι φθορές στα οχήματα.» 

 

Ποια από τα ακόλουθα θεωρείτε ότι αποτελούν πρόβλημα στο νησί της Σκοπέλου και σε ποιο 

βαθμό; 
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Οι απαντήσεις όλων των φορέων για την εν λόγω ερώτηση συνοψίζονται στο παρακάτω γράφημα. 

 

Εικόνα 2.20: Αξιολόγηση προβλημάτων κινητικότητας από τους φορείς 

Ενδεικτικό είναι ότι οι όλοι φορείς θεωρούν πολύ σημαντικό πρόβλημα την κυκλοφοριακή 

συμφόρηση. Τα προβλήματα που ακολουθούν από πλευράς σημαντικότητας είναι οι υποδομές 

εναλλακτικών μέσων μετακίνησης (περπάτημα, ποδήλατο κτλ.) και η ασφάλεια πεζών και 

ποδηλάτων. 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου οι φορείς καλούνταν να αναφέρουν το πώς θα μπορούσαν να 

συμβάλουν θετικά στις συνθήκες κυκλοφορίας και της ποιότητας ζωής, καθώς και το πώς 

οραματίζονται την ιδανική εικόνα του Δήμου μετά από 10 χρόνια. Ακολουθούν οι 

χαρακτηριστικότερες απαντήσεις σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. 

Θα μπορούσε ο φορέας σας να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και της 

ποιότητας ζωής και αν ναι, με ποιον τρόπο; 

✓ «Η εταιρεία μας είδη συμβάλει με την ενημέρωση πελατών για το πού και πώς πρέπει να 

κινούνται στο νησί με τα οχήματα της εταιρείας. (Όρια ταχύτητας , χώροι σταθμεύσεις). 

Προχωράει στην αντικατάσταση οχημάτων με θερμικούς κινητήρες σε ηλεκτρικούς.» 

Παρακαλείσθε να αναφέρετε με σύντομες προτάσεις, ποια θα ήταν για εσάς η ιδανική εικόνα του 

Δήμου Σκοπέλου μετά από 10 χρόνια 

✓ «Ένα νησί όπου το φυσικό περιβάλλον θα ήταν εύκολα προσπελάσιμο με ήπια μέσα , όπως 

ποδήλατο και περπάτημα. Μειωμένη πρόσβαση των μηχανοκίνητων στον παραδοσιακό 

οικισμό.» 

✓ «Υποδομές για τουριστικά σκάφη, χώροι στάθμευσης οχημάτων , touristinfo , ηλεκτρικοί 

φορτιστές οχημάτων , ποδηλατόδρομος που θα ενώνει το λιμάνι της Σκοπέλου με το λιμάνι της 

Γλώσσας.» 
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✓ «Πάρκινγκ με περισσότερες θέσεις έστω και εκτός κέντρου και λιμανιού, σταθμούς φόρτισης για 

ηλεκτρικά οχήματα. Όλοι μας να νοιαζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο για το νησί μας και όχι ο 

καθένας μας όπως τον βολεύει.» 

✓ «Βελτίωση υποδομών.» 

2.4 Σύνοψη 

Όλες οι απόψεις που εκφράστηκαν στο πλαίσιο του 1ου κύκλου διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη 

στα επόμενα στάδια του ΣΒΑΚ. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν ήταν αρκετές και ενδιαφέρουσες, 

ωστόσο σε μία προσπάθεια σύνοψης όλων των προαναφερθέντων τα βασικότερα προβλήματα 

μετακινήσεων στο νησί και οι σημαντικότερες προτάσεις-λύσεις συνοψίζονται ως εξής: 

 

Προβλήματα 

• Άναρχη στάθμευση η οποία οφείλεται κυρίως στην ελλιπή σήμανση και στην έλλειψη 

διαθέσιμων χώρων σε συνδυασμό με την περιορισμένη διείσδυση της ήπιας κινητικότητας 

στην τοπική κοινωνία. 

• Κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τους θερινούς μήνες. 

• Πρόσβαση στα σχολεία (δυσκολία πεζής μετακίνησης και χρήσης ποδηλάτου). 

• Έλλειψη κουλτούρας ήπιας κινητικότητας (περπάτημα, ποδήλατο κτλ.). 

• Ελλιπείς υποδομές για ήπια κινητικότητα. 

 

Προτάσεις 

• Εύρεση ευφυών λύσεων που θα καταστίσουν τη Σκόπελο καλό παράδειγμα. 

• Οι λύσεις δε θα πρέπει να περιορίζονται από τυχόν αρχικές αρνητικές αντιδράσεις. 

• Σωστή σήμανση, κυρίως όσον αφορά τη διευθέτηση της στάθμευσης. 

• Εύρεση λύσεων και ελεύθερων χώρων όσον αφορά το πρόβλημα της άναρχης και 

παράνομης στάθμευσης. 

• Υποδομές που προωθούν την ήπια μετακίνηση. 

• Ενημέρωση και γενικότερα καλλιέργεια κουλτούρας για την ανάδειξη της ήπιας 

κινητικότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΡΕΦΟΥΣΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

(ΠΟΛΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ) 
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Πόλη Σκοπέλου 

 
Λουτράκι 
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Νέο Κλήμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου 

Παραδοτέο 2: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης Κατάστασης – 

1η Διαβούλευση - Πρακτικά 

 

[93] 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΕΡΕΥΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
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Ανάρτηση 
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ΔιαδικτυακόΕρωτηματολόγιο Έρευνας Χαρακτηριστικών Μετακινήσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΟΡΕΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
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