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Πρόλογος 

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

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου». Σε αυτό παρουσιάζονται και 

αναλύονται τα μελλοντικά σενάρια κινητικότητας που αναπτύχθηκαν, στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, για τον 

Δήμο Σκοπέλου. Τα σενάρια αυτά βασίστηκαν στα αποτελέσματα από την ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας στον Δήμο. Επίσης, σε αυτό το Παραδοτέο διερευνάται, με 

τη χρήση κατάλληλων εργαλείων, η μελλοντική κατάσταση για χρονικούς ορίζοντες 5 και 10 ετών. 

Εκτός του σεναρίου απραξίας (do nothing), δημιουργούνται και περιγράφονται εναλλακτικά σενάρια 

διαχείρισης της κινητικότητας. 

Το συγκεκριμένο Παραδοτέο ακολουθεί τη μεθοδολογία και τα επιμέρους βήματα και εργαλεία που 

προβλέπονται από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οδηγίες του κύριου παρατηρητηρίου 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα αστικής κινητικότητας (παρατηρητήριο Eltis), τις Κατευθύνσεις του 

Πράσινου Ταμείου και το περιεχόμενο του Νόμου 4784/2021, ο οποίος και τροποποιεί το Άρθρο 22 

του Νόμου 4599/19 σχετικά με την εκπόνηση των ΣΒΑΚ. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι αποτελεί 

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.». 

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ανάπτυξης των σεναρίων αξιολογούνται τα σημερινά δεδομένα 

και οι ισχύουσες στρατηγικές του Δήμου, και πραγματοποιείται μία εκτίμηση της μελλοντικής 

κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης, με τη θεώρηση ότι δε θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις 

εκτός από όσες είχαν ήδη προγραμματιστεί έως την εκκίνηση διαδικασίας του ΣΒΑΚ. Στη συνέχεια, 

η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης της περιοχής παρέμβασης γίνεται για εναλλακτικά 

σενάρια/καταστάσεις, όπου προωθούνται διαφορετικές προτεραιότητες κάθε φορά. 

Πιο αναλυτικά, στην παρούσα έκθεση αναλύεται αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο της δόμησης των 

σεναρίων και τα εργαλεία που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται για τη δόμηση και ανάπτυξή τους. Στη 

συνέχεια αναλύονται συνοπτικά οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού του νησιού της Σκοπέλου, 

όπως αυτοί προκύπτουν μέσα από εγκεκριμένα σχέδια και προγράμματα, αποσαφηνίζονται οι 

προτεραιότητες και συνοψίζεται η υφιστάμενη κατάσταση κινητικότητας μαζί με τους δείκτες βάσης 

που έχουν προκύψει από προηγούμενα βήματα. 

Ακολουθεί η ανάπτυξη των Σεναρίων σύμφωνα με μία σειρά παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη 

με την υποβοήθηση αναγνωρισμένων εργαλείων ανάπτυξης, όπου παρουσιάζονται δύο (2) διακριτά 

Σενάρια με τους στόχους και τα αποτελέσματά τους και ένα (1) Σενάριο βάσης. Για τη σύγκριση της 

μελλοντικής κατάστασης με την υφιστάμενη ή το μηδενικό σενάριο χρησιμοποιούνται οι δείκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν και κατά την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. 

Κλείνοντας παρουσιάζονται συνοπτικά καλές πρακτικές ανάλογων πόλεων με σχετικά Σενάρια από 

επιτυχημένα ΣΒΑΚ προκειμένου να υπάρχει ουσιαστική μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας στην 

επόμενη φάση που αφορά στην ανάπτυξη στρατηγικών βιώσιμης κινητικότητας. 
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1. Ανάπτυξη Εναλλακτικών Σεναρίων Κινητικότητας 

1.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο και Εντοπισμός Ζητημάτων Κινητικότητας 

Σενάριο κινητικότητας είναι η περιγραφή του συνόλου των μελλοντικών εξελίξεων που σχετίζονται 

με την αστική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών επιπτώσεων των εξωτερικών 

παραγόντων (όπως είναι οι δημογραφικές και οικονομικές συνθήκες), καθώς και των πολιτικών 

στρατηγικών προτεραιοτήτων. Η δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων για διάφορες πιθανές 

μελλοντικές καταστάσεις επιτρέπει στους υπεύθυνους σχεδιασμού να αξιολογούν την εξέλιξη των 

σημερινών τάσεων και των πιθανών κοινωνικών και τοπικών αλλαγών, και την επίδραση που έχει 

σε αυτές η εφαρμογή εναλλακτικών πολιτικών στρατηγικών προτεραιοτήτων. 

Συνεπώς, τα σενάρια βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των πιθανών παραγόντων που 

επηρεάζουν την αστική κινητικότητα άμεσα ή έμμεσα (όπως η αλλαγή του κλίματος, η πληροφορική, 

η έλευση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στις μετακινήσεις, η οικονομία και η ασφάλεια). 

Εξετάζοντας τις συνέπειες διαφορετικών σεναρίων, ενισχύεται η βάση για τη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή η βάση μπορεί να ενημερώσει και να εμπνεύσει την 

ανάπτυξη του οράματος και να βοηθήσει στον ορισμό ρεαλιστικών στόχων για στρατηγικούς δείκτες.  

1.1.1 Στόχοι 

Οι στόχοι της ανάπτυξης σεναρίων κινητικότητας περιλαμβάνουν:  

• Την κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με τις σημερινές τάσεις, αλλά 

και με τις πιθανές αλλαγές των καταστάσεων. 

• Την ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων που ενημερώνουν σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των 

διαφορετικών κατευθύνσεων της στρατηγικής πολιτικής. 

• Τη δημιουργία μιας πραγματικής βάσης για την ερχόμενη ανάπτυξη του οράματος, των 

προτεραιοτήτων και των στόχων. 

1.1.2 Δραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες της φάσης αυτής περιλαμβάνουν: 

• Τη διερεύνηση των πιθανών μελλοντικών εξελίξεων των εξωγενών παραγόντων που σχετίζονται 

με την αστική κινητικότητα (δηλαδή των παραγόντων που δεν καθορίζονται στο επίπεδο του 

Δήμου, όπως οι δημογραφικές εξελίξεις, η τιμή του πετρελαίου, οι οικονομικές συνθήκες, η 

κλιματική αλλαγή, η αλλαγή της τεχνολογίας ή του επιπέδου της πολιτικής υποστήριξης για τη 

βιώσιμη κινητικότητα). Επιπλέον, επιχειρείται η εξέταση των σύγχρονων τάσεων και των 

πιθανών αλλαγών που προβλέπονται από πρόσφατες αναφορές των εμπειρογνωμόνων, η 

ανάλυση των τάσεων σε τυπικές πόλεις που προηγήθηκαν, και η εξέταση για το τι πρόκειται να 

συμβεί αν οι καινοτομίες ψηφιακής κινητικότητας που ήταν διαθέσιμες εκεί θα είναι διαθέσιμες 

και στον δήμο που εξετάζεται. Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι λιγότερο πιθανές, αλλά εξαιρετικά 

αποδιοργανωτικές αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την 

κινητικότητα σε μια πόλη. 

• Την ανάλυση των επιδράσεων των μελλοντικών εξωτερικών καταστάσεων στο τοπικό σύστημα 

μεταφορών. Αυτό περιλαμβάνει και τις επιπτώσεις των παγκόσμιων ή εθνικών αλλαγών [π.χ. τις 

νέες τεχνολογίες που καθιστούν δυνατή την κινητικότητα ως υπηρεσία (Mobility-as-a-Service), 

τα αυτόνομα οχήματα ή τα μέσα μικροκινητικότητας χωρίς σταθμό - ποδήλατα & πατίνια], καθώς 

και τις τοπικές τάσεις (π.χ. μια αύξηση ή μείωση του πληθυσμού επηρεάζει τον προϋπολογισμό 

της πόλης και την επιλογή της αστικής ανάπτυξης).  
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• Την ανάπτυξη διάφορων σεναρίων που περιγράφουν τις εναλλακτικές προτεραιότητες της 

πολιτικής και τις επιπτώσεις που θα έχουν σε στρατηγικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει 

να αναπτυχθούν τουλάχιστον τρία σενάρια: 

- Ένα σενάριο ανεπτυγμένο με συνηθισμένο τρόπο που περιγράφει την πρόβλεψη της 

ανάπτυξης εάν η τρέχουσα πολιτική κατεύθυνση συνεχίσει ως έχει και εφαρμοστούν 

μόνο τα μέτρα που έχουν ήδη προγραμματιστεί. 

- Εναλλακτικά σενάρια στα οποία περιγράφονται οι προβλεπόμενες εξελίξεις που 

προκύπτουν από τις διάφορες στρατηγικές προτεραιότητες της πολιτικής (π.χ. εστίαση 

στη δημόσια συγκοινωνία έναντι της εστίασης στην ενεργή κινητικότητα ή έναντι της 

εστίασης στα ηλεκτροκίνητα μέσα). Αυτά τα σενάρια δείχνουν τη συμβολή των διαφόρων 

κατευθύνσεων της πολιτικής και διευκρινίζουν το πού θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση. Συνίσταται να συμπεριληφθούν μόνο κατευθύνσεις βιώσιμης πολιτικής, καθώς 

το μηδενικό σενάριο επιτρέπει ήδη τη σύγκριση με ένα λιγότερο βιώσιμο σενάριο. 

• Τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών ανάλυσης των συνεπειών των σεναρίων μέσω της 

δημιουργίας προτύπων προσομοίωσης ή της καθαρά ποιοτικής ανάλυσης (που βασίζεται στην 

κρίση των εμπειρογνωμόνων ή σε προηγούμενα αποτελέσματα πολιτικών στρατηγικών σε μια 

πόλη ή σε κάποιο παρόμοιο αστικό-νσηιωτικό περιβάλλον) ή συνδυασμός και των δύο. Στην 

περίπτωση της μοντελοποίησης συνιστώνται μοντέλα στρατηγικού σχεδιασμού και σχεδιαστικά 

μοντέλα τα οποία έχουν χαμηλό κόστος, γίνονται γρήγορα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

διαδραστικά. Τα λεπτομερή κυκλοφοριακά μοντέλα χρησιμοποιούνται συνήθως σε αυτό 

το στάδιο μόνο εάν είναι άμεσα διαθέσιμα χωρίς υψηλό κόστος, όπως προτρέπουν οι 

Οδηγίες Εκπόνησης των ΣΒΑΚ του ELTIS (10/2019). 

• Την αξιολόγηση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των εξελίξεων σε διάφορους τομείς: Μεταφορές, 

χρήσεις γης, περιβάλλον, οικονομία κλπ. Προσδιορισμός των συνεργειών σε στρατηγικό 

επίπεδο, των δυνατοτήτων ολοκλήρωσης και των αρνητικών επιπτώσεων των τομεακών 

τάσεων. Αξιολόγηση της ευαισθησίας των σεναρίων σε σημαντικούς εξωτερικούς παράγοντες, 

λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη ανάλυση των παραγόντων αυτών. Μια τέτοια 

αξιολόγηση βοηθά την ομάδα εργασίας να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση πιθανών 

αλλαγών στα αποτελέσματα και επιτρέπει στα μέλη της να καταλάβουν ποια σενάρια θα είναι 

αποδεκτά μελλοντικά. Επίσης, τα βοηθά να δείξουν τους περιορισμούς και τους κινδύνους της 

υπάρχουσας κατάστασης (μηδενικό σενάριο) εξηγώντας γιατί χρειάζονται οι αλλαγές για την 

προετοιμασία του μέλλοντος ακόμα και στην περίπτωση που οι περισσότεροι άνθρωποι είναι 

αυτή τη στιγμή ικανοποιημένοι.  

• Τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών στη δημιουργία σεναρίων, για παράδειγμα στη συζήτηση 

σχετικά με τον αριθμό και τα σενάρια που θα αναπτυχθούν. Αυτό ενισχύει την οικειοποίηση και 

την αποδοχή της διαδικασίας ανάπτυξης του οράματος για την κινητικότητα. 

1.2 Η Σημασία των Διαδικασιών Διαβούλευσης 

Η συζήτηση με τους πολίτες και τους φορείς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των σεναρίων και την 

εκτίμηση των επιδράσεων τους είναι το πρώτο βήμα προκειμένου να γίνει ευρέως αποδεκτό και να 

υιοθετηθεί το επερχόμενο όραμα της κινητικότητας. Η παρουσίαση των μελλοντικών ενδεχομένων 

και η συνεκτίμηση τους θα δημιουργήσουν μια ενιαία λογική ως προς τις εναλλακτικές επιλογές για 

το μέλλον του Δήμου. Η διαδικασία αυτή, συμβάλλει επίσης στην ευαισθητοποίηση και στις 

ανταλλαγές απόψεων μεταξύ διάφορων πολιτικών και τομέων, στην πολυπλοκότητα των 

στρατηγικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν και στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.  
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Ο στόχος είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς να εργασθούν προς την κατεύθυνση μιας κοινής αντίληψης 

με τους πολίτες, με τα επιθυμητά σενάρια και στοιχεία που τα αποτελούν. Η συμμετοχή των 

πολιτών και των ενδιαφερόμενων σε αυτό το στάδιο συντελεί στη δημιουργία μιας ευρείας 

αποδοχής των στόχων και των μέτρων που θα επιλεγούν αργότερα. 

1.2.1 Επιδιώξεις  

Η συζήτηση των σεναρίων με τους πολίτες και τους φορείς αποσκοπεί: 

• Στην επιλογή εναλλακτικών σεναρίων βάσης για τον ορισμό γενικών προτεραιοτήτων πολιτικών 

και στρατηγικών προκειμένου να επιτευχθεί η μελλοντική ανάπτυξη. 

• Στην ευρεία αποδοχή της διαδικασίας ώστε να επιλεγούν οι στόχοι και ένα κοινό όραμα. 

1.2.2 Δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν: 

• Την παρουσίαση των σεναρίων και των αποτελεσμάτων τους στους βασικούς φορείς. Την 

ενθάρρυνση της συζήτησης σχετικά με τις εναλλακτικές στρατηγικές πολιτικές και τις επιπτώσεις 

τους. Η ομαδική εργασία και άλλες διαδραστικές μορφές της, βοηθούν στη δημιουργία μιας 

εποικοδομητικής ατμόσφαιρας στις συναντήσεις. Ο καθένας έχει ίσες ευκαιρίες να εκφράσει τη 

γνώμη του για θέματα όπως: 

- Ποιες είναι οι αναγκαίες αλλαγές που προκύπτουν από το μηδενικό σενάριο; 

- Ποια από τις εναλλακτικές προτεραιότητες της πολιτικής είναι επιθυμητή;  

- Ποιο επίπεδο φιλοδοξίας απαιτείται για την επίτευξη της βιώσιμης κινητικότητας στο 

μέλλον; 

• Τις συζητήσεις για τις αλληλεξαρτήσεις των αλλαγών στον τομέα των μεταφορών-πολεοδομίας-

περιβάλλοντος και σε άλλους τομείς. Την απάντηση στο ερώτημα για το πώς μπορούν να 

δημιουργηθούν συνέργειες και να αποφευχθούν τα αρνητικά αποτελέσματα. Εξέταση της 

ανθεκτικότητας του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών και της ανθεκτικότητας των 

διαφορετικών σεναρίων απέναντι στις μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες. 

• Τη συζήτηση των σεναρίων με ανθρώπους από όλα τα μέρη της κοινωνίας. Σκοπός είναι να 

εμπλακούν ακόμα και οι ομάδες που συνήθως υποεκπροσωπούνται (hard-to-reach-groups) 

όπως οι νέοι και οι ηλικιωμένοι, οι εθνικές μειονότητες, τα άτομα με χαμηλό ή πολύ υψηλό 

εισόδημα, οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα άτομα με αναπηρίες. Τέτοιες μέθοδοι μπορεί να 

περιλαμβάνουν την τοποθέτηση χώρων πληροφόρησης σε διαφορετικά μέρη της πόλης (π.χ. σε 

πλατείες και σε εμπορικά κέντρα), συλλέγοντας σχόλια σε πραγματικό χρόνο, τη χρήση των 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς που 

αντιπροσωπεύουν αυτές τις ομάδες (π.χ. νηπιαγωγεία, σχολεία, πανεπιστήμια, πολιτιστικές 

ενώσεις, συλλογικότητες μειονοτήτων, κέντρα απασχόλησης, ειδικές λέσχες κ.ά.) και τη 

διεξαγωγή αντιπροσωπευτικών ερευνών σε διάφορες γλώσσες. Συγκρίνοντας τη δημογραφική 

σύνθεση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με τον γενικό πληθυσμό της πόλης μπορούν να 

εντοπιστούν οι υποεκπροσωπούμενες ομάδες οι οποίες έπειτα θα πρέπει να προσεγγιστούν.  

Καλώντας τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες, θα πρέπει να έχει καθοριστεί μια σαφής 

διαδικασία και ένα ημερήσιο πρόγραμμα προκειμένου να προετοιμαστούν για τις απαιτήσεις αυτής 

της διαδικασίας. Οι ανάγκες τους δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη χωρίς την εισήγησή τους και 

αυτό είναι ένα καλό εγχείρημα που τους παροτρύνει να συμμετέχουν στη διαδικασία του 

σχεδιασμού. 
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Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι για τη διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων 

λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις όλων των φορέων στο πλαίσιο της 1ης 

διαβούλευσης, ενώ για τον καθορισμό του οράματος και των προτεραιοτήτων κινητικότητας θα 

αξιοποιηθούν τα σχόλια και επισημάνσεις τόσο των πολιτών-κατοίκων και των φορέων της 

Σκοπέλου που θα προκύψουν κατά τη δεύτερη διαβούλευση, ενώ η οριστικοποίηση των μέτρων και 

του τελικού σεναρίου κινητικότητας θα προκύψει κατόπιν της τρίτης και τελευταίας διαβούλευσης 

1.3 Εγκεκριμένες Πολιτικές και Στρατηγικές για την Κινητικότητα 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι μέχρι σήμερα διαμορφωμένες και εγκεκριμένες στρατηγικές 

και πολιτικές του Δήμου Σκοπέλου που σχετίζονται με τομείς συναφείς της βιώσιμης κινητικότητας. 

Στόχος είναι η εναρμόνιση των προτεινόμενων σεναρίων και μέτρων με τις εν λόγω πολιτικές 

προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους. 

Τα πρωταρχικά σενάρια κινητικότητας για το ΣΒΑΚ Σκοπέλου παρουσιάζονται πριν από τη 

διαμόρφωση της οριστικής στρατηγικής του ΣΒΑΚ, έτσι ώστε να δοθεί στους εμπλεκόμενους φορείς 

η δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους γύρω από αυτά και να προτείνουν τροποποιήσεις ή 

βελτιώσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. Επιπρόσθετα, η δημοτική αρχή θα έχει το 

κατάλληλο χρονικό περιθώριο να ενημερώσει τους πολίτες για τα σενάρια αυτά, να τα θέσει προς 

διαβούλευση και στο τέλος να επιλέξει το οριστικό σενάριο, το οποίο θα εξυπηρετεί τόσο τους 

φορείς της πόλης, όσο και τους κατοίκους. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικοί στόχοι σε θέματα πολεοδομικού και 

συγκοινωνιακού σχεδιασμού, όπως αυτοί προκύπτουν από την ανάλυση υφιστάμενων μελετών. 

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

Το υπό έγκριση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο καταλήγει στις εξής παρεμβάσεις στις συγκοινωνιακές 

υποδομές του νησιού ύστερα από ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης: 

• Το οδικό δίκτυο στη Σκόπελο χρήζει άμεσων βελτιώσεων οι οποίες θα περιλαμβάνουν 

ασφαλτοστρώσεις, διαπλατύνσεις και όποιες άλλες σχετικές 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. 

Επισημαίνεται ότι το Γ.Π.Σ. της Σκοπέλου βρίσκεται στη φάση της έγκρισης και δεν είναι οριστικό. 

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

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων προβλέπεται η εγκατάσταση και 

λειτουργία 12 συνολικά σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα Ι.Χ. και 4 σημείων για ειδικές 

θέσεις στάθμευσης (ταξί και ΑμεΑ) στην πόλης της Σκοπέλου και στους οικισμούς της Γλώσσας, του 

Νέου Κλήματος και του Λουτρακίου. Οι συγκεκριμένες θέσεις λαμβάνονται υπόψη στο Σ.Β.Α.Κ., στο 
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πλαίσιο της προώθησης της ηλεκτροκίνησης, ενώ ιδανικά πρέπει να συνδυαστούν και με άλλα 

μέτρα (αναπλάσεις, απαγόρευση στάθμευσης). 

1.3.3 Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας γίνεται αναφορά στην ανάγκη 

βελτίωσης του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου του νησιού και συγκεκριμένα στο τμήμα, μήκους 

33,2 χλμ., Σκόπελος- Κλήμα - Λουτράκι (μέσω Γλώσσας και όρμου Αγνώντα), η κατάσταση του 

οποίου αξιολογείται ως μέτρια. 

1.3.4 Περιφερειακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021 - 2027» 

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021 - 2027» γίνεται αναφορά στον κλάδο των 

μεταφορών, που οφείλει να ενισχυθεί περαιτέρω, μέσω στοχευμένων έργων και παρεμβάσεων. Σε 

αυτό το πλαίσιο, τονίζεται ο ρόλος του δευτερεύοντος αναπτυξιακού θαλάσσιου άξονα του λιμένα 

του Βόλου με τις Βόρειες Σποράδες, ενώ γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά στα λιμάνια του νησιού που 

εξυπηρετούν την ακτοπλοϊκή και τουριστική κίνηση. 

1.4 Υποστηρικτικά Εργαλεία για τη Διαμόρφωση Εναλλακτικών Σεναρίων Κινητικότητας 

Τα σενάρια βοηθούν τους εμπλεκόμενους φορείς να κατανοήσουν καλύτερα τις πιθανές 

συνδυασμένες επιπτώσεις που θα έχουν τα μέτρα που συζητούνται και επιλέγονται σε ένα Σχέδιο 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Αναπτύσσοντας διάφορες μελλοντικές καταστάσεις, τους 

επιτρέπεται να αξιολογούν ανεξάρτητα τις συνέπειες των τρεχουσών τάσεων, τα μέτρα που έχουν 

ήδη προγραμματιστεί και τις νέες πολιτικές επιλογές. Η εξέταση των επιπτώσεων αυτών των 

διαφορετικών σεναρίων επιτρέπει τον ορισμό ρεαλιστικών στόχων για τους δείκτες αποτελεσμάτων. 

Υπάρχουν διάφορα στρατηγικά εργαλεία και τεχνικές μοντελοποίησης που υποστηρίζουν την 

ανάπτυξη και την αξιολόγηση σεναρίων. Παρακάτω αναλύεται συνοπτικά το πρόγραμμα European 

Urban Transport Roadmaps, το οποίο αποτέλεσε το βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση των 

σεναρίων. Άλλα εργαλεία για τη διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας 

αποτέλεσαν όπως ήταν ευνόητο, τα αποτελέσματα-συμπεράσματα της 1ης διαβούλευσης, η 

ανάλυση S.W.O.T. (Strengths  - Weaknesses – Opportunities – Threats), η αξιολόγηση 

κινητικότητας (Mobility Status) και φυσικά τo σύνολο των ευρημάτων και των 

συμπερασμάτων της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, όπως όλα αυτά 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο Παραδοτέο 2 

1.4.1 European Urban Transport Roadmaps 

Το πρόγραμμα European Urban Transport Roadmaps, το οποίο επιλέγεται για την αξιολόγηση των 

σεναρίων κινητικότητας στον Δήμο Σκοπέλου, είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης 

πολιτικών το οποίο χρησιμοποιείται κατά την εκπόνηση ΣΒΑΚ σε πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη 

για να δομήσουν σενάρια και να διερευνήσουν πολιτικές και μέτρα για την εκπόνηση των ΣΒΑΚ. 

Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να διερευνήσουν και να 

προσδιορίσουν κατάλληλα βιώσιμα πακέτα μέτρων / πολιτικών για την ποσοτικοποίηση των 

μεταφορικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συνεπειών αυτών των μέτρων και να εξετάσουν 

ένα οδικό χάρτη εφαρμογής («roadmap») του σεναρίου πολιτικής.  

Ακολούθως παρουσιάζονται αναλυτικά οι παράμετροι χρήσης του εργαλείου και τα δεδομένα για την 

ανάπτυξη των σεναρίων στην περίπτωση του Δήμου Σκοπέλου: 
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Επιλογή Δεικτών Βάσης 

Με βάση όλα τα ανωτέρω εξήχθησαν οι τιμές βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την εισαγωγή των 

παραμέτρων στο πρόγραμμα Urban Transport Roadmaps (UTR) και να εξαχθούν τα σχετικά 

αποτελέσματα και συμπεράσματα. 

Πίνακας 1: Παράμετροι εισαγωγής τιμών βάσης στην Πλατφόρμα UTR (Υφιστάμενη Κατάσταση) 

Παράμετρος Πλαίσιο Παραμετροποίησης Εισαχθείσα Τιμή Πηγή / Εκτίμηση 

Χώρα 
Το Σύνολο των Ευρωπαϊκών 

Κρατών 
Ελλάδα - 

Τύπος πόλης 

• Μικρή πόλη (<100 000 
κατοίκων)  

• Μικρή πόλη (<100 000 
κατοίκων) με μεγάλο 
ιστορικό πυρήνα 

• Μεσαία πόλη (100 000 - 
500 000 κατοίκους)  

• Μεγάλη πόλη (>500,000 
κατοίκους) με μονοκεντρική 
μορφή 

• Μεγάλη πόλη (>500,000 
κατοίκους) με 
πολυκεντρική μορφή 

Μικρή πόλη 

Απογραφή 

Πληθυσμού - 

Κατοικιών 2011 

Πληθυσμός Ανοικτή συμπλήρωση 4.960 

Απογραφή 

Πληθυσμού - 

Κατοικιών 2011  

Κατανομή 

πληθυσμού ανά 

ζώνη 

• Αστικός Πυρήνας – 
Ορίζεται το κύριο τμήμα 
του αστικού ιστού υπό 
ανάλυση που 
χαρακτηρίζεται από συνεχή 
αστικό ιστό 

• Προάστια με υψηλή 
εξυπηρέτηση από δημόσια 
συγκοινωνία  

• Προάστια με χαμηλή 
εξυπηρέτηση από δημόσια 
συγκοινωνία 

20% αστικός 

πυρήνας 

80% προάστια με 

χαμηλή εξυπηρέτηση 

από δημόσια 

συγκοινωνία 
 

Ανάλυση 

Υφιστάμενης 

Κατάστασης 

Οικονομία της 

πόλης 

• Περιορισμένη σχέση με τον 
βιομηχανικό τομέα 

• Ισχυρή σχέση με τον 
βιομηχανικό τομέα 

Περιορισμένη σχέση 

με τον βιομηχανικό 

τομέα 

Εκτίμηση με βάση 

το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του 

Δήμου 

Χρήση 

Δημοσίων 

• Εκτενής χρήση (>30% των 
μετακινήσεων) 

Σπάνια χρήση Ευρήματα 

υφιστάμενης 
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Παράμετρος Πλαίσιο Παραμετροποίησης Εισαχθείσα Τιμή Πηγή / Εκτίμηση 

Συγκοινωνιών • Τυπική χρήση (15 -30% 
των μετακινήσεων) 

• Σπάνια χρήση (< 15% των 
μετακινήσεων) 

κατάστασης & 

Ερωτηματολόγια 
 

Χρήση 

Ποδηλάτου 

• Εκτενής χρήση (>15% των 
μετακινήσεων) 

• Τυπική χρήση (3 -15% των 
μετακινήσεων) 

• Σπάνια χρήση (< 3% των 
μετακινήσεων) 

Τυπική Χρήση 

Ευρήματα 

υφιστάμενης 

κατάστασης & 

ερωτηματολόγια 

Χρήση Μηχανής 

• Εκτενής χρήση (>8% των 
μετακινήσεων) 

• Τυπική χρήση (3 -8% των 
μετακινήσεων) 

• Σπάνια χρήση (< 3% των 
μετακινήσεων) 

Τυπική Χρήση 

Ευρήματα 

υφιστάμενης 

κατάστασης & 

ερωτηματολόγια 
 

Δίκτυα Τραμ & 

ΜΕΤΡΟ 

• Εκτενές δίκτυο γραμμών 

• Μικρό δίκτυο γραμμών 

• Δεν υπάρχει 

Δεν υφίσταται εντός 

των ορίων του δήμου 
- 

Επίπεδο 

συμφόρησης 

• Περιορισμένη συμφόρηση 

• Υπάρχει κάποια 
συμφόρηση 

• Σημαντική συμφόρηση 

Περιορισμένη 

συμφόρηση 

Ευρήματα 

υφιστάμενης 

κατάστασης 
 

Ποσοστό 

εισερχόμενων 

μετακινήσεων  

• Περιορισμένες 
εισερχόμενες μετακινήσεις 
(<30%) 

• Μέτριες εισερχόμενες 
μετακινήσεις (30 - 50%) 

• Υψηλές εισερχόμενες 
μετακινήσεις (>50%) 

Περιορισμένες 

εισερχόμενες 

μετακινήσεις 

Ευρήματα 

υφιστάμενης 

κατάστασης / 

Εκτίμηση 

Κατανομή 

Εισερχόμενων 

μετακινήσεων 

• Με τρένο 

• Με Ι.Χ. όχημα 

• Με λεωφορείο 

88% ΙΧ, 12% 

Λεωφορείο 
Εκτίμηση 

Κοινωνικό-δημογραφικές παράμετροι 

Τάση του 

πληθυσμού 

• Στασιμότητα (0% ετησίως) 

• Περιορισμένη μείωση ( -0,5% 
ετησίως) 

• Σημαντική μείωση (-1% 

Στασιμότητα 
Εκτίμηση με βάση 

τις εθνικές τάσεις 
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Παράμετρος Πλαίσιο Παραμετροποίησης Εισαχθείσα Τιμή Πηγή / Εκτίμηση 

ετησίως) 

• Περιορισμένη ανάπτυξη ( 
+0,5% ετησίως) 

• Σημαντική ανάπτυξη (+1% 
ετησίως) 

Αστική Διάχυση  

• Καθόλου 

• Περιορισμένη εξάπλωση 

• Μερική εξάπλωση 

• Σημαντική εξάπλωση 

Καθόλου 

Ανάλυση 

υφιστάμενης 

κατάστασης 

Μέσο επίπεδο 

εισοδήματος 

• Υψηλό μέσο εισόδημα 
(>30000€ / κάτοικο) 

• Μέτριο μέσο εισόδημα 
(20000 - 30000€ / κάτοικο) 

• Χαμηλό μέσο εισόδημα 
(<20000€ / κάτοικο) 

Χαμηλό Μέσο 

Εισόδημα 

Στοιχεία κατά 

κεφαλή 

ακαθάριστου 

εγχώριου 

προϊόντος 

Κατανομή 

μετακινήσεων 

κατά μέσο 

μετακίνησης 

• Πεζοί 

• Ποδήλατο 

• Μοτοσυκλέτα 

• Αυτοκίνητο 

• Δημόσια Συγκοινωνία 

25% Πεζοί 

3% Ποδήλατο 

7% Μοτοσυκλέτα 

60% Αυτοκίνητο 

5% Δημόσια 

Συγκοινωνία 

Εκτίμηση & 

έρευνες 

μετακινήσεων 

Τάσεις εξέλιξης 

Ι.Χ. 

• Αύξηση χρήσης Ι.Χ. 

• Μικρή Μείωση χρήσης 
Ι.Χ.& αύξηση άλλων 
μορφών ιδιωτικής 
μετακίνησης 

• Έντονη μείωση χρήσης 
Ι.Χ.& αύξηση δημόσιων 
μέσων 

Αύξηση χρήσης Ι.Χ. 
Ευρωπαϊκή τάση / 

Εκτίμηση 

Ποσοστό των 

εμπορευματικών 

μεταφορών 

Ποσοστό  4% 

Μετρήσεις 

Κυκλοφοριακού 

Φόρτου - Εκτίμηση 

Τάση αύξησης 

του ποσοστού 

των 

εμπορευματικών 

μεταφορών 

Ποσοστό 0,1% Εκτίμηση 

Σταθμοί • Μικρή έκταση Δεν υπάρχουν Ευρήματα 
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Παράμετρος Πλαίσιο Παραμετροποίησης Εισαχθείσα Τιμή Πηγή / Εκτίμηση 

φόρτισης 

ηλεκτρικών 

οχημάτων 

εξυπηρετείται με σταθμούς 
φόρτισης 

• Μεγάλη έκταση 
εξυπηρετείται με σταθμούς 
φόρτισης 

• Δεν υπάρχουν σταθμοί 
φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων 

σταθμοί φόρτισης 

ηλεκτρικών 

οχημάτων σε μόνιμη 

λειτουργία 

υφιστάμενης 

κατάστασης 

Σταθμοί 

φόρτισης 

οχημάτων 

υδρογόνου 

• Μικρή έκταση 
εξυπηρετείται με σταθμούς 
υδρογόνου 

• Μεγάλη έκταση 
εξυπηρετείται με σταθμούς 
υδρογόνου 

• Δεν υπάρχει σταθμός 
υδρογόνου 

Δεν υπάρχει σταθμός 

υδρογόνου 

Ευρήματα 

υφιστάμενης 

κατάστασης 

Παράμετροι Στάθμευσης 

Κύρια μορφή 

προσφερόμενης 

στάθμευσης 

• Ελεύθερη χρέωση για τις 
περισσότερες θέσεις 
(>50%)  

• Συνδυασμός ελεύθερων 
και ελεγχόμενων: Χρέωση 
σε 20% - 50% των θέσεων  

• Κυρίως ελεγχόμενη: 
Χρέωση σε >50% των 
θέσεων  

Ελεύθερη χρέωση για 

τις περισσότερες 

θέσεις (>50%) 

Ευρήματα 

υφιστάμενης 

κατάστασης 

Μέση χρέωση 

στάθμευσης ανά 

ώρα 

Ανοικτή συμπλήρωση 1 ευρώ/ώρα 
Εκτίμηση μέσου 

κόστους 

Μήκος γραμμών λεωφορείων που συνδέονται 

άμεσα με σταθμούς park n ride 
Δεν υφίσταται  

Διαθέσιμες θέσεις στους χώρους park n ride Δεν υφίσταται  

Παράμετροι Δημοσίων Συγκοινωνιών & ποδηλάτου 

Μέση τιμή 

εισιτηρίου 

• Για εργαζόμενους 
(τακτικούς) 

• Για περιστασιακούς 

3.2 ευρώ 

Ευρήματα 

υφιστάμενης 

κατάστασης 
 

Μερίδιο στο 

επιβατικό κοινό 

κάθε δημόσιου 

• Ποσοστό ανά διαθέσιμο 
μέσο Δημοσίων 
Συγκοινωνιών 

100% Λεωφορείο 

 

Ευρήματα 

υφιστάμενης 

κατάστασης 
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Παράμετρος Πλαίσιο Παραμετροποίησης Εισαχθείσα Τιμή Πηγή / Εκτίμηση 

μέσου 

μεταφοράς 

Οχηματο-

χιλίομετρα για 

κάθε δημόσιο 

μέσο μεταφοράς  

Ανοικτή συμπλήρωση σε 

εκατομμύρια οχηματο-

χιλιόμετρα 

0.08 - Λεωφορείο 

 

Εκτίμηση από το 

Urban Transport 

Roadmaps 

Αποκλειστικές 

διαδρομές κάθε 

μέσου μαζικής  

μεταφοράς 

• Εκτεταμένο δίκτυο 
αποκλειστικών λωρίδων 
για λεωφορεία / τραμ 

• Περιορισμένος αριθμός 
αποκλειστικών λωρίδων 
για λεωφορείο/τραμ 

• Δεν υπάρχει δίκτυο 
αποκλειστικών λωρίδων 
λεωφορείων / τραμ 

Δεν υπάρχει δίκτυο 

αποκλειστικών 

λωρίδων 

λεωφορείων / τραμ ή 

το μήκος του είναι 

ασήμαντο 

Ευρήματα 

υφιστάμενης 

κατάστασης 

Αποκλειστικές 

διαδρομές 

ποδηλάτων 

• Εκτεταμένο δίκτυο 
αποκλειστικών λωρίδων 
για ποδήλατο 

• Περιορισμένος αριθμός 
αποκλειστικών λωρίδων 
για ποδήλατο 

• Δεν υπάρχει δίκτυο 
αποκλειστικών λωρίδων 
για ποδήλατο 

Δεν υπάρχει δίκτυο 

αποκλειστικών 

λωρίδων για 

ποδήλατο 

 

Ευρήματα 

υφιστάμενης 

κατάστασης 
 

Παράμετροι οχημάτων 

Δείκτης 

ιδιοκτησίας Ι.Χ. 
Οχήματα Ι.Χ./ 1.000 κάτοικοι 350 

ΕΛΣΤΑΤ (2020) για 

το σύνολο της 

Περιφέρειας 

Θεσσαλίας 

Κατηγορία 

καυσίμου 

οχημάτων 

Ποσοστό ανά είδος καυσίμου 

Βενζίνη 90% 

Πετρέλαιο 5% 

Φυσικό Αέριο 1% 

Υγραέριο 1% 

Υβριδικό 2% 

Ηλεκτρικό 1% 

Εκτίμηση 

Κατηγορίες 

καυσίμων 

Λεωφορείων 

Ποσοστό ανά είδος καυσίμου Πετρέλαιο 100% 
Ευρήματα 

υφιστάμενης 

κατάστασης 
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Παράμετρος Πλαίσιο Παραμετροποίησης Εισαχθείσα Τιμή Πηγή / Εκτίμηση 

Συστήματα 

κοινοχρήστων 

αυτοκινήτων 

Πλήθος εγγεγραμμένων 

χρηστών 
Δεν υφίσταται 

Ευρήματα 

υφιστάμενης 

κατάστασης 

Εξωγενείς παράμετροι 

Σενάριο 

τεχνολογικής 

εξέλιξης 

• Τυπική εξέλιξη 

• Γρήγορη τεχνολογική 
ανάπτυξη 

• Αργή τεχνολογική 
ανάπτυξη 

Τυπική εξέλιξη Εκτίμηση 

Σενάριο 

ενέργειας 

• Τυπική εξέλιξη 

• Ενεργειακό πλεόνασμα 

• Ενεργειακή «φτώχεια» 

Τυπική εξέλιξη 
Ευρωπαϊκές & 

εθνικές τάσεις 

Πολιτική 
• Τυπική εξέλιξη 

• Πράσινη φορολογία 

Τυπική εξέλιξη Εκτίμηση 
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2. Δόμηση Μελλοντικών Εναλλακτικών Σεναρίων Κινητικότητας 

Τα σενάρια διαχείρισης της βιώσιμης κινητικότητας για τον Δήμο Σκοπέλου περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένα μέτρα ή/και δέσμες μέτρων διαχείρισης της κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

μεταξύ τους συνέργειες με στόχο τη βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης των 

χρηστών του δικτύου (πεζών, ποδηλατών, ΑΜΕΑ, κ.ά.), καθώς και της λειτουργίας και 

εξυπηρέτησης της Δημόσιας Συγκοινωνίας (ιδιωτικά λεωφορεία στην περίπτωση της Σκοπέλου), 

σύμφωνα πάντα με τις αρχές της Βιώσιμης Κινητικότητας. 

Προσδιορίζονται και σχεδιάζονται εναλλακτικά σενάρια μέτρων, με έμφαση στην αύξηση της χρήσης 

της Δημόσιας Συγκοινωνίας, στον προσδιορισμό-σχεδιασμό διαδρομών εξυπηρέτησης ήπιων 

μορφών μετακίνησης, στον προσδιορισμό-σχεδιασμό μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας με 

προτεραιότητα τις ευαίσθητες περιοχές και στη διαχείριση της στάθμευσης στο σύνολο της πόλης με 

ιδιαίτερη έμφαση στην κεντρική περιοχή. 

Τα εναλλακτικά Σενάρια αφορούν και στους λοιπούς τομείς που συνθέτουν τη Βιώσιμη Αστική 

Κινητικότητα, ενώ περιλαμβάνουν τις τάσεις και τις προοπτικές περιβαλλοντικής και αειφόρου 

ανάπτυξης του νησιού. 

Προτείνονται τρία (3) Σενάρια ως εξής: 

▪ Σενάριο Τάσεων ή Μηδενικό Σενάριο (DO NOTHING) 
▪ Ήπιο Σενάριο με έμφαση στην ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας, των εναλλακτικών 

μορφών κινητικότητας και της ηλεκτροκίνησης (μέσω κινήτρων αγοράς και συμφωνιών με το 
κράτος και εταιρείες) (Do Something) 

▪ Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο με έμφαση, πέραν όσων αναφέρθηκαν στο 
ήπιο σενάριο, στον έλεγχο και την οργάνωση της στάθμευσης και τον περιορισμό της 
κυκλοφορίας των συμβατικών οχημάτων (Do Everything). 

Επισημαίνεται ότι τα εναλλακτικά Σενάρια Κινητικότητας είναι ενδεικτικά και έχουν ως βασικό στόχο 

να βοηθούν τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και τους πολίτες να προκρίνουν το μείγμα πολιτικής 

κινητικότητας που θεωρούν ως καταλληλότερο. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναφέρονται σε 

βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δηλαδή σε ορίζοντα 5ετίας και 

10ετίας.  

2.1 Τάσεις εξέλιξης 

2.1.1 Πληθυσμιακή εξέλιξη 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός του Δήμου Σκοπέλου είναι 4.960 κάτοικοι και η 

πυκνότητα του ίση με 52 κατ./τ.χλμ. Για την περίοδο 2001-2011, ο πληθυσμός του Δήμου 

παρουσιάζει αύξηση κατά 5,3%, η οποία είναι αντίστοιχη με την αύξηση που σημειώνεται στις 

Σποράδες (6,8%) αλλά διαφέρει από την τάση μείωσης που παρατηρείται στην Περιφερειακή 

Ενότητα Μαγνησίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ελλάδα) που εμφανίζουν μείωση κατά 1,1%, 1% και 

1,1% αντίστοιχα. 

Η Δ.Κ. Σκοπέλου με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011 συγκεντρώνει το 66,3% του 

συνολικού πληθυσμού του Δήμου με μόνιμο πληθυσμό 3.286 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Ο 

πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδας κατά τη διάρκεια της περιόδου 1991-2011 

παρουσίαζε συνολικά αυξητικές τάσεις της τάξης του 10,9%. Πιο συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα 

1991-2001 αυξήθηκε κατά 4,1%, ενώ το χρονικό διάστημα 2001-2011 αυξήθηκε κατά 6,6%.  
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Αναφορικά με τις Δ.Κ. Γλώσσας και Κλήματος, το 2011 συγκέντρωναν το 23,5% και το 10,2% του 

πληθυσμού του Δήμου αντίστοιχα, με πληθυσμό 1.168και 506 κατοίκους. Σε αντίθεση με την Δ.Κ. 

Σκοπέλου, ο πληθυσμός της Δ.Κ. Γλώσσας μειώθηκε (11,4%) κατά το διάστημα 1991-2011, και πιο 

αναλυτικά μεταξύ των ετών 1991-2001 και 2001-2011 μειώθηκε κατά 9,9% και 1,6% αντίστοιχα. 

Τέλος, ο πληθυσμός της Τ.Κ. Κλήματος σημείωσε σημαντική αύξηση 24,6% για το διάστημα 1991-

2011, και πιο αναλυτικά μεταξύ των ετών 1991-2001 και 2001-2011 αυξήθηκε κατά 7,6% και 15,8% 

αντίστοιχα. 

Κύρια πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του Δήμου είναι: περιορισμένο μέρος του πληθυσμού ανήκει 

στις μικρές ηλικίες έως 9 ετών (10,1%) ενώ τα άτομα από 0-19 ετών αφορούν μόλις το 18,9% του 

πληθυσμού. Ταυτόχρονα, λίγο παραπάνω από το μισό πληθυσμό (55,7%) συγκροτεί το 

παραγωγικό τμήμα (20‐60 ετών), ενώ οι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών συμμετέχουν κατά 25,3%. 

2.1.2 Οικονομία 

Σχετικά με τις εξελίξεις των βασικών οικονομικών μεγεθών στην ελληνική οικονομία, ο ρυθμός 

μεταβολής του ΑΕΠ για το 2021 υπολογίζεται στο 8,3%, ενώ αντίστοιχα το 2020 ήταν -8,2%. Η 

ανεργία στο σύνολο της χώρας ανήλθε περίπου στο 12,7% το 2021. Σύμφωνα με τα προσωρινά 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2021, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα ανήλθε στα 18.584 ευρώ. 

2.1.3 Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. 

Στον ελληνικό χώρο, κυκλοφορούν 5.492.176 επιβατικά οχήματα (ΕΛΣΤΑΤ, 2020), εκ των οποίων 

τα 252.226 εντοπίζονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

υπολογιζόμενου μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2020 ο πληθυσμός της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας υπολογίζεται ότι ήταν 709.808, ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 508 και σε περίπου 350 

οχήματα ανά 1.000 κατοίκους σε όλη τη χώρα και στο Δήμο Σκοπέλου αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι ο 

συνολικός στόλος οχημάτων στους ελληνικούς δρόμους, παρουσίασε μείωση κατά την περίοδο της 

κρίσης (μείωση 2,1% την περίοδο 2010-2015), γεγονός που οφειλόταν και στη μεγάλη μείωση της 

αγοράς του αυτοκινήτου (συνολική μείωση 46% την περίοδο 2010-2015).  

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανάκαμψη στην αγορά του αυτοκινήτου, καθώς οι 

πωλήσεις ξεπέρασαν τις 100.000 το 2018, γεγονός που είχε να συμβεί από το 2008, ενώ η ανοδική 

πορεία συνεχίζεται (με μία μικρή εξαίρεση το έτος 2020, όπου οι πωλήσεις μειώθηκαν). Ενδεικτικά, 

σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 

105.643 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 79.338 που κυκλοφόρησαν την 

αντίστοιχη περίοδο του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 33,2%.  

2.1.4 Κατανάλωση Ενέργειας 

Ο Δήμος Σκοπέλου δεν έχει υπογράψει ακόμα το «Σύμφωνο των Δημάρχων» και συνεπώς δεν 

υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο Δήμος για μείωση των εκπομπών CO2, 

εξοικονόμηση ενέργειας και προώθηση των ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, δεν έχει συνταχθεί Σχέδιο Δράσης 

Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) και έκθεση αξιολόγησης προόδου σε σχέση με την εφαρμογή των 

μέτρων και των δράσεων ανά διετία (όπως ορίζει το Σύμφωνο των Δημάρχων).  

2.1.5 Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα – Νέες Τεχνολογίες 

Σε παγκόσμια κλίμακα υπήρχαν 10 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα τέλη του 2020, μετά από 

μια δεκαετία ταχείας ανάπτυξης. Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 41% το 

2020, παρά την παγκόσμια κάμψη που σχετίζεται με την πανδημία στις πωλήσεις αυτοκινήτων, στις 

οποίες οι παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 16%. Περίπου 3 εκατομμύρια 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου 

Παραδοτέο 3: Έκθεση Ανάλυσης Σεναρίων Κινητικότητας 

 

[17] 
 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα πωλήθηκαν παγκοσμίως (μερίδιο πωλήσεων 4,6%) και η Ευρώπη ξεπέρασε 

την Κίνα ως τη μεγαλύτερη αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) στον κόσμο για πρώτη φορά.  

Τρεις είναι οι κύριοι παράγοντες σύμφωνα με τη Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας (2021) για τη 

διατήρηση και αύξηση του μεριδίου των Η/Ο στην αγορά, οι οποίοι παρατηρούνται και στον 

Ελληνικό χώρο από τον Αύγουστο 2020 (πρόγραμμα Κινούμαι ηλεκτρικά) και Πράσινος δακτύλιος 

(Οκτώβριος 2021):  

• Υποστηρικτικά ρυθμιστικά πλαίσια: ακόμη και πριν από την πανδημία, πολλές χώρες ενίσχυαν 

τις βασικές πολιτικές, όπως τα πρότυπα εκπομπών CO2 και κατευθύνσεις για οχήματα 

μηδενικών εκπομπών (ZEV). Μέχρι το τέλος του 2020, περισσότερες από 20 χώρες είχαν 

ανακοινώσει απαγορεύσεις στις πωλήσεις συμβατικών αυτοκινήτων ή είχαν δώσει εντολή ώστε 

όλες οι νέες πωλήσεις να είναι ZEV μέχρι το 2030. 

• Πρόσθετα κίνητρα για την προστασία των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων από την οικονομική 

ύφεση: ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αύξησαν τα κίνητρα αγοράς τους και η Κίνα καθυστέρησε 

τη σταδιακή κατάργηση του καθεστώτος επιδοτήσεών της. 

• Ο αριθμός των μοντέλων Η/Ο αυξήθηκε και το κόστος της μπαταρίας συνέχισε να μειώνεται.  

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εναλλακτικών Καυσίμων (European Alternative Fuels 

Observatory – eafo.eu), στην Ελλάδα το 2020 πουλήθηκαν 2.135 ηλεκτρικά αυτοκίνητα έναντι 480 

οχημάτων το 2019 με αποτέλεσμα η αγορά να καταγράφει άνοδο 344%, η οποία ακολουθεί τον 

ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων στην ΕΕ τα πρώτα έτη, ο οποίος υπολογίστηκε σε 300%. 

Επίσης, για το 2021, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έως και 

το μήνα Νοέμβριο, είχαν πραγματοποιηθεί 6.216 ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. 

Επιπλέον, το 2019 υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (υπ’ αριθμ. 42863/438, ΦΕΚ 

2040/Β/4.6.2019) για τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων 

ανοίγοντας το δρόμο για την ηλεκτροκίνηση, με στόχο έως το 2030 τα ηλεκτρικά οχήματα να 

αποτελούν το 10% του συνόλου του στόλου, έχοντας συνεισφέρει στη μείωση της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας από τα επιβατικά οχήματα κατά 9%. Τα παραπάνω σενάρια φαίνονται 

περισσότερο αισιόδοξα λόγω των κινήτρων που πρόκειται να δοθούν στο ελληνικό αγοραστικό 

κοινό τα επόμενα χρόνια. Επιπρόσθετα, σε ισχύ βρίσκεται ο Νόμος 4710/2020 «Προώθηση της 

ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/Α/23.07.2020). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη βελτίωση της υποδομής σχετικά με την 

ηλεκτροκίνηση, όσο και τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για επιστροφή έως το 

2040 των οικονομικών δεικτών στην προ κρίσης εποχή του 2008, αναμένεται σημαντική αύξηση των 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα. 
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3. Μελλοντικά Σενάρια Κινητικότητας  

3.1 Σενάριο Α: Μηδενικό Σενάριο (Do Nothing) 

Το μηδενικό σενάριο ή σενάριο τάσεων δείχνει την εξέλιξη των τάσεων αν δεν υλοποιηθούν μέτρα 

και πολιτικές για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, και συνεχιστεί η υφιστάμενη 

πρακτική σε έργα και υποδομές. 

Οι γενικές αρχές του μηδενικού σεναρίου είναι οι ακόλουθες: 

▪ Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και οι 

γενικές τάσεις εξέλιξης (πληθυσμιακά, οικονομία, δείκτης ιδιοκτησίας ΙΧ, κατανάλωση 

ενέργειας). 

▪ Παραμένουν τα προβλήματα στην κυκλοφοριακή οργάνωση, τη στάθμευση και γενικότερα 

τις μετακινήσεις για το σύνολο του Δήμου. 

▪ Παραμένουν τα προβλήματα και οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η αύξηση του 

αριθμού των οχημάτων, η μειωμένη οδική ασφάλεια που οδηγεί σε τροχαία συμβάντα, η 

ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση, καθώς και η κατάληψη του δημόσιου χώρου από 

το ΙΧ. 

▪ Παραμένουν τα προβλήματα προσβασιμότητας για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα 

άτομα με μειωμένη κινητικότητα εξαιτίας του ανεπαρκούς πλάτους των πεζοδρομίων, της 

κακής τους ποιότητας, της έλλειψης ραμπών και οδεύσεων τυφλών. 

▪ Τα υφιστάμενα προβλήματα επεκτείνονται σε όλους τους τομείς της ζωής της πόλης. 

Επισημαίνεται ότι στο Σενάριο αυτό δεν επιτυγχάνονται οι «έξυπνοι» στόχοι που προτείνονται με 

τον καθορισμό των βασικών προτεραιοτήτων για την περιοχή μελέτης. 

3.2 Σενάριο Β: Ήπιο Σενάριο (Do Something) 

Η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σχετικά πίσω όσον αφορά τον τομέα της προώθησης ήπιων μέσων 

μεταφοράς σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μέσα από 

σημαντικές στρατηγικές βιώσιμης κινητικότητας οι οποίες αναπτύσσονται τα τελευταία έτη, αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι Δήμοι μπορεί να επωφεληθούν σημαντικά. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Σκοπέλου 

μπορεί να εστιάσει στην ενίσχυση της μετακίνησης με ποδήλατο και περπάτημα και με αυτόν τον 

τρόπο να εκμεταλλευτεί τα έργα «πιλότους» που θα πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον και θα 

χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. 

Παράλληλα, η δημόσια συγκοινωνία αποτελεί και αυτή βασικό πυλώνα σχεδιασμού των ΣΒΑΚ. Στον 

Δήμο Σκοπέλου, αλλά και σε κάθε Δήμο, είναι απαραίτητη μία σύγχρονη και συνεπής δημόσια 

συγκοινωνία, καθώς η περιορισμένη κάλυψη που προσφέρει το υπάρχον δίκτυο Δημόσιων 

Συγκοινωνιών αλλά και η μικρή συχνότητα δρομολογίων, κυρίως κατά τη μη τουριστική περίοδο, 

καθιστούν αναγκαία τη χρήση του ΙΧ και δημιουργούν πλήθος μετακινήσεων. 

Οι γενικές αρχές που ακολουθούνται στο Σενάριο αυτό είναι:  

 Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και οι 

γενικές τάσεις εξέλιξης (πληθυσμιακά, οικονομία, δείκτης ιδιοκτησίας ΙΧ, κατανάλωση ενέργειας).  

 Προωθούνται παρεμβάσεις στο σύνολο των πεζοδρομίων για διαπλάτυνσή τους και βελτίωση 

της ποιότητάς τους.  

 Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας  

 Ανάπλαση κεντρικών οδικών αξόνων  

 Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων εντός του Δήμου.  
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 Δημιουργία δικτύου πράσινων/προσβάσιμων διαδρομών.  

 Δημιουργία συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων.  

 Πύκνωση και βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων της δημόσιας συγκοινωνίας.   

 Δημιουργία χώρων park & ride για μετεπιβίβαση στη Δημόσια Συγκοινωνία.  

Στόχος είναι να επιτευχθούν οι «έξυπνοι στόχοι» που σχετίζονται με τη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας και της ρύπανσης που σχετίζονται με τι μετακινήσεις, τη βελτίωση της υγείας των 

πολιτών, τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες και άρση κοινωνικών 

αποκλεισμών στη μετακίνηση καθώς και την προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων 

μετακίνησης έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου, με σεβασμό στον νησιωτικό χαρακτήρα της περιοχής. 

Επιπλέον, το Σενάριο αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων 

μετακίνησης έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου. 

3.2.1 Ενδεικτικά Μέτρα Ήπιου Σεναρίου (Σεναρίου Β) 

1) Διαπλάτυνση πεζοδρομίων με κατάργηση θέσεων στάθμευσης 

Ιδιαίτερα κρίσιμο μέτρο παρέμβασης σε υποδομές, η εφαρμογή του οποίου είναι οικονομικά 

ρεαλιστική με την προϋπόθεση της προσεκτικής εφαρμογής σε κομβικούς δρόμους μέσω έργων 

ανάπλασης. Η υλοποίησή του απαιτεί αυξημένο χρόνο, ωστόσο διασφαλίζει με τους δεδομένους 

τους πόρους την αποτελεσματικότητα πολλών παράλληλων μέτρων. 

2) Ανάπτυξη υποδομών για ενίσχυση της προσβασιμότητας πεζού (πύκνωση διαβάσεων, 

ράμπες ΑμεΑ, σημειακές διαπλατύνσεις πεζοδρομίου, τοπικές εξοχές, μείωση πλάτους λωρίδων, 

κ.α.) 

Η πύκνωση των διαβάσεων πεζών, ιδιαίτερα σε κεντρικούς άξονες, συμβάλλει στη μείωση της 

ταχύτητας των οχημάτων και άρα στην αύξηση της ασφάλειας όλων των χρηστών του οδικού 

δικτύου και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων (πεζών, ποδηλατών κ.λπ.). Η τοποθέτηση ραμπών ΑμεΑ 

στα πεζοδρόμια, εξασφαλίζει την ομαλή κίνηση των ατόμων με αναπηρία στο οδικό περιβάλλον της 

περιοχής. Η μείωση του πλάτους της κυκλοφορίας μειώνει σημαντικά τις ταχύτητες των οχημάτων. 

Η απομάκρυνση της στάθμευσης παρά την οδό βελτιώνει την ορατότητα των πεζών και συμβάλλει 

επίσης σημαντικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις / φυσικός 

σχεδιασμός είναι πιο δύσκολο να «αγνοηθούν» από τα οχήματα. Το κόστος υλοποίησης των 

συγκεκριμένων παρεμβάσεων είναι μικρό και η διαδικασία υλοποίησή τους μπορεί να έχει μικρές 

καθυστερήσεις ωστόσο τα οφέλη θα είναι σημαντικά για τη βελτίωση της κινητικότητας του συνόλου 

των μετακινούμενων.  

3) Πεζοδρομήσεις οδών (κυρίως στην κεντρική περιοχή ή σε ευαίσθητες περιοχές)  

Αποτελεί κρίσιμο μέτρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στην προστασία 

ευάλωτων περιοχών, ιδίως αν εφαρμοστεί σε εκτεταμένη ζώνη, μέσω της μείωσης των διαμπερών 

ροών, καθώς επίσης και στην προώθηση της πεζή μετακίνησης. Ωστόσο, είναι ένα μέτρο που έχει 

σημαντικές δυσκολίες κοινωνικής αποδοχής και η υλοποίησή του απαιτεί αυξημένο χρόνο.  

Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε αρχικό στάδιο προσωρινές 

πεζοδρομήσεις. Η υλοποίηση του μέτρου επιτυγχάνεται με χαμηλού κόστους παρεμβάσεις, όπως 

τοποθέτηση κινητών εμποδίων για την απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων. Συγχρόνως, η 

προσωρινή εφαρμογή του μέτρου συμβάλλει στην ευκολότερη αποδοχή από τους πολίτες. 
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4) Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων εντός των ορίων της πόλης (μικτών και 

διαχωρισμένων υποδομών)  

Το ποδήλατο είναι καταλύτης οδικής ασφάλειας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η ανάπτυξη 

δικτύου ποδηλατοδρόμων (είτε αυτόνομα είτε ως τμήμα πράσινων διαδρομών) μπορεί να βοηθήσει 

ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην προώθηση του ποδηλάτου αλλά και στην ενίσχυση της 

βιώσιμης κινητικότητας γενικότερα. Οι λύσεις για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων ποικίλουν, καθώς 

μπορεί να αποτελούν είτε αποκλειστικές υποδομές είτε να μοιράζονται τον οδικό χώρο με άλλους 

χρήστες πχ αυτοκίνητα ή πεζούς. Σε κάθε περίπτωση η εισαγωγή του ποδηλάτου στην 

κυκλοφοριακή πραγματικότητα του Δήμου Σκοπέλου θα είναι σημαντικός παράγοντας βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και παράγοντας προσέλκυσης επισκεπτών από γειτονικούς 

οικισμούς. 

5) Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης ποδηλάτων  

Η εγκατάσταση χώρων στάθμευσης ποδηλάτων σε καίρια σημεία (πχ κέντρο πόλης, τοπικά κέντρα, 

πόλοι έλξης κτλ) μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την χρήση του εν λόγω μέσου. Επίσης αποτελεί ένα 

μέτρο που έχει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί εύκολα και είναι σχετικά οικονομικό.  

6) Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων  

Οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και τις ζωές των κατοίκων γενικότερα. 

Μάλιστα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ρόλο στον τομέα των μετακινήσεων. Επομένως, είναι σημαντικό 

μία περιοχή, η οποία επιθυμεί να επιτύχει ένα σημαντικό επίπεδο βιώσιμης κινητικότητας, να 

αξιοποιήσει ορισμένα από αυτά τα εργαλεία. Η ανάπτυξη συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων 

αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο μέτρο για την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου από κατοίκους και 

επισκέπτες. Παράλληλα, εμφανίζει καίρια σημασία για την προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού. 

Η υλοποίησή του απαιτεί μικρό χρόνο και απλές διαδικασίες ωρίμανσης. Επίσης, το κόστος για τον 

Δήμο μπορεί να είναι σχετικά χαμηλό καθώς μπορεί η υλοποίησή του να χρηματοδοτηθεί από 

Ευρωπαϊκά προγράμματα που υποστηρίζουν δράσεις καινοτομίας ή να πραγματοποιηθεί 

αποκλειστικά από ιδιώτες. 

7) Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας  

Οι περιοχές ήπιας κυκλοφορίας βοηθούν τόσο στην αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας όσο και 

στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στον δημόσιο χώρο της πόλης. Η δημιουργία 

περιοχών τέτοιου είδους περιοχών επιτυγχάνεται κυρίως με κυκλοφοριακά μέτρα που εμποδίζουν 

τις διαμπερείς ροές (π.χ. μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις) ή με κατασκευαστικά μέτρα (π.χ. 

δημιουργία νησίδων, πεζοδρόμων) που κάνουν τη διέλευση των αυτοκινήτων αδύνατη. Τα εν λόγω 

μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν με χαμηλού κόστους παρεμβάσεις, όπως η απλή σήμανση 

(οριζόντια ή κάθετη). Οι διαμπερείς ροές κατευθύνονται σε ανώτερες ιεραρχικά οδούς. Είναι ένα 

μέτρο εφικτό και δεν αναμένεται να προκληθούν σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς δεν 

εμποδίζεται η πρόσβαση των αυτοκινήτων, απλά αλλάζουν οι πορείες τους. 

8) Ανάπλαση κεντρικών οδικών αξόνων  

Η ανάπλαση και η διαμόρφωση κεντρικών οδών στις πόλεις συνιστούν ένα δυναμικό μέτρο, το 

οποίο υπό τις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να συνεισφέρει αισθητά στην προώθηση της βιώσιμης 

κινητικότητας. Οι παρεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν ποικίλουν και 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δυναμική και το κόστος τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αναπλάσεων είναι η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου, η δημιουργία λωρίδας ποδηλάτου, η 
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απαγόρευση στάθμευσης καθώς και πιο δυναμικά μέτρα όπως η μετατροπή του άξονα σε οδό 

ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομο. Μάλιστα, οι πεζοδρομήσεις κεντρικών οδών αποτελούν σε 

αρκετές περιπτώσεις αποτελεσματικό μέτρο για τη μείωση των διαμπερών ροών, ωστόσο είναι ένα 

μέτρο που έχει σημαντικές δυσκολίες κοινωνικής αποδοχής. 

9) Πύκνωση και βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων της δημόσιας συγκοινωνίας  

Η επέκταση του δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας θα επιφέρει αύξηση των επιβατών στις αστικές και 

υπεραστικές συγκοινωνίες και κατ’ επέκταση θα μειώσει τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Για 

την εφαρμογή του μέτρου, θα πρέπει να συμφωνήσουν ο Δήμος Σκοπέλου και τα Λεωφορεία. 

Επίσης, πέρα από την επέκταση ή τροποποίηση του δικτύου, θεωρείται ιδιαίτερα αναγκαία και η 

αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων, η οποία θα συμβάλλει αναμφίβολα στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.  

10) Δημιουργία χώρων στάθμευσης (park n ride) για μετεπιβίβαση στη δημόσια συγκοινωνία  

Ο χώρος park n ride αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για την αναβάθμιση της λειτουργίας των 

στάσεων της δημόσιας συγκοινωνίας (υπεραστικών λεωφορείων) εντός του Δήμου, αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής. Επίσης θα ενισχύσει σημαντικά την πολυτροπικότητα και κατ’ επέκταση την 

προσπελασιμότητα της περιοχής.  

11) Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο οδικό δίκτυο 

Η χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα αποτελέσει ένα σημαντικό έργο 

υποδομής για την ενίσχυση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Επισημαίνεται ότι το κόστος 

υλοποίησης θα βαραίνει την Περιφέρεια και τον Δήμο, ωστόσο η χρήση του θα επιφέρει κέρδη 

στους ανωτέρω φορείς καθώς και στο περιβάλλον. Το μέτρο αυτό μπορεί να αποτελέσει συνδετήριο 

κρίκο με την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ). 
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Πίνακας 2: Σύνδεση προτεινόμενων μέτρων Σεναρίου Β (Ήπιο Σενάριο) με το Urban Transport Roadmaps 

Προτεινόμενα Μέτρα 
Μέτρα που εισάγονται στο Urban Transport 

Roadmaps- UTR 

• Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων  
Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (Bike sharing) 

• Διαπλάτυνση πεζοδρομίων με 

κατάργηση θέσεων στάθμευσης  

Δημιουργία δικτύου για Περπάτημα και Ποδήλατο 

(Walking and cycling network and facilities) 

• Ανάπτυξη υποδομών για ενίσχυση της 

προσβασιμότητας πεζού (πύκνωση 

διαβάσεων, ράμπες ΑμεΑ, σημειακές 

διαπλατύνσεις πεζοδρομίου, τοπικές 

εξοχές, μείωση πλάτους λωρίδων, κ.α.)  

• Πεζοδρομήσεις οδών (κυρίως στην 

κεντρική περιοχή ή σε ευαίσθητες 

περιοχές)  

• Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων 

εντός των ορίων του Δήμου (μικτών ή/και 

διαχωρισμένων υποδομών)  

• Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης 

ποδηλάτων  

• Δημιουργία δικτύου πράσινων 

διαδρομών διασύνδεσης σημαντικών 

πόλων έλξης, κοινόχρηστων χώρων και 

κέντρου του Δήμου 

• Πύκνωση και βελτίωση της συχνότητας 

των δρομολογίων της δημόσιας 

συγκοινωνίας  

Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας (Bus, trolley 

and tram network and facilities) 

• Δημιουργία περιφερειακών χώρων 

στάθμευσης (park n’ ride) για 

μετεπιβίβαση στη δημόσια συγκοινωνία  

Χώροι στάθμευσης για μετεπιβίβαση (Park and ride)  

• Δημιουργία περιοχών ήπιας 

κυκλοφορίας 

Μέτρα Ήπιας Κυκλοφορίας (Traffic calming 

measures) 

• Ανάπλαση κεντρικών οδικών αξόνων 
Ελεγχόμενη πρόσβαση οχημάτων (Access 

regulation and road and parking space reallocation) 

• Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο οδικό 

δίκτυο 

Υποδομές φόρτισης οχημάτων (Green energy 

refuelling infrastructures) 
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Πίνακας 3: Παράμετροι UTR Σεναρίου Β 

Μέτρο Παράμετροι που εισάγονται στο μοντέλο UTR 

Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (Bike 

Sharing) 

Χρονιά υλοποίησης: 2023 

Περιοχή κάλυψης (αστική περιοχή): 10% 

Δημιουργία δικτύου για Περπάτημα και 

Ποδήλατο (Walking and cycling network and 

facilities) 

Χρονιά υλοποίησης: 2023 

Περίοδος υλοποίησης: 10 έτη 

Μήκος διαδρομής: 40χλμ. 

Αντικατάσταση στόλου δημόσιας 

συγκοινωνίας με οχήματα «πράσινης 

ενέργειας» (Green Public fleets)  

Χρονιά υλοποίησης: 2025  

Περίοδος υλοποίησης έργων: 5 χρόνια  

Στόχος μείωσης ρύπανσης και εκπομπών CO2  

Υποδομές φόρτισης οχημάτων (Green 

energy refuelling infrastructures) 

Περιοχή Κάλυψης: 50% 

Χρονιά υλοποίησης: 2022 (έως 2025) 

Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας (Bus, 

trolley and tram network and facilities)  

Χρονιά υλοποίησης: 2025 

Ενίσχυση συχνότητας δρομολογίων στο 100% των 

γραμμών  

Μήκος νέων γραμμών: 15χλμ.  

Χώροι στάθμευσης για μετεπιβίβαση (Park 

and ride)  

Χρονιά υλοποίησης: 2025  

Περίοδος υλοποίησης: 3 χρόνια  

Κόστος υλοποίησης: 250.000 ευρώ  

Ελεγχόμενη πρόσβαση οχημάτων (Access 

regulation and road and parking space 

reallocation)  

Χρονιά υλοποίησης: 2023 

Περιοχή κάλυψης αστικού ιστού: 25%  

Μέτρα Ήπιας Κυκλοφορίας (Traffic calming 

measures)  

Χρονιά υλοποίησης: 2023  

Περίοδος υλοποίησης: 5 έτη  

Περιοχή κάλυψης αστικού ιστού: 50%  
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3.3 Σενάριο Γ: Ριζοσπαστικό Σενάριο (Do Everything) 

Το ριζοσπαστικό Σενάριο συνδυάζει την ενίσχυση του ποδηλάτου, του περπατήματος, της δημόσιας 

συγκοινωνίας, των φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων και την οδική ασφάλεια, μέσα από 

παράλληλα μέτρα περιορισμού του όγκου και της ταχύτητας των ιδιωτικών οχημάτων.  

Οι γενικές αρχές που ακολουθούνται στο ριζοσπαστικό Σενάριο είναι: 

▪ Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και 

οι γενικές τάσεις εξέλιξης (πληθυσμιακά, οικονομία, δείκτης ιδιοκτησίας ΙΧ, κατανάλωση 

ενέργειας).  

▪ Ισχύουν όλα όσα προτείνονται στο ήπιο σενάριο. 

▪ Περιορισμός παράνομης στάθμευσης με διαπλάτυνση πεζοδρομίων.  

▪ Σχεδιασμός μέτρων (π.χ. φύτευση ή/ και κιγκλιδώματα στο άκρο των πεζοδρομίων, κλπ.) 

αποτροπής/ κατάργησης της παράνομης στάθμευσης –ιδιαίτερα αυτής επί των 

πεζοδρομίων.  

▪ Δημιουργία οδικών δακτυλίων.  

▪ Αποτροπή της διαμπερούς κίνησης οχημάτων από τις περιοχές κατοικίας.  

▪ Δημιουργία συστήματος κοινόχρηστων οχημάτων (car sharing) 

▪ Δημιουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.  

▪ Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού.  

▪ Διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών.  

▪ Προωθείται η ηλεκτροκίνηση και στα λεωφορεία (δημόσιες συγκοινωνίες). 

▪ Αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με τις αστικές μετακινήσεις, ήτοι οι καθημερινές μετακινήσεις 

πραγματοποιούνται με περπάτημα, ποδήλατο και δημόσια συγκοινωνία (ή και άλλα 

εναλλακτικά μέσα μετακίνησης, πχ. ηλεκτρικά πατίνια). Προϋπόθεση αποτελεί η κατασκευή 

- λειτουργία των σχετικών υποδομών. 

Στόχος είναι να επιτευχθούν οι «έξυπνοι στόχοι» που σχετίζονται με τη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας και της ρύπανσης που αφορά τις μετακινήσεις, τη βελτίωση δημόσιας υγείας, την 

προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου 

και τη βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες και άρση κοινωνικών αποκλεισμών 

στη μετακίνηση. Όλοι οι «έξυπνοι» στόχοι που προτείνονται για τον Δήμο πρόκειται να επιτευχθούν 

σε μέγιστο βαθμό. 

3.3.1 Ενδεικτικά Μέτρα Ριζοσπαστικού Σεναρίου (Σεναρίου Γ) 

Πέρα των ενδεικτικών μέτρων του Σεναρίου Β’ (μέτρα 1-11) που παρουσιάστηκαν στη σχετική 

παράγραφο, προτείνονται τα παρακάτω.  

12) Σχεδιασμός μέτρων (π.χ. φύτευση ή/ και κιγκλιδώματα στο άκρο των πεζοδρομίων, κλπ.) 

αποτροπής/ κατάργησης της παράνομης στάθμευσης, ιδιαίτερα αυτής επί των πεζοδρομίων 

Η εν λόγω σειρά μέτρων μπορεί να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για αποτροπή της 

παράνομης στάθμευσης. Σημειώνεται πως η εφαρμογή τους δεν απαιτεί αυξημένο χρόνο και είναι 

σχετικά οικονομική. Βέβαια, οφείλει να τονισθεί πως η ακριβής επιλογή του εκάστοτε μέτρο, πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη της πολλαπλούς παράγοντες πχ χαρακτήρας οδού, ταχύτητα, νομοθετικό 

πλαίσιο επιτρεπόμενων εμποδίων κτλ. 

 

 

13) Αναδιοργάνωση ιεράρχησης οδικού δικτύου 
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Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου συνιστά θεμελιώδες ζήτημα του πολεοδομικού και συγκοινωνιακού 

σχεδιασμού. Εστιάζοντας στα ΣΒΑΚ αξίζει να σημειωθεί πως αποτελεί απαραίτητο αλλά και 

οικονομικό μέτρο για την εφαρμογή του συνόλου των κανονιστικών, στρατηγικών και λοιπών 

ρυθμίσεων και παρεμβάσεων. Μηδενικό κόστος για τη μελέτη καθώς πρόκειται για υλοποίηση των 

βασικών κατευθύνσεων του ΣΒΑΚ. Για την πλήρη επίτευξη του μέτρου αυτού, πρέπει να 

συνοδεύεται και από λοιπά μέτρα σχετιζόμενα με την ανάπτυξη δακτυλίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

αποτροπής της διαμπερούς ροής, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας κ.λπ. 

14) Δημιουργία κυκλοφοριακών δακτυλίων για αποτροπή διαμπερούς κυκλοφορίας 

Η δημιουργία κυκλοφοριακών δακτυλίων, για την πόλη της Σκοπέλου, αποτελεί μία οικονομική λύση 

για πιο ορθολογική χρήση του οδικού δικτύου από τα οχήματα, αποσκοπώντας στη μείωση των 

διαμπερών ροών και την προστασία της κεντρικής περιοχής του Δήμου και των γειτονιών. Ωστόσο 

απαιτείται χρόνος για την εκπόνηση των μελετών και για τις διαδικασίες εγκρίσεων και υλοποίησης 

των παρεμβάσεων. 

15) Μείωση ορίων ταχύτητας 

Η μείωση των ορίων ταχύτητας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέτρο για την ενίσχυση της οδικής 

ασφάλειας. Το εν λόγω μέτρο μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα και γρήγορα ως κανονιστικό 

μέτρο, με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. 

16) Μονοδρόμηση οδικών τμημάτων για τη βελτίωση του υφιστάμενου επιπέδου 

κυκλοφορίας 

Οι μονοδρομήσεις συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας σε μια πόλη 

αλλά αυξάνουν και το επίπεδο ασφάλειας στις διασταυρώσεις. Επίσης, παρά το γεγονός ότι δεν 

εξασφαλίζουν το ίδιο αποτελεσματικά την επίτευξη συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας, συντελούν 

ωστόσο στη μείωση των διαμπερών ροών, εάν υπάρχουν εναλλακτικοί περιμετρικοί άξονες για την 

κίνηση των αυτοκινήτων. Επιπλέον, η μονοδρόμηση απαιτεί λιγότερο χώρο για την κίνηση των 

οχημάτων, ο οποίος θα μπορεί να δοθεί στον πεζό και τον ποδηλάτη, με ή χωρίς επιπλέον 

υποδομές. 

17) Δημιουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου της στάθμευσης μπορεί να συνεισφέρει 

στην αποσυμφόρηση κεντρικών οδών ή περιοχών γειτονιάς από ιδιωτικά οχήματα. Επίσης, μία 

ορθή και δίκαιη τιμολόγηση μπορεί να αποφέρει ορισμένα έσοδα στο Δήμο, τα οποία πρέπει να 

διοχετευθούν σε έργα και παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας. Τονίζεται πως η ελεγχόμενη 

στάθμευση πρέπει να συνδυαστεί και με τη δημιουργία περιμετρικών χώρων στάθμευσης,. Έτσι ο 

Δήμος θα παρουσιάσει στους κατοίκους και τους επισκέπτες ένα ενιαίο και οργανωμένο πλαίσιο 

διαχείρισης στάθμευσης, που θα αυξήσει σημαντικά τη λειτουργικότητα του συστήματος 

μεταφορών. 

18) Δημιουργία προγράμματος κοινόχρηστων οχημάτων (car-sharing) 

Το car sharing είναι μια από τις μορφές της από κοινού χρήσης αυτοκινήτου, όπως είναι για 

παράδειγμα το carpooling ή το ωτοστόπ. Με το car sharing το ίδιο αυτοκίνητο χρησιμοποιείται από 

αρκετούς ανθρώπους με τη σειρά σε διαφορετικό χρόνο, παρέχοντας στους χρήστες σχετικά 

μεγάλη ευελιξία (π.χ. τη δυνατότητα χρήσης οχήματος μόλις για λίγες ώρες). Τα οφέλη του car-

sharing για μία περιοχή, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, ποικίλουν και άπτονται κάθε πτυχή 

της βιωσιμότητας (κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική).  
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19) Θέσπιση ωραρίων φορτοεκφορτώσεων 

Η ορθολογική οργάνωση ενός ωραρίου φορτοεκφορτώσεων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη 

βελτίωση της λειτουργικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας στην περιοχή. 

20) Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης τροφοδοσίας 

Αποτελεί καθοριστικό μέτρο στην κατεύθυνση της «έξυπνης πόλης». Στηρίζεται σε πλατφόρμα, 

μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου σε 24ωρη βάση και σε 

πραγματικό χρόνο. Η υλοποίησή του, ωστόσο, απαιτεί ένα δυναμικό συντονιστικό φορέα ο οποίος 

να επιβλέπει και να εφαρμόζει άρτια τη διαδικασία. 

21) Αντικατάσταση στόλου δημόσιας συγκοινωνίας με ηλεκτροκίνητα οχήματα (κανονικά ή 

mini-buses)  

Στη Σκόπελο η δημόσια συγκοινωνία εκτελείται από ιδιωτικά λεωφορεία. Προτείνεται η σχετική 

επιδότηση των ιδιωτών ή/και η παροχή κινήτρων καθώς το κόστος για την αγορά νέων και 

ηλεκτρικών οχημάτων συγκοινωνίας είναι σχετικά μεγάλο, όπως επίσης μεγάλος είναι και ο χρόνος 

απόσβεσης μιας τέτοιου είδους επένδυσης. Ωστόσο, υπάρχουν άμεσα οφέλη για το περιβάλλον, 

αλλά και για το επίπεδο αποδοτικότητας της συγκοινωνίας στον Δήμο Σκοπέλου, τα οποία 

συνηγορούν στην υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος.  

22) Διοργάνωση εργαστηρίων (workshops) συμμετοχικού σχεδιασμού 

Η συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής θα συνεισφέρει με αξιόλογο τρόπο στην εφαρμογή των 

μέτρων του ΣΒΑΚ, αλλά και στην υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας μετακινήσεων. Επομένως, η 

διοργάνωση εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού θα προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα στο 

ενδιαφερόμενο κοινό, αυξάνοντας τις δυνατότητες ομαλής εφαρμογής του ΣΒΑΚ. 

23) Διοργάνωση εκδηλώσεων σε σχολεία για την ευαισθητοποίηση των μαθητών 

Η συμμετοχή των κατοίκων και κυρίως των νέων ατόμων της περιοχής θα συνεισφέρει με κρίσιμο 

τρόπο στην εφαρμογή των μέτρων του ΣΒΑΚ. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών θα πρέπει να 

ξεκινάει από το σχολείο, ώστε να επιτευχθεί η υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας μετακινήσεων. 

Συνεπώς, η διοργάνωση εκδηλώσεων σε σχολεία είναι ιδιαιτέρως απαραίτητη για το ΣΒΑΚ. 

24) Ανακοινώσεις του Δήμου στην ιστοσελίδα του και στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ και 

δημιουργία ενημερωτικών εκδηλώσεων  

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των εφαρμοζόμενων μέτρων είναι η συνεχής 

ενημέρωση του κοινού ώστε τα μέτρα να γίνονται πιο εύκολα αποδεκτά και να μην υπάρχουν 

καθυστερήσεις από ενστάσεις, καθώς επεξηγούνται τα οφέλη των παρεμβάσεων. Η συνεχής 

ενημέρωση του κοινού πραγματοποιείται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, με αναρτήσεις σε 

σχετικές ιστοσελίδες. 

 

 

 

Πίνακας 4: Σύνδεση προτεινόμενων μέτρων Σεναρίου Γ (Ριζοσπαστικό Σενάριο) με το Urban Transport Roadmaps 

Προτεινόμενα μέτρα 
Μέτρα που εισάγονται στο Urban Transport 

Roadmap - UTR 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου 

Παραδοτέο 3: Έκθεση Ανάλυσης Σεναρίων Κινητικότητας 

 

[27] 
 

Προτεινόμενα μέτρα 
Μέτρα που εισάγονται στο Urban Transport 

Roadmap - UTR 

• Διοργάνωση εργαστηρίων (workshops) 

συμμετοχικού σχεδιασμού  

• Διοργάνωση εκδηλώσεων σε σχολεία για την 

ευαισθητοποίηση των μαθητών  

• Ανακοινώσεις του Δήμου στην ιστοσελίδα 

του και στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ και 

δημιουργία ενημερωτικών εκδηλώσεων  

Ενημέρωση για τη βιώσιμη κινητικότητα 

(Sustainable travel information and promotion)  

• Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων  

Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (Bike 

sharing)  

• Δημιουργία προγράμματος κοινόχρηστων 

οχημάτων (car-sharing)  

Σύστημα Κοινόχρηστων Οχημάτων (Car 

Sharing)  

• Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο οδικό δίκτυο  

Υποδομές Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(Green energy refuelling infrastructures)  

• Αντικατάσταση στόλου δημοτικής 

συγκοινωνίας με ηλεκτροκίνητα οχήματα 

(κανονικά ή mini-buses)  

Αντικατάσταση στόλου δημόσιας συγκοινωνίας 

με οχήματα «πράσινης ενέργειας» (Green Public 

fleets)  

• Πύκνωση και βελτίωση της συχνότητας των 

δρομολογίων της δημόσιας συγκοινωνίας  

• Ενσωμάτωση έξυπνης τεχνολογίας στο 

στόλο της δημόσιας συγκοινωνίας  

Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας (Bus, 

trolley and tram network and facilities)  

• Δημιουργία περιφερειακών χώρων 

στάθμευσης (park n’ ride) για μετεπιβίβαση 

στη δημόσια συγκοινωνία  

• Κατασκευή περιφερειακών χώρων 

στάθμευσης για περιορισμό της στάθμευση 

επί της οδού  

Χώροι στάθμευσης για μετεπιβίβαση (Park and 

ride)  

• Διαπλάτυνση πεζοδρομίων με κατάργηση 

θέσεων στάθμευσης  

• Ανάπτυξη υποδομών για ενίσχυση της 

προσβασιμότητας πεζού (πύκνωση 

διαβάσεων, ράμπες ΑμεΑ, σημειακές 

διαπλατύνσεις πεζοδρομίου, τοπικές εξοχές, 

μείωση πλάτους λωρίδων, κ.α.)  

• Πεζοδρομήσεις οδών (κυρίως στην κεντρική 

περιοχή ή σε ευαίσθητες περιοχές)  

• Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων εντός 

των ορίων του Δήμου (μικτών και 

διαχωρισμένων υποδομών)  

• Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης 

ποδηλάτων  

• Δημιουργία δικτύου πράσινων/προσβάσιμων 

Δημιουργία δικτύου για Περπάτημα και 

Ποδήλατο (Walking and cycling network and 

facilities)  
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Προτεινόμενα μέτρα 
Μέτρα που εισάγονται στο Urban Transport 

Roadmap - UTR 

διαδρομών διασύνδεσης σημαντικών πόλων 

έλξης, κοινόχρηστων χώρων και κέντρου 

πόλης  

• Ανάπλαση κεντρικών οδικών αξόνων  

• Δημιουργία συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης  

Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης (Parking 

regulation/pricing)  

• Ενιαία τιμολόγηση περιφερειακών χώρων 

στάθμευσης (park n ride), Δημόσιας 

Συγκοινωνίας και συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων  

Ενιαίο σύστημα εισιτηρίων (Public transport 

integrated ticketing and tariff schemes)  

• Θέσπιση ωραρίων φορτοεκφορτώσεων  

• Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης 

τροφοδοσίας  

Θεσμικό πλαίσιο για τις εμπορευματικές 

μεταφορές (Urban freight regulations)  

• Περιορισμός παράνομης στάθμευσης με 

διαπλάτυνση πεζοδρομίων  

• Σχεδιασμός μέτρων (π.χ. φύτευση ή/ και 

κιγκλιδώματα στο άκρο των πεζοδρομίων, 

κλπ.) αποτροπής/ κατάργησης της 

παράνομης στάθμευσης –ιδιαίτερα αυτής επί 

των πεζοδρομίων.  

• Αναδιοργάνωση ιεράρχησης οδικού δικτύου  

Ελεγχόμενη πρόσβαση οχημάτων (Access 

regulation and road and parking space 

reallocation)  

• Μονοδρόμηση οδικών τμημάτων για τη 

βελτίωση του υφιστάμενου επιπέδου 

κυκλοφορίας  

• Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας  

• Δημιουργία κυκλοφοριακών δακτυλίων για 

αποτροπή διαμπερούς κυκλοφορίας  

• Μείωση ορίων ταχύτητας  

Μέτρα Ήπιας Κυκλοφορίας (Traffic calming 

measures) 

 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου 

Παραδοτέο 3: Έκθεση Ανάλυσης Σεναρίων Κινητικότητας 

 

[29] 
 

Πίνακας 5: Παράμετροι UTR (Urban Transport Roadmaps) Σεναρίου Γ 

Μέτρο 
Παράμετροι που εισάγονται στο μοντέλο 

UTR 

Ενημέρωση για τη βιώσιμη κινητικότητα 

(Sustainable travel information and promotion) 

Χρονιά υλοποίησης: 2022 

Κόστος: 15€/κάτοικο 

Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (Bike 

sharing) 

Χρονιά υλοποίησης: 2023 

Κόστος υλοποίησης: 1500/ποδήλατο 

Συνδρομή: 25/έτος 

Κάλυψη: 20% αστικής περιοχής 

Σύστημα Κοινόχρηστων Οχημάτων (Car 

Sharing) 

Χρονιά υλοποίησης: 2024 

Συνδρομή: 25/έτος 

Υποδομές Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(Green energy refuelling infrastructures) 

Περιοχή κάλυψης ηλεκτρικών φορτιστών: 75% 

Κόστος: 8000€/φορτιστή 

Χρονιά υλοποίησης: 2022 (έως 2025) 

Αντικατάσταση στόλου δημόσιας συγκοινωνίας 

με οχήματα «πράσινης ενέργειας» (Green Public 

fleets) 

Χρονιά υλοποίησης: 2025 

Περίοδος υλοποίησης έργων: 4 χρόνια 

Στόχος μείωσης ρύπανσης και εκπομπών CO2 

Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας (Bus, 

trolley and tram network and facilities) 

Χρονιά υλοποίησης: 2023 

Ενίσχυση συχνότητας δρομολογίων στο 100% 

των γραμμών 

Μήκος νέων γραμμών: 30χλμ. 

Χώροι στάθμευσης για μετεπιβίβαση (Park and 

ride) 

Χρονιά υλοποίησης: 2025 

Περίοδος υλοποίησης: 3 χρόνια 

Δημιουργία δικτύου για Περπάτημα και 

Ποδήλατο (Walking and cycling network and 

facilities) 

Χρονιά υλοποίησης: 2023 

Περίοδος υλοποίησης έργων: 10 χρόνια 

Μήκος πράσινης διαδρομής: 100km 

Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης (Parking 

regulation/pricing) 

Χρονιά υλοποίησης: 2024 

Περιοχή κάλυψης αστικού ιστού: 25% 

Ενιαίο σύστημα εισιτηρίων (Public transport 

integrated ticketing and tariff schemes) 

Χρονιά υλοποίησης: 2025 

Κόστος υλοποίησης: 10€/κάτοικο 

Κόστος λειτουργίας: 16€/κάτοικο 

Θεσμικό πλαίσιο για τις εμπορευματικές 

μεταφορές (Urban freight regulations) 
Χρονιά υλοποίησης: 2022 

Ελεγχόμενη πρόσβαση οχημάτων (Access 

regulation and road and parking space 

reallocation) 

Χρονιά υλοποίησης: 2023 

Περιοχή κάλυψης αστικού ιστού: 50% 

Μέτρα Ήπιας Κυκλοφορίας (Traffic calming 

measures) 

Χρονιά υλοποίησης: 2023 

Περίοδος υλοποίησης: 10 έτη 

Περιοχή κάλυψης αστικού ιστού: 75% 

 

 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκοπέλου 

Παραδοτέο 3: Έκθεση Ανάλυσης Σεναρίων Κινητικότητας 

 

[30] 
 

3.4 Αποτελέσματα και Σύγκριση Σεναρίων  

Ακολουθούν οι Πίνακες όπου περιγράφονται συνοπτικά τα σημαντικότερα αποτελέσματα της 

ανάλυσης για κάθε εξεταζόμενο Σενάριο ανά χρονικό ορίζοντα (πενταετίας και δεκαετίας): 

Πίνακας 6: Αποτελέσματα Σεναρίων σε ορίζοντα 5ετίας (αποτελέσματα UTR) 

Χαρακτηριστικό 
Χρονιά 

Αναφοράς 
Μηδενικό 
Σενάριο 

Ήπιο 
Σενάριο 

Ριζοσπα-
στικό 

Σενάριο 

Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ 
(ΙΧ / 1.000 κατοίκους) 

  350 358 357 357 

Κατανομή στα μέσα 

Πεζή 25,00% 24,00% 19,77% 19,71% 

Ποδήλατο 3,00% 2,58% 8,53% 8,40% 

Μοτοσυκλέτα 7,00% 6,75% 5,87% 5,81% 

ΙΧ 60,00% 61,88% 59,60% 59,48% 

Λεωφορείο 5,00% 4,79% 6,23% 5,82% 

Car sharing 0,00% 0,00% 0,00% 0,78% 

Οχηματοχιλιόμετρα 
διανυθέντα από 
συμβατικά οχήματα 

  12,02 11,45 11,05 10,91 

Εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα (τόνοι) 

  3.164,38 3.081,32 3.056,94 3.028,18 

Εκπομπές 
μονοξειδίου του 
άνθρακα (τόνοι) 

  18,75 15,68 14,91 14,76 

Εκπομπές οξειδίων 
του αζώτου (τόνοι) 

  6,68 4,98 5,24 5,18 

Εκπομπές πτητικών 
οργανικών ενώσεων 
(τόνοι) 

  4,23 3,49 3,34 3,31 

Συνολική κατανάλωση 
καυσίμων (αντιστοιχία 
σε  τόνους πετρελαίου 
ανά έτος) 

Βενζίνη 795,84 762,72 740,16 734,08 

Diesel 237,46 247,24 261,13 256,84 

Φυσικό Αέριο - - - - 

Υγραέριο - - - - 

Ηλεκτρική 
ενέργεια 

- - - - 

Υδρογόνο - - - - 

Τροχαία Συμβάντα 

Θανατηφόρα 0,27 0,26 0,25 0,25 

Με σοβαρό 
τραυματισμό 

5,51 5,37 5,19 5,12 
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Πίνακας 7: Αποτελέσματα Σεναρίων σε ορίζοντα 10ετίας (αποτελέσματα UTR) 

Χαρακτηριστικό 
Χρονιά 

Αναφοράς 
Μηδενικό 
Σενάριο 

Ήπιο 
Σενάριο 

Ριζοσπα-
στικό 

Σενάριο 

Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ 
(ΙΧ / 1.000 κατοίκους) 

  350 368 367 367 

Κατανομή στα μέσα 

Πεζή 25,00% 23,74% 19,61% 19,2% 

Ποδήλατο 3,00% 2,40% 8,23% 8,14% 

Μοτοσυκλέτα 7,00% 6,75% 5,79% 5,64% 

ΙΧ 60,00% 62,45% 59,92% 60,24% 

Λεωφορείο 5,00% 4,65% 6,45% 5,98% 

Car sharing 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 

Οχηματοχιλιόμετρα 
διανυθέντα από 
συμβατικά οχήματα 

  12,02 10,03 9,66 8,51 

Εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα (τόνοι) 

  3.164,38 2.951,70 2.921,94 2.819,08 

Εκπομπές 
μονοξειδίου του 
άνθρακα (τόνοι) 

  18,75 13,33 12,60 12,21 

Εκπομπές οξειδίων 
του αζώτου (τόνοι) 

  6,68 3,64 3,69 3,53 

Εκπομπές πτητικών 
οργανικών ενώσεων 
(τόνοι) 

  4,23 2,88 2,74 2,61 

Συνολική κατανάλωση 
καυσίμων (αντιστοιχία 
σε  τόνους πετρελαίου 
ανά έτος) 

Βενζίνη 795,84 713,44 691,04 659,00 

Diesel 237,46 253,91 264,48 255,78 

Φυσικό Αέριο - - - - 

Υγραέριο - - - - 

Ηλεκτρική 
ενέργεια 

- - - - 

Υδρογόνο - - - - 

Τροχαία Συμβάντα 
(αριθμός ανά έτος) 

Θανατηφόρα 0,27 0,25 0,24 0,24 

Με σοβαρό 
τραυματισμό 

5,51 5,22 5,04 5,04 
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3.5 Σύγκριση Εναλλακτικών Σεναρίων με Μηδενικό Σενάριο 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι συγκρίσεις των δύο εναλλακτικών Σεναρίων 

κινητικότητας με το Μηδενικό σενάριο για τους δύο εξεταζόμενους χρονικούς ορίζοντες: 

Πίνακας 8: Σύγκριση εναλλακτικών σεναρίων με μηδενικό Σενάριο σε ορίζοντα 5ετίας και 10ετίας 

 Ορίζοντας 5ετίας Ορίζοντας 10ετίας 

Χαρακτηριστικό 
Μεταβολή 

Ήπιο Σενάριο 

Μεταβολή 
Ριζοσπαστικό 

Σενάριο 

Μεταβολή Ήπιο 
Σενάριο 

Μεταβολή 
Ριζοσπαστικό 

Σενάριο 

Δείκτης 
Ιδιοκτησίας ΙΧ 

(ΙΧ/1000 κατοίκους) 

 -0,28% -0,28% -0,27% -0,27% 

Κατανομή στα 
μέσα (%) 

Πεζή -17,63% -17,88% -17,86% -19,12% 

Ποδήλατο 226,74% 225,58% 242,92% 239,17% 

Μοτοσυκλέτα -13,48% -13,93% -14,96% -16,44% 

ΙΧ -3,68% -3,88% -4,05% -3,54% 

Λεωφορείο 27,97% 21,50% 37,63% 28,60% 

Οχηματοχιλιόμετρα 
διανυθέντα από 

συμβατικά 
οχήματα 

 -3,49% -4,72% -3,69% -15,15% 

Εκπομπές 
διοξειδίου του 

άνθρακα (τόνοι) 

 -0,79% -1,72% -1,01% -4,49% 

Εκπομπές 
μονοξειδίου του 
άνθρακα (τόνοι) 

 -4,91% -5,87% -5,48% -8,40% 

Εκπομπές 
οξειδίων του 

αζώτου (τόνοι) 

 5,22% 4,02% 1,37% -3,02% 

Εκπομπές 
πτητικών 

οργανικών 
ενώσεων (τόνοι) 

 -4,30% -5,16% -4,86% -9,38% 

Συνολική 
κατανάλωση 

καυσίμων 
(αντιστοιχία σε  

τόνους πετρελαίου 
ανά έτος) 

Βενζίνη -2,96% -3,75% -3,14% -7,63% 

Πετρέλαιο 5,62% 3,88% 4,16% 0,74% 

Φυσικό 
Αέριο 

- - - - 

Υγραέριο - - - - 

Ηλεκτρική 
ενέργεια 

- - - - 

Υδρογόνο - - - - 

Τροχαία Συμβάντα 
(αριθμός ανά έτος) 

Θανατηφόρα -3,85% -3,85% -4,00% -4,00% 

Με σοβαρό 
τραυματισμό 

-3,35% -4,66% -3,45% -3,45% 
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Σημειώνεται ότι οι παραμετροποίηση των τιμών για την είσοδό τους στο πρόγραμμα UTR και την 

αξιολόγηση και σύγκριση μεταξύ των διάφορων σεναρίων σε περιπτώσεις δημιουργεί αστοχίες 

υπολογισμών και άρα εντοπίζονται ανακόλουθα αποτελέσματα σε σχέση με τα μέτρα. Στο σύνολό 

τους, η αξιολόγηση και η σύγκριση κρίνονται θετικές στους 2 διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες για 

τα 2 εναλλακτικά Σενάρια και άρα διατηρούνται τα δεδομένα. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τα 

αποτελέσματα είναι ενδεικτικά, κυρίως για κάποιες περιβαλλοντικές και κοινωνικές τάσεις όσον 

αφορά την κινητικότητα και τις μετακινήσεις εν γένει εντός του νησιού. 

3.6 Ποιοτική Αξιολόγηση Σεναρίων 

Τα διαφορετικά Σενάρια μελλοντικής ανάπτυξης της αστικής κινητικότητας του Δήμου Σκοπέλου, 

διαφέρουν ως προς το κόστος (κόστος υλοποίησης και συντήρησης), την εφικτότητα (χρόνος 

υλοποίησης, κοινωνική αποδοχή, ευκολία εφαρμογής μέτρων), την ποιότητα ζωής (ποιότητα αέρα, 

ηχητικό-οπτικό περιβάλλον, δημόσια υγεία και ελκυστικότητα πόλης) καθώς και την κοινωνική 

συνοχή (προσβασιμότητα, άρση αποκλεισμών, δικαιοσύνη στις μετακινήσεις).  

Συγκεκριμένα, όπως είναι αναμενόμενο, ως προς το κόστος διαπιστώνεται πως το ήπιο Σενάριο, το 

οποίο δίνει βαρύτητα στα ήπια μέσα μεταφοράς παρουσιάζει το μικρότερο κόστος, ενώ το κόστος 

είναι μεγαλύτερο στο ριζοσπαστικό Σενάριο το οποίο προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική 

αγγίζοντας πολλαπλά ζητήματα της πόλης.  

Όσον αφορά στην εφικτότητα, προκύπτει πως το ριζοσπαστικό Σενάριο, λόγω της δέσμης 

ριζοσπαστικών λύσεων που προτείνει, κρίνεται δυσκολότερο να εφαρμοστεί. Αντίθετα, το πρώτο 

Σενάριο, αποτελεί το Σενάριο με τη μεγαλύτερη εφικτότητα.  

Αναφορικά με την ποιότητα ζωής, η οποία αντικατοπτρίζει το κατά πόσο το εξεταζόμενο Σενάριο 

συμβάλλει ενεργά στη μείωση της ρύπανσης, στη βελτίωση της εικόνας αλλά και της λειτουργίας του 

αστικού περιβάλλοντος και ιδίως του οδικού χώρου αλλά και στην ελκυστικότητα του Δήμου, 

διαπιστώνονται τα εξής:  

✓ Το ριζοσπαστικό Σενάριο με την ολοκληρωμένη στρατηγική που προτείνει (ενεργή 

μετακίνηση, δημόσια συγκοινωνία, περιορισμός ΙΧ) εκτιμάται πως θα συνεισφέρει 

περισσότερο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

✓ Αντίθετα, το ήπιο Σενάριο που περιλαμβάνει μέτρα που αναφέρονται μόνο σε ορισμένα 

ζητήματα της πόλης, δε θα είναι το ίδιο αποτελεσματικό όσον αφορά τις προκλήσεις της 

ποιότητα ζωής. 

Τέλος, αναφορικά με την κοινωνική συνοχή, φαίνεται πως και σε αυτήν την περίπτωση το 

ριζοσπαστικό Σενάριο, με την ολοκληρωμένη προσέγγιση που το διέπει, παρουσιάζει μεγάλες 

πιθανότητες να πετύχει ένα άρτιο επίπεδο κοινωνικής συνοχής, μέσα από τη βελτίωση του 

επιπέδου προσβασιμότητας και την ενίσχυση της «δικαιοσύνης» στις μεταφορές. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη βαθμολογία που επιτυγχάνει το κάθε σενάριο ως προς τους 

παραπάνω τέσσερις παράγοντες, σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 5, όπου το 5 είναι το άριστα. 

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι για το κόστος, όσο μεγαλύτερη η βαθμολογία, τόσο μικρότερο είναι το 

κόστος του Σεναρίου (επί της ουσίας ισχύει αντίστροφη βαθμολογία). Σχηματικά η σύγκριση 

παρουσιάζεται στον Πίνακα και στο Διάγραμμα που ακολουθούν. 
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Πίνακας 9: Βαθμολογία Ποιοτικής Αξιολόγησης Εναλλακτικών Σεναρίων (Κλίμακα 1 – 5) 

 Κόστος Εφικτότητα Ποιότητα Ζωής Κοινωνική Συνοχή 

Ήπιο Σενάριο 3 4 3 4 

Ριζοσπαστικό Σενάριο 2 2 5 5 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Ποιοτική Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων 

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι το ριζοσπαστικό Σενάριο, κρίνεται καταλληλότερο για το Δήμο 

της Σκοπέλου, καθώς αποτελεί μία ολοκληρωμένη εναλλακτική λύση, που θα βελτιώσει αισθητά 

τόσο την ποιότητα ζωής όσο και την κοινωνική συνοχή. Παρά το συγκριτικά μεγαλύτερο κόστος και 

τη σχετικά εντονότερη δυσκολία αποδοχής, τα οφέλη που θα επιφέρει η εφαρμογή του 

ριζοσπαστικού σεναρίου, θα είναι αισθητά μεγαλύτερα από εκείνα των υπολοίπων (τα οποία είναι 

κυρίως μονοθεματικά). Επίσης, η εφαρμογή του ριζοσπαστικού Σεναρίου θα διαμορφώσει τις 

συνθήκες για μια νέα εποχή στις μετακινήσεις, η οποία θα στηρίζεται στη βιώσιμη κινητικότητα, 

περιορίζοντας μάλιστα δραστικά και το αυτοκίνητο, θα προστατεύει το περιβάλλον και θα 

ενθαρρύνει την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, τονίζεται ότι το τελικό πακέτο μέτρων θα αποφασιστεί 

κατόπιν περεταίρω αναλύσεων, αλλά και διαβουλεύσεων τόσο με τους φορείς όσο και με τους 

πολίτες του νησιού της Σκοπέλου. 
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4. Καλές Πρακτικές και Μεταφορά Τεχνογνωσίας  

Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών σε θέματα βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας και αστικής διαχείρισης, ώστε να προκύψει μία τράπεζα πληροφοριών, από όπου θα 

είναι δυνατή η άντληση πληροφοριών είτε για θέματα σχετικά με τη διαχείριση, αξιολόγηση και 

ανατροφοδότηση του ΣΒΑΚ είτε για θέματα δικτύωσης και συνεργειών αναφορικά με τη βιώσιμη 

αστική κινητικότητα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω καλές πρακτικές συντέλεσαν και 

αυτές, σε ορισμένο βαθμό, στη διαμόρφωση των εναλλακτικών Σεναρίων κινητικότητας.  

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την ανασκόπηση καλών πρακτικών από ευρωπαϊκές πόλεις 

παρόμοιων χαρακτηριστικών με την περιοχή μελέτης (κατά το δυνατόν και όπου είναι εφικτό), οι 

οποίες εφάρμοσαν μέτρα κινητικότητας παρόμοια με αυτά που προτείνονται για τον Δήμο της 

Σκοπέλου και έχουν αποτιμηθεί τα αποτελέσματα κατόπιν της εφαρμογή τους. Μέσω της μελέτης 

καλών πρακτικών, επιδιώκεται η λήψη εμπειρίας από περιοχές, όπου τα μέτρα έχουν εφαρμοστεί, 

πάνω σε θέματα υλοποίησης, χρηματοδότησης, αποδοχής από τους μετακινούμενους και 

ενδεχόμενων προβλημάτων κατά την εφαρμογή τους. Τα μέτρα που θα μελετηθούν, μπορούν να 

αποτελούν, είτε μέτρα που λήφθηκαν στο πλαίσιο ενός ΣΒΑΚ, είτε μεμονωμένα μέτρα στον τομέα 

της κινητικότητας. 

Για τις ανάγκες αυτής της δραστηριότητας αξιοποιήθηκαν μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) από 

την σχετική βιβλιογραφία και τα δίκτυα πόλεων π.χ. ELTIS, CIVITAS και άλλες διαδικτυακές (π.χ. 

ιστοσελίδες δήμων) ή μη διαδικτυακές πηγές. 

Οι πόλεις που επιλέχτηκαν είναι η Κοΐμπρα, η Χαλκίδα, το Πράτο, η Καρδίτσα, η Γάνδη και η Χότεν  

με τις περιπτώσεις τους να περιγράφονται στις παρακάτω Παραγράφους. 

4.1 Κοΐμπρα (Πορτογαλία) 

Η Κοΐμπρα είναι πόλη της Πορτογαλίας και κατ’ αναλογία με τις υπόλοιπες είναι μία ελκυστική μικρή 

πόλη, πρωτεύουσα της ευρύτερης περιφέρειας Centro. Ο πληθυσμός της είναι περίπου 148.000 

κάτοικοι (οι φοιτητές - σε ένα από τα αρχαιότερα πανεπιστήμια του κόσμου - είναι περίπου 23.000). 

Η πόλη εκτείνεται σε περιοχή 319,4 τετρ. χιλιομέτρων.  

Η συμμετοχή της στο πρόγραμμα CIVITAS MODERN (2008-2012) αποτέλεσε την κρίσιμη ευκαιρία 

για να βελτιώσει το σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας, να αναπτύξει κίνητρα για τη χρήση των ήπιων 

μέσων μεταφοράς, να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτοκίνητα σε τμήματα του κέντρου της πόλης, 

να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο τη χωρητικότητα του δικτύου της κ.λπ. καθώς και να ανταλλάξει 

εμπειρίες και πρακτικές με άλλες πόλεις ανάλογου μεγέθους, που αντιμετώπιζαν ανάλογες 

προκλήσεις.  

Στο πρόγραμμα CIVITAS MODERN συμμετείχαν εκτός της Κοΐμπρα και οι πόλεις Κραϊιόβα 

(Ρουμανία), Μπρέσα (Ιταλία), Βιτόρια Γκαστέις (Ισπανία) με στόχο την αύξηση της ποιότητας ζωής 

στις πόλεις μέσω της μείωσης της ρύπανσης που προκαλείται από τις μεταφορές, της εφαρμογής 

μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, του σεβασμού στο αστικό περιβάλλον και της προώθησης ενός 

νέου τρόπου ζωής των κατοίκων με λιγότερη εξάρτηση από τα ΙΧ.  

Η πόλη της Κοΐμπρα μέσα από το πρόγραμμα στόχευσε στο να καταστήσει τη δημόσια 

συγκοινωνία "πιο έξυπνη", πιο προσιτή και ασφαλέστερη. Προώθησε για αυτό δράσεις με 

ποσοτικό στόχο την αύξηση της χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας κατά 4-5% κατά τη διάρκεια 

εκπόνησης του προγράμματος (2008-2012).  
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Παρακάτω αναγράφονται τα σημαντικότερα μέτρα που εμφανίζονται ή θα ταίριαζαν έστω και σε ένα 

από τα παραπάνω αναλυόμενα Σενάρια στην περίπτωση του Δήμου Σκοπέλου. 

Ενδεικτικά μέτρα 

▪ Νέες διαδρομές για πεζούς 
▪ Ειδικές διαδρομές για ποδηλάτες 
▪ Εγκαταστάσεις για συλλογικές αστικές και περιαστικές μετακινήσεις 
▪ Ειδικές υποδομές για υποβοήθηση στην ανύψωση αμαξιδίων στα μέσα δημόσιας 

συγκοινωνίας. 
▪ Εγκατάσταση ειδικών συστημάτων για τη μετατροπή των υφιστάμενων μέσων μεταφοράς 

(τραμ, λεωφορεία) σε ηλεκτροκίνητα ή κινούμενα με βιοντίζελ.  
▪ Διαμόρφωση του πρώτου συστήματος κοινόχρηστου αυτοκινήτου στην Πορτογαλία. 
▪ Ανάπτυξη ειδικών ζωνών στους σταθμούς δημόσιας συγκοινωνίας για στάθμευση των 

ιδιωτικών οχημάτων, ώστε οι επιβάτες τους να συνεχίζουν με δημόσια συγκοινωνία | Park & 
Ride 

▪ Διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

 
Εικόνα 1: Λεωφορείο που πλησιάζει την περιοχή ανατροφοδότησης βιοντίζελ (Πηγή: 

https://civitas.eu/sites/default/files/modern_co_m01.03.pdf) 

4.2 Χαλκίδα (Ελλάδα) 

H Χαλκίδα είναι μία μικρή τυπική ελληνική πόλη που εκτείνεται σε 30,8 τετρ. χιλιόμετρα και φιλοξενεί 

59.125 κατοίκους (2011). Αποτελεί την πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. 

Αναπτύσσεται στις δύο πλευρές του πορθμού του Ευρίπου και μοιράζεται ουσιαστικά στην Εύβοια 

και τη Στερεά Ελλάδα. Σύντομα αναμένεται να συνδεθεί με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο γεγονός 

που αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τις υπεραστικές μετακινήσεις από και προς την πόλη, αλλά 

και την ανάπτυξη της πόλης συνολικά.  

Η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ ανέλαβε το 2010 μέσω του ερευνητικού προγράμματος 

«Στρατηγικό Σχέδιο Πολεοδομίας και Βιώσιμων Μεταφορών του Δήμου Χαλκίδας» να υποστηρίξει 

το Δήμο Χαλκίδας στη σύνταξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου Πολεοδομίας και Βιώσιμων Μεταφορών, 

που η εφαρμογή του θα επέτρεπε στον Δήμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να ακολουθήσει 

μια πορεία ανάπτυξης συμβατής με ό,τι θα χαρακτήριζε μια βιώσιμη σύγχρονη πόλη. 

https://civitas.eu/sites/default/files/modern_co_m01.03.pdf
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Στόχος αυτού του στρατηγικού σχεδίου ήταν πρωτίστως η μείωση του κορεσμού από τα ΙΧ με 

εκλογίκευση της κυκλοφορίας τους στην πόλη, η αύξηση των δημοσίων χώρων, η ενίσχυση των 

μέτρων προώθησης του περπατήματος, του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας και η 

ανάπτυξη υποδομών υποστήριξής τους. Το όραμα περιλάμβανε την ανάπτυξη περιοχών ήπιας 

κυκλοφορίας στο κέντρο και στις γειτονιές κατοικίας και προώθηση των αρχών της βιώσιμης 

κινητικότητας στο σύνολο της πόλης. Επιπλέον, στο όραμα περιλαμβάνονταν στοιχεία 

διαμόρφωσης ενός ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος και πολιτικές για μείωση των επιπέδων 

θορύβου και ρύπανσης.  

Παρακάτω αναγράφονται τα σημαντικότερα μέτρα που εμφανίζονται ή θα ταίριαζαν έστω και σε ένα 

από τα παραπάνω αναλυόμενα Σενάρια στην περίπτωση του Δήμου Σκοπέλου. 

Ενδεικτικά μέτρα  

▪ Εκλογίκευση της χρήσης του ΙΧ. 
▪ Ανάπτυξη δακτυλίων για προστασία του ιστορικού κέντρου και των γειτονιών. 
▪ Αναβάθμιση ιστορικού και εμπορικού κέντρου σε περιοχή ήπιας κυκλοφορίας. 
▪ Προώθηση του περπατήματος. 
▪ Προώθηση του ποδηλάτου. 
▪ Μελέτη οδικής ασφάλειας. 

4.3 Πράτο (Ιταλία) 

Το Πράτο είναι πόλη της Ιταλίας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Τοσκάνης και αποτελεί έδρα 

της Επαρχίας του Πράτο. Η πόλη έχει πληθυσμό 191.104 κατοίκους και οργανώνεται γύρω από τον 

ιστορικό πυρήνα που μαρτυρά την μακραίωνη ιστορία της πόλης. Όπως οι περισσότερες ιταλικές 

πόλεις, το κέντρο του Πράτο χαρακτηρίζεται από άναρχη πυκνή δόμηση και μόνο ορισμένες νέες 

επεκτάσεις παρουσιάζουν οργάνωση που στηρίζεται στη λογική του ιπποδάμειου συστήματος. 

Παρά ταύτα, υπάρχουν αρκετές οδικές χαράξεις που ακολουθούν μια σχετικά ορθοκανονική 

διάταξη. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος των συγκεκριμένων αξόνων είναι αρκετά στενού πλάτους, με 

αποτέλεσμα να εγείρονται ζητήματα κινητικότητας στο εσωτερικό της πόλης. 

Για τον λόγο αυτόν, οι τοπικές αρχές προώθησαν την ανάπτυξη σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BUMP (Boosting Urban Mobility Plans1), το οποίο 

ολοκληρώθηκε το 2016. Οι κατευθυντήριες γραμμές εστιάζουν σε στρατηγικές πρωτοβουλίες που 

έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση μιας «διαφορετικής» βιώσιμης πόλης που θα διασφαλίζει το 

δικαίωμα στους πολίτες να κινούνται ελεύθερα και άνετα σε αυτήν ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις 

στο κοινωνικό σύνολο από τις μετακινήσεις τους (ηχορύπανση, ατμοσφαιρική ρύπανση, οδικά 

τροχαία συμβάντα κ.λπ.). 

Παρακάτω αναγράφονται τα σημαντικότερα μέτρα που εμφανίζονται ή θα ταίριαζαν έστω και σε ένα 

από τα παραπάνω αναλυόμενα Σενάρια στην περίπτωση του Δήμου Σκοπέλου. 

Ενδεικτικά μέτρα  

▪ Μέτρα για την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης όλων των μέσων μεταφοράς. 
▪ Μέτρα για την ασφαλή οριζόντια και κατακόρυφη ένταξη και συμμετοχή των πολιτών και των 

ενδιαφερομένων μερών. 
▪ Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης. 
▪ Κοινές διαδικασίες εκμάθησης για τη στρατηγική βιώσιμης κινητικότητας. 

 
 

1 http://www.bump-mobility.eu/en/home.aspx  

http://www.bump-mobility.eu/en/home.aspx
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4.4 Καρδίτσα (Ελλάδα)  

 Η Καρδίτσα, μια πόλη με περίπου 55.000 κατοίκους, την τελευταία δεκαετία απέκτησε ένα 

σύγχρονο και ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Σήμερα στον Δήμο Καρδίτσας το 

δομημένο δίκτυο των ποδηλατοδρόμων έχει μήκος 7.300 μ. στον αστικό ιστό και 10.500 μ. στον 

περιαστικό. Οι βάσεις για την ανάπτυξη του δικτύου τέθηκαν από το 2000, όταν ξεκίνησε μια 

εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών γενικά και της εκπαιδευτικής 

κοινότητας ειδικότερα, σχετικά με ένα μελλοντικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων, την αναγκαιότητα του, 

τον τρόπο υλοποίησης του, τις ομάδες δημοτών που θα εξυπηρετήσει κυρίως κλπ.. 

Το πρώτο δίκτυο ποδηλατοδρόμων άρχισε να κατασκευάζεται το 2003. Το συνολικό του μήκος ήταν 

2.700 μέτρα και η κατασκευή έγινε στο επίπεδο του πεζοδρομίου, ενώ προβλέφθηκε φωτισμός και 

φύτευση στο πεζοδρόμιο και τοποθετήθηκαν μεταλλικά κολωνάκια στην άκρη του ποδηλατοδρόμου 

προς την μεριά του οδοστρώματος. Το 2004 δημοπρατείται το έργο του Περιαστικού 

Ποδηλατοδρόμου που συνδέει τον αστικό ποδηλατόδρομο με το περιαστικό άλσος της 

Παπαράντζας. Το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 3,5 χιλιόμετρα. 

Το 2005 το δίκτυο επεκτάθηκε συνδέοντας το κέντρο της πόλης με τον θερινό κινηματογράφο που 

βρίσκεται στην περιοχή των Καμινάδων, με δύο δρόμους παράλληλους μεταξύ τους, τις οδούς 

Καμινάδων-Μπούσδρα και Κίτρους Επισκόπου συνολικού μήκους 2 χιλιομέτρων. 

Πρέπει επίσης να αναφέρουμε την ύπαρξη ποδηλατοδρόμου που συνδέει την πόλη με το Δημοτικό 

διαμέρισμα του Παλαιοκλησίου μήκους 7 χιλιομέτρων. 

Πρόσφατα επεκτάθηκε το αστικό δίκτυο ποδηλατόδρομου κατά επιπλέον 2.600 μέτρα. 

Ενδεικτικά μέτρα  

▪ Μέτρα για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου. 
▪ Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη της αλλαγής νοοτροπίας των πολιτών όσον αφορά τις 

καθημερινές μετακινήσεις. 
▪ Σταδιακή επέκταση των ποδηλατοδρόμων. 
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Εικόνα 2: Δίκτυο ποδηλατοδρόμων Δήμου Καρδίτσας (Πηγή: Ιστοσελίδα Δήμου Καρδίτσας 
www.dimoskarditsas.gov.gr) 

4.5 Γάνδη (Βέλγιο) 

Το Σχέδιο Κυκλοφοριακής Οργάνωσης της Γάνδης (Ghent) είχε απώτερο στόχο να αποφορτιστεί το 

κέντρο της πόλης από τη συνεχή κίνηση και έτσι η πρόσβαση στο κέντρο να είναι πιο γρήγορη. 

Από τις 3 Απριλίου 2017 η κυκλοφορία εντός και εκτός πόλης έχει αλλάξει. Το σχέδιο έχει ως στόχο: 

✓ τη βελτίωση της βιωσιμότητας για τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης, 

✓ την προσβασιμότητα για ποδηλάτες, λεωφορεία και τραμ και αυτοκίνητα με προορισμό το 

κέντρο της πόλης. 

Οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν τη διαδρομή τους μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου. Για να 

αποτρέψει τα αυτοκίνητα να διασχίζουν άσκοπα το κέντρο της πόλης, το Σχέδιο χωρίζει την πόλη σε 

6 ζώνες και μια μεγάλη πεζοδρομημένη ζώνη χωρίς αυτοκίνητα. 

Η νέα ροή κυκλοφορίας έχει αλλάξει, καθώς: 

✓ όποιος θέλει να μετακινηθεί από τη μία ζώνη στην άλλη, πρέπει να κάνει χρήση του 

εσωτερικού δακτυλίου της πόλης, 

✓ κάποιοι δρόμοι θα αλλάξουν κατεύθυνση ή θα απαγορευτεί η είσοδος σε αυτούς για 

αυτοκίνητα (όχι για λεωφορεία και ταξί). 

http://www.dimoskarditsas.gov.gr/
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Η πόλη επωφελείται από το Σχέδιο Κυκλοφοριακής Οργάνωσης ως εξής: 

✓ Το κέντρο της πόλης παραμένει προσβάσιμο και ωφελούνται οι πεζοί, οι ποδηλάτες και τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και τα αυτοκίνητα που πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκονται 

στο κέντρο της πόλης, φτάνουν στον προορισμό τους πιο γρήγορα.  

✓ Το Σχέδιο διατηρεί το κέντρο της πόλης βιώσιμο, καθώς οι ποδηλάτες, οι πεζοί, τα τραμ και 

τα λεωφορεία καταλαμβάνουν σαφώς λιγότερο δημόσιο χώρο από τα αυτοκίνητα. 

 

Εικόνα 3: Χάρτης Σχεδίου Κυκλοφοριακής Οργάνωσης, Ghent, Βέλγιο (πηγή: https://stad.gent/en) 

Ενδεικτικά μέτρα  

▪ Ζώνες μετακίνησης - εσωτερικός δακτύλιος εντός της πόλης. 
▪ Μέτρα αναδιοργάνωσης του οδικού δικτύου. 

4.6 Χότεν (Ολλανδία) 

Η πόλη Χότεν (Houten) στην Ολλανδία με περίπου 44.000 κατοίκους αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα βιώσιμου αστικού σχεδιασμού με τον σχεδιασμό του κέντρου της πόλης να 

επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση των μη-μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς. Δεν είναι τυχαίο 

άλλωστε το ότι χαρακτηρίστηκε ως πόλη του ποδηλάτου το 2008. 

Συγκεκριμένα, το κέντρο της πόλης περικλείεται από δύο οδικούς δακτυλίους σχήματος «8» μέσα 

στους οποίους η κίνηση γίνεται κυρίως με ποδήλατα και πεζή, καθώς επίσης και με λεωφορεία σε 

δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. 

https://stad.gent/en
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Εικόνα 4: : Οι παρεμβάσεις στην πόλη του Houten για τη δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατοδρόμων και 
πεζοδρόμων, Πηγή: https://gkafkala.webpages.auth.gr/site/wp-

content/uploads/2019/06/%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%9A-12-11-2015.pdf 

Ενδεικτικά μέτρα  

▪ Εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων. 
▪ Μέτρα ήπιας κινητικότητας 
▪ Βελτίωση δημόσιας συγκοινωνίας. 

 

  

https://gkafkala.webpages.auth.gr/site/wp-content/uploads/2019/06/%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%9A-12-11-2015.pdf
https://gkafkala.webpages.auth.gr/site/wp-content/uploads/2019/06/%CE%A3%CE%92%CE%91%CE%9A-12-11-2015.pdf
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5. Σύνοψη – Συμπεράσματα 

Η παρούσα Έκθεση ανάπτυξης Σεναρίων συστημάτων Κινητικότητας για το ΣΒΑΚ του Σκοπέλου 

εκπονήθηκε ακολούθησε τα απαραίτητα βήματα και στοιχεία εκπόνησης σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του ELTIS και του βοηθητικού υλικού που παρέχεται από σχετικούς οδηγούς 

προγραμμάτων του CIVITAS. Στο παρόν τεύχος αναλύονται συνοπτικά ζητήματα στρατηγικής και 

υφιστάμενης κατάστασης ώστε να αποτελέσουν στοιχεία βάσης στη διαμόρφωση των Σεναρίων 

κινητικότητας.  

Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τρία (3) εναλλακτικά Σενάρια, συμπεριλαμβανομένου και του 

Μηδενικού Σεναρίου, στα οποία κατά περίπτωση προκρίνονται τα κάτωθι ως κύριες κατευθύνσεις:  

- Σενάριο Α – Μηδενικό Σενάριο, το οποίο δείχνει την εξέλιξη των τάσεων αν δεν 

υλοποιηθούν μέτρα και πολιτικές για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, και 

συνεχιστεί η υφιστάμενη πρακτική σε έργα και υποδομές. 

- Σενάριο Β – Ήπιο Σενάριο, το οποίο επικεντρώνεται στην προώθηση ήπιων μέσων 

μεταφοράς, περπάτημα, ποδήλατο και περιορισμός του ΙΧ, με παράλληλη αναβάθμιση της 

δημόσιας συγκοινωνίας.   

- Σενάριο Γ – Ριζοσπαστικό Σενάριο, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις παραπάνω επιμέρους 

στρατηγικές και τα μέτρα που απορρέουν από αυτές σε μία ολοκληρωμένη και 

ανταγωνιστική πολιτική προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, και των καινοτόμων 

μεθόδων μετακίνησης.  

Τα Σενάρια που αναπτύχθηκαν, αναλύθηκαν ως προς το περιεχόμενο των παρεμβάσεων που 

συμπεριλάμβαναν και ακολούθως παραμετροποιήθηκαν για να δημιουργηθούν πρώτα 

αποτελέσματα στο πλαίσιο χρήσης του προγράμματος Urban Transport Roadmaps. Με αυτή την 

παραμετροποίηση δίδεται η δυνατότητα αφενός στην Ομάδα Εργασίας του ΣΒΑΚ και αφετέρου 

στους φορείς και τους εμπλεκόμενους πολίτες να αξιολογήσουν (ενδεικτικά) τι θα συμβεί σε επίπεδο 

δεικτών (για παράδειγμα πόσο θα μειωθεί η ρύπανση ή πόσο θα περιοριστούν τα τροχαία 

συμβάντα) αν επιλέξουν διαφορετικές κατευθύνσεις στρατηγικών και διαφορετικά μέτρα και έτσι να 

καταλήξουν στην επιθυμητή εικόνα του Δήμου σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Τα 

ενδεικτικά αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι αμφότερα τα προτεινόμενα Σενάρια 

κινητικότητας θα είχαν ευεργετικά αποτελέσματα στο νησί της Σκοπέλου, σε περιβαλλοντικό και 

κοινωνικό  επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο δημόσιας υγείας και ελκυστικότητας του νησιού. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο αναζήτησης και ανάλυσης Σεναρίων Κινητικότητας, πραγματοποιήθηκε μία 

συνοπτική μελέτη καλών πρακτικών πόλεων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τη 

Σκόπελο στο πλαίσιο εκπόνησης και υλοποίησης του ΣΒΑΚ με απώτερο στόχο τη βελτίωση της 

κινητικότητας των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών του νησιού με τις όποιες εξωτερικότητες που 

αυτό συνεπάγεται. Από αυτή την ανάλυση προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα που αφορούν 

τη φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σημερινές πόλεις ως προς την κινητικότητα: 

Είναι γεγονός ότι οι μεταφορές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη των πόλεων και των 

οικισμών. Τα κυκλοφοριακά ζητήματα και τα προβλήματα προσβασιμότητας αποτελούν απόρροια 

του συστήματος μεταφορών το οποίο είναι προσανατολισμένο προς τη μηχανοκίνητη μετακίνηση 

ενώ δε λαμβάνει υπόψη εναλλακτικές μορφές πιο φιλικές προς το περιβάλλον και τον ίδιο τον 

άνθρωπο. Η εξάρτηση από τη χρήση του ΙΧ έχει επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις τόσο 

περιβαλλοντικά, όσο και κοινωνικά, καθώς επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής και τις σχέσεις των 

ανθρώπων.  
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Όπως είναι φανερό, υπάρχουν κάποιοι κοινοί άξονες μεταξύ των μελετών των περιπτώσεων για τα 

ζητήματα της κινητικότητας. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του ποδηλάτου το οποίο πλέον 

αποτελεί ένα μέσο μετακίνησης. Η δημιουργία υποδομών για ποδηλατικές διαδρομές είναι ένα 

μέτρο το οποίο συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού χρήσης του ποδηλάτου. Τα κοινόχρηστα 

ποδήλατα αποτελούν μια σημαντική υποδομή για την ελκυστικότητα του ποδηλάτου ως μέσου 

μετακίνησης και εξυπηρετεί άτομα τα οποία δε διαθέτουν ιδιωτικό ποδήλατο ή/και άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας. 

Το περπάτημα είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας το οποίο ενδείκνυται για επαρχιακές πόλεις 

με ήπιες κλίσεις, όπως είναι οι περισσότεροι  οικισμοί της Σκοπέλου. Η θεσμοθέτηση περιοχών 

ήπιας κυκλοφορίας και η πεζοδρόμηση κεντρικών περιοχών είναι μερικά από τα μέτρα τα οποία 

εφαρμόζονται σε αρκετές πόλεις του εξωτερικού. Ειδικότερα, περιμετρικά των σχολείων μπορούν να 

αναπτυχθούν σχολικές διαδρομές με τις οποίες τα παιδιά να χρησιμοποιούν βιώσιμα μέσα 

μετακίνησης από και προς το σχολείο τους. Τέτοιες δράσεις έχουν αναπτυχθεί σε πολλές πόλεις, 

ακόμα και σε αστικά κέντρα, καθώς προέχει η ασφάλεια των παιδιών. Ταυτόχρονα, η επιτυχία 

τέτοιων συλλογικών προγραμμάτων προϋποθέτει τη συμμετοχή των κατοίκων έτσι ώστε να τεθούν 

οι βάσεις για έναν σχεδιασμό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών.  

Βασικό στοιχείο όλων των σχεδιασμών είναι η δημόσια συγκοινωνία η οποία προσπαθεί να 

εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες της ώστε να γίνει πιο ελκυστική. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν μια 

ποικιλία μέτρων όπως η εφαρμογή τηλεματικής, η επισκευή των στάσεων, αλλά και πιο εξελιγμένα 

μέτρα όπως η προτεραιότητα των οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας μέσω ITS, η αγορά 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων και η υπηρεσία on-demand (δηλαδή βάσει της ζήτησης). Όλες αυτές οι 

παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την αύξηση του ποσοστού των χρηστών και τη μείωση των ιδιωτικών 

οχημάτων. 

Επίσης, η διαχείριση στάθμευσης αποτελεί μια σημαντική κατηγορία μέτρων, καθώς η αναζήτηση 

ελεύθερης θέσης επιβαρύνει το κυκλοφοριακό σύστημα και το ευρύτερο περιβάλλον των πόλεων 

και των οικισμών. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, πολλές περιοχές έχουν εφαρμόσει μέτρα και 

πολιτικές για να περιορίσουν όσο γίνεται αυτές τις μετακινήσεις. Η σωστή σήμανση και η 

ενημέρωση των οδηγών σε πραγματικό χρόνο για τις ελεύθερες θέσεις είναι ένα μέτρο το οποίο έχει 

αρχίσει να εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Παράλληλα, οι οριοθετημένες θέσεις 

στάθμευσης και η ελεγχόμενη στάθμευση είναι μέτρα που μπορούν να συνδυαστούν για να 

βελτιώσουν την ποιότητα των μετακινήσεων των πεζών και να περιοριστούν τα φαινόμενα 

παράνομης στάθμευσης.  

Τέλος, η διέλευση βαρέων οχημάτων και οχημάτων φορτωεκφόρτωσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

μέσα από οικισμούς του Δήμου Σκοπέλου προκαλεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας εξαιτίας των εκπεμπόμενων ρύπων. Επισημαίνεται ότι σε πολλές 

πόλεις του εξωτερικού έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τα επίπεδα θορύβου 

χωρίς όμως να επιβαρυνθεί η οικονομία. 


