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Πρόλογος 

Το παρόν Παραδοτέο αποτελεί το τέταρτο εκ των έξι (6) Παραδοτέων, στο πλαίσιο της παροχής 

υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Δήμου Σκοπέλου». Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και 

μέτρων, σε πλαίσιο μακροσκοπικού σχεδιασμού, που θα θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των 

υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν την πραγματοποίηση των μετακινήσεων προσώπων 

και αγαθών εντός του νησιού της Σκοπέλου. Το συγκεκριμένο παραδοτέο αποτελεί την εναρκτήρια 

διαδικασία ανάπτυξης της στρατηγικής για την κινητικότητα στο νησί της Σκοπέλου. 

Επισημαίνεται ότι η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Σκοπέλου πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία 

και τα επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες του κύριου παρατηρητηρίου 

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

Πράσινου Ταμείου, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του Νόμου 4784/21 ο 

οποίος και τροποποιεί το άρθρο 22 του Νόμου 4599/19 σχετικά με την εκπόνηση των ΣΒΑΚ. 

Αντικείμενο 

Στο παρόν Παραδοτέο-Στάδιο εκτελούνται οι δραστηριότητες και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της Δραστηριότητας 6: «Ανάπτυξη οράματος και προσδιορισμός προτεραιοτήτων» και τμήμα της 

Δραστηριότητας 5: «2η Διαβούλευση με δίκτυο φορέων και πολίτες». Αφορά, ουσιαστικά, την 

ανάπτυξη του κοινού οράματος για την ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος του νησιού που θα 

ορίζει το ευρύτερο πλαίσιο βάσει του οποίου θα αναπτυχθεί ο Δήμος Σκοπέλου στα επόμενα έτη. 

Περιλαμβάνει τη διοργάνωση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων της 2ης Φάσης του συμμετοχικού 

σχεδιασμού για τη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων, του οράματος και την επιλογή του 

ιδανικού σεναρίου κινητικότητας που θα αποτελέσουν τη βάση για το σύστημα μετακινήσεων της 

πόλης της Σκοπέλου, αλλά και εν γένει του νησιού. Παράλληλα, στο Παραδοτέο ιεραρχούνται οι 

προτεραιότητες για την κινητικότητα ως αποτέλεσμα των αναλύσεων της υφιστάμενης κατάστασης 

και των συμμετοχικών διαδικασιών.  
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Εισαγωγή 

Η μεθοδολογία εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σκοπέλου έχει 

σαν στόχο την προσαρμογή στις συνθήκες, τις ανάγκες και τους περιορισμούς του παρόντος έργου, 

ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ικανοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες του 

ΣΒΑΚ.  

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

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

εν λόγω μεθοδολογία περιγράφει δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν ξεκινώντας από το 

στάδιο της προετοιμασίας και φτάνοντας έως την οριστικοποίηση του σχεδίου. 

Προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα διακριτά βήματα των επόμενων Παραδοτέων κρίνεται σκόπιμη 

η παρουσίαση της ολιστικής αντίληψης του σχεδιασμού ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας, μέχρι την ολοκλήρωσή του. Η πορεία εξέλιξης του ΣΒΑΚ του Δήμου Σκοπέλου 

συνδέει το εκάστοτε Παραδοτέο με το αντίστοιχο Στάδιο. 

Τα διακριτά Στάδια των δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν: 

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

που αφορούν τη γενικότερη συλλογή πληροφορίας και την προετοιμασία για τη διαχείριση 

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

Παραδοτέου του ΣΒΑΚ: Αξιολόγηση του αντικτύπου των εθνικών/περιφερειακών πλαισίων, 

στοιχεία εναρμόνισης των τοπικών πολιτικών με τις αρχές τις βιώσιμης κινητικότητας, 

προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης, πλάνο εμπλοκής ενδιαφερομένων φορέων, 

χρονοδιάγραμμα, Εργαστήριο Βελτίωσης Τεχνογνωσίας της ΟΕΔ και Δημιουργία Ιστοσελίδας 

/ Πλατφόρμας. Το δεύτερο περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν στην επεξεργασία 

των δεδομένων και των αρχικών εισηγήσεων του δικτύου εμπλεκομένων φορέων που 

αφορά στην αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος κινητικότητας. Το σύνολο των 

δραστηριοτήτων αυτών παρουσιάζεται στο δεύτερο Παραδοτέο Έκθεση Ανάλυσης της 

υφιστάμενης κατάστασης και 1η Διαβούλευση - Πρακτικά.  

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

αφορούν τη σύνθεση, τη διαβούλευση και την αξιολόγηση μελλοντικών Σεναρίων 

Κινητικότητας και την θέσπιση οράματος και προτεραιοτήτων.  

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

στόχους που καλύπτουν καθώς και τη διαμόρφωση του πλαισίου παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της εφαρμογής του ΣΒΑΚ.  

Το διάγραμμα δραστηριοτήτων της μεθοδολογίας εφαρμογής του ΣΒΑΚ παρουσιάζεται στην Εικόνα 

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

Αντικείμενο του παρόντος (τέταρτου) Παραδοτέου αποτελεί η ανάπτυξη του κοινού οράματος για 

την ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος του Δήμου. Επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη ενός κοινού 

οράματος αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), καθώς το κοινό όραμα είναι εκείνο που θα θέσει τη βάση προσδιορισμού των 

στόχων και των μέτρων ενός ΣΒΑΚ. Παράλληλα, το συγκεκριμένο Παραδοτέο περιλαμβάνει τη 

δεύτερη δραστηριότητα που αφορά την ανάπτυξη στρατηγικής, μετά την εκτενή συλλογή και 

ανάλυση πληροφοριών για την υφιστάμενη λειτουργία του συστήματός αστικής κινητικότητας στην 

εξεταζόμενη περιοχή. 

Για την ανάπτυξη του κοινού οράματος και των προτεραιοτήτων, η ομάδα εκπόνησης του ΣΒΑΚ σε 

συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του Δήμου Σκοπέλου έλαβαν υπόψη τους: 

• Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης όπως αυτά προσδιορίστηκαν 
και αποτυπώθηκαν εκτενώς στο προηγούμενο παραδοτέο (Παραδοτέο 2).  

• Πρακτικές από άλλα ΣΒΑΚ, τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε άλλους Ελληνικούς 
Δήμους.  

• Την προβλεπόμενη μελλοντική κατάσταση της κινητικότητας στον Δήμο Σκοπέλου, 
δηλαδή το μηδενικό σενάριο.  

• Τον υπερκείμενο σχεδιασμό, καθώς επίσης τις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές 
(Παραδοτέο 1).  

• Τις διαδικασίες και αναλύσεις του συμμετοχικού σχεδιασμού (Α και Β Διαβούλευση). 
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1. Ανάπτυξη Οράματος και Προσδιορισμός Προτεραιοτήτων 

1.1 Γενικά στοιχεία για τη διατύπωση του οράματος κινητικότητας 

Η ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα αποτελεί ένα βασικό βήμα του ΣΒΑΚ καθώς 
το κοινό όραμα συνιστά τη βάση για τον προσδιορισμό των στρατηγικών στόχων που θα 
εξειδικευτούν κατά το επόμενο βήμα εκπόνησης. Αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο της όλης 
διαδικασίας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης στη σύνθεση των διαφόρων αποτελεσμάτων για τη χάραξη μιας 
στρατηγικής. 

 

Εικόνα 2: Το 2ο Στάδιο (Ανάπτυξη Στρατηγικής) του Σχεδιασμού Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Το όραμα του Δήμου για την κινητικότητα διατυπώνει συνοπτικά τους απώτερους στόχους που θα 

κληθεί να εξυπηρετήσει το Σχέδιο, ενώ ταυτόχρονα εμπνέει και παρακινεί τους πολίτες, τον Δήμο 

και τους εμπλεκομένους φορείς προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, βοηθά τα εμπλεκόμενα 

μέρη να αποκλείουν δράσεις, μέτρα, και πρακτικές που δε συμβάλλουν τελικά στο όραμα, 

διευκολύνοντας έτσι τη λήψη αποφάσεων και την αξιοποίηση των πόρων με έναν τρόπο πιο 

αποτελεσματικό. Σκοπός είναι ανάδειξη του Δήμου ως έναν προορισμό διεθνούς εμβέλειας χωρίς 

να απειλείται η φυσιογνωμία της περιοχής. 

Υιοθετώντας τους κανόνες που διέπουν γενικότερα τη μεθοδολογία ανάπτυξης μιας στρατηγικής, το 

όραμα θα πρέπει εκτός από το να αποτελεί πηγή έμπνευσης, να έχει και τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

1. Δε θα πρέπει να αποτελεί «εύκολο στόχο», αλλά να απαιτεί προσπάθεια για την εκπλήρωσή 

του. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να είναι τόσο μακρινό που τελικά να μην 

είναι εφικτό.  
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2. Να αντιπροσωπεύει ένα «προτιμώμενο - επιθυμητό μέλλον». Μεταξύ των διαφορετικών 

τρόπων που θα μπορούσε να εξελιχθεί ο Δήμος, το όραμα περιγράφει το μέλλον αυτό στο 

οποίο φιλοδοξούν περισσότερο οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες και το οποίο πιστεύουν 

ότι θα φέρει το μεγαλύτερο όφελος για τον Δήμο συνολικά.  

3. Για να είναι επιτυχημένο, θα πρέπει να ευθυγραμμίζει τις ανάγκες και επιδιώξεις των 

ενδιαφερόμενων μερών προς έναν τελικό στόχο. Σε στιγμές διαφωνίας, ένα ισχυρό όραμα 

βοηθά στον παραμερισμό τυχόν διαφορών και στην εκ νέου σύμπλευση προς τον κοινό 

στόχο.  

4. Θα πρέπει να διατυπώνεται με σαφή, συνοπτικό τρόπο και όχι φλύαρο ώστε να μπορεί να 

γίνει κατανοητό από όλους, χωρίς εκφράσεις που ενέχουν υπερβολή ή δεν έχουν ιδιαίτερη 

σημασία. 

Το όραμα του ΣΒΑΚ για τον Δήμο Σκοπέλου αποσκοπεί στην ενίσχυση της αναγνωσιμότητας, της 

προσπελασιμότητας και της ελκυστικότητας του νησιού για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των 

κατοίκων της, αλλά και για προσέλκυση πιο ποιοτικών μορφών τουρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, 

συμπεριλαμβάνονται δύο άξονες:  

1. Η ανάδειξη φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης στο εσωτερικό της πόλης της 

Σκοπέλου και των λοιπών οικισμών του νησιού. 

2. Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών περιήγησης στον τοπικό πολιτισμό, στην ιστορία και στο 

τοπίο.  

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τη διατύπωση του οράματος κινητικότητας, δεν 

υπάρχει (και δε θα ήταν σωστό να υπάρχει) κάποια «καλή» πρακτική ή προδιαγραφή σχετικά με το 

θέμα, την πληρότητά ή την έκταση του. Αντίθετα, το όραμα κινητικότητας διαμορφώνεται από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε Δήμου και αντικατοπτρίζει το μοντέλο που επιλέγει να 

ακολουθήσει στον τομέα της αστικής κινητικότητας.  

Το όραμα κινητικότητας αποτελεί τον απώτερο στόχο (οραματικός στρατηγικός στόχος) μιας 

κοινωνίας, πάνω στον οποίο αναπτύσσονται οι επιμέρους στρατηγικοί στόχοι και τα μέτρα του 

ΣΒΑΚ. Το όραμα δείχνει τον τελικό προορισμό της συνολικής προσπάθειας σχεδιασμού και 

υλοποίησης του ΣΒΑΚ. Ενδεικτικά παραδείγματα οραματικών στόχων κινητικότητας από ΣΒΑΚ σε 

Ευρώπη και Ελλάδα παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα: 

Πίνακας 1: Οράματα ΣΒΑΚ πόλεων του εξωτερικού και της Ελλάδας 

Μάλμε, Σουηδία 

MALMÖ 2030, «Το βάδισμα, η ποδηλασία και η δημόσια συγκοινωνία είναι η πρώτη επιλογή μετακίνησης για 

όλους όσους εργάζονται, ζουν και επισκέπτονται την πόλη Μάλμε. Αυτές οι επιλογές μετακίνησης, σε 

συνδυασμό με περιβαλλοντικά φιλικές μετακινήσεις αυτοκίνητων & εμπορευματικές μετακινήσεις, είναι η βάση 

του συστήματος κινητικότητας για μια συνεκτική (πυκνή) και βιώσιμη πόλη – ένα σύστημα κινητικότητας 

σχεδιασμένο για την πόλη και για τους ανθρώπους της.» 

Λεμεσός, Κύπρος  

«Η Λεμεσός να γίνει μια προσβάσιμη, ασφαλής, λειτουργική και φιλική πόλη για τους κατοίκους και τους 

επισκέπτες της, με ελκυστικές, πράσινες και ήσυχες γειτονιές, ζωντανό αστικό κέντρο, πολυάριθμους, 

ευρύχωρους και θαυμάσιους ανοικτούς δημόσιους χώρους και υπόδειγμα βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας, 

δημιουργώντας μια πληθώρα οικονομικών επιχειρηματικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών 

ευκαιριών.» 
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Ηγουμενίτσα, Ελλάδα 

«Σε τι είδους πόλη θέλουμε να ζήσουμε και με ποιον τρόπο θα ξεχωρίζει η πόλη μας από τις υπόλοιπες; 

Οικονομική Ανάπτυξη, Ποιότητα ζωής, Καινοτομία, Περιβάλλον.» 

Τρίκαλα, Ελλάδα 

«Τα Τρίκαλα να αναδειχθούν σε πόλη πρότυπο προσβασιμότητας, ασφάλειας και άνεσης για όλους του 

μετακινούμενους πολίτες και επισκέπτες. Η ανάγκη διαμόρφωσης μια τέτοιας πόλης, απαιτεί την καθιέρωση 

νέων προτύπων, επενδύοντας στην παιδεία, την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και 

αξιοποιώντας τις εμπειρίες και τις γνώσεις του εργατικού δυναμικού στον τομέα των νέων τεχνολογιών.» 

Περιφέρεια CAMBRIDGESHIRE, Αγγλία 

«Δημιουργία Πόλεων όπου οι άνθρωποι θέλουν να ζουν και να εργάζονται. Τώρα και στο μέλλον» 

Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο 

«Συνδέσεις παγκόσμιας εμβέλειας που υποστηρίζουν μακροπρόθεσμα και βιώσιμα την οικονομική ανάπτυξη 

και την πρόσβαση σε ευκαιρίες για όλους» 

Βαρκελώνη, Ισπανία 

«Μια πόλη με γειτονιές παραγωγικές, με ανθρώπινη ταχύτητα εντός μιας διασυνδεδεμένης μητροπολιτικής 

περιοχής υψηλής ταχύτητας. Μια πόλη διασυνδεδεμένη, οικολογική, αναδιαμορφωμένη, ενεργειακά αυτόνομη 

που στοχεύει σε μηδενικές εκπομπές αερίων» 

 

1.2 Μεθοδολογία Ανάπτυξης Κοινού Οράματος 

Το όραμα παρέχει μία ποιοτική περιγραφή του επιθυμητού μελλοντικού αστικού περιβάλλοντος. Η 

ανάπτυξή του μπορεί να προκύψει από την απάντηση σε δύο (2) βασικά ερωτήματα: 

- Σε τι είδους αστικό περιβάλλον θέλουμε να ζήσουμε; 

- Πώς θα διαφοροποιείται αυτό από τις υπόλοιπες περιοχές; 

Τα κρίσιμα αυτά ερωτήματα, προκειμένου να αναδείξουν ένα κοινό όραμα, απαντώνται κατά κύριο 

λόγο μέσα από τις συμμετοχικές διαδικασίες με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες. Το 

όραμα καλείται να συμβαδίζει με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης και από το σενάριο τάσεων (μηδενικό σενάριο). Τα εναλλακτικά σενάρια 

βοηθούν στη διατύπωση ενός οράματος που είναι εφικτό για τον χρονικό ορίζοντα που επιλέγεται, 

ενώ συμβάλλουν στον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο θα εκπληρωθεί.  

Ταυτόχρονα, καθώς η κινητικότητα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αστικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης, το κοινό όραμα αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη 

πολιτικές που εξυπηρετούν ευρωπαϊκούς-εθνικούς στόχους και που άπτονται και άλλων θεμάτων 

του αστικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας όπως τον πολεοδομικό, χωροταξικό και 

περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, την ποιότητα ζωής, την 

υγεία και την ασφάλεια.  

Όλα τα παραπάνω μέρη συνδέονται διαγραμματικά μεταξύ τους σύμφωνα με την ακόλουθη εικόνα: 
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Εικόνα 3: Μεθοδολογία ανάπτυξης του οράματος 

Για την εύρεση του κοινού οράματος ληφθήκαν υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου όσον 

αφορά την κινητικότητα και αποτυπώθηκε στο Παραδοτέο 2, οι υφιστάμενες μελέτες και σχέδια 

(Παραδοτέο 1 - Λευκή Βίβλος των Μεταφορών ΕΕ, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της 

Ελλάδας, Περιφερειακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-27»κτλ.), καθώς επίσης και οι απόψεις που 

διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της 1ηςΔιαβούλευσης.  

Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από τη διαδικασία της ανάπτυξης του κοινού οράματος, προέκυψαν οι 

κύριοι στόχοι προς επίτευξη που καλείται να προγραμματίσει το ΣΒΑΚ και καταγράφονται 

παρακάτω: 

✓ Αύξηση του μεριδίου της πεζής μετακίνησης για μετακινήσεις εντός της πόλης της Σκοπέλου. 

✓ Αύξηση του μεριδίου του ποδηλάτου για μετακινήσεις εντός της πόλης και σε άλλους 

οικισμούς όπου η κλίση του εδάφους το επιτρέπει. 

✓ Αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας. 

✓ Υιοθέτηση μιας συνδυασμένης προσέγγισης πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού. 

✓ Ενοποίηση σημείων ενδιαφέροντος της πόλης μέσω υποδομών πεζής και ποδηλατικής 

εξυπηρέτησης. 

✓ Διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης όλων των ατόμων χωρίς 

διακρίσεις, με έμφαση στα ζητήματα κινητικότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων 

με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ). 

✓ Περιορισμός της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων ιδιαίτερα για μικρής απόστασης 

μετακινήσεις. 

✓ Εύρυθμη λειτουργία του συστήματος μεταφορών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (τον 

χειμώνα, αλλά ακόμα και όταν παρατηρούνται αυξημένες ροές επισκεπτών το καλοκαίρι). 

✓ Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (τηλεματική, GIS, κτλ) για τη διαχείριση της αστικής 

κινητικότητας και την ενημέρωση των πολιτών. 

✓ Αύξηση του μεριδίου χρήσης ΜΜΜ από τους κατοίκους.  

✓ Αύξηση του μεριδίου χρήσης ΜΜΜ για μετακινήσεις επισκεπτών. 

✓ Προώθηση της ηλεκτροκίνησης. 
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✓ Αναβάθμιση των συνθηκών οδικής ασφάλειας στο δίκτυο του νησιού. 

✓ Αποτελεσματική διαχείριση της στάθμευσης. 

✓ Αποφόρτιση περιοχών (γειτονιές) από διαμπερή κυκλοφορία. 

✓ Σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον του νησιού. 

✓ Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα 

από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας. 

✓ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις, μείωση του θορύβου καθώς και 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (απόρροια όλων των παραπάνω). 

✓ Ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα 

θέματα οργάνωσης του αστικού χώρου και της κινητικότητας στο νησί. 

✓ Συστηματική & στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών όλων των ηλικιακών 

ομάδων για τα οφέλη της βιώσιμης κινητικότητας. 

✓ Στήριξη του εναλλακτικού τουρισμού από τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς. 

✓ Αλλαγή νοοτροπίας των κατοίκων (ενδεχομένως και των επισκεπτών), όσον αφορά τις 

μετακινήσεις εντός του νησιού.  

1.3 Στρατηγικοί Στόχοι 

Για τη λειτουργικότερη αντιμετώπιση των παραπάνω στόχων, έγινε η διάκρισή τους σε 

διαφορετικούς στρατηγικούς άξονες, οι οποίοι παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. Σημειώνεται 

ότι ορισμένοι από τους στόχους, ενδέχεται να υπάγονται σε περισσότερους από έναν στρατηγικούς 

άξονες. 

Πίνακας 2: Άξονες Στρατηγικής και Στόχοι ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου 

Στρατηγικοί Άξονες Στρατηγικοί Στόχοι 

Στρατηγικός Άξονας 1: Θωράκιση 

του κέντρου της πόλης με τη 

βελτίωση των υποδομών ήπιας 

μορφής κινητικότητας 

1. Υιοθέτηση μιας συνδυασμένης προσέγγισης πολεοδομικού 

και κυκλοφοριακού σχεδιασμού. 

2. Αύξηση του μεριδίου της πεζής μετακίνησης για 

μετακινήσεις εντός της πόλης. 

3. Αύξηση του μεριδίου του ποδηλάτου για μετακινήσεις εντός 

της πόλης. 

4. Ενοποίηση σημείων ενδιαφέροντος της πόλης μέσω 

υποδομών πεζής και ποδηλατικής εξυπηρέτησης. 

5. Διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης 

όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις, με έμφαση στα 

ζητήματα κινητικότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και 

Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ). 

6. Περιορισμός της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων ιδιαίτερα για 

μικρού μήκους μετακινήσεις. 

7. Αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας. 

Στρατηγικός Άξονας 2: Βελτίωση 

εξυπηρέτησης μετακινήσεων από 

δημόσιες συγκοινωνίες 

1. Υιοθέτηση μιας συνδυασμένης προσέγγισης πολεοδομικού 

και κυκλοφοριακού σχεδιασμού. 

2. Εύρυθμη λειτουργία του συστήματος μεταφορών καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. 

3. Αύξηση του μεριδίου χρήσης ΜΜΜ από τους κατοίκους για 
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μετακινήσεις εντός του νησιού. 

4. Αύξηση του μεριδίου χρήσης ΜΜΜ για μετακινήσεις 

επισκεπτών. 

Στρατηγικός Άξονας 3: 

Αποτελεσματική διαχείριση της 

μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στην 

πόλη και της στάθμευσης εντός 

και εκτός οδού 

1. Εύρυθμη λειτουργία του συστήματος μεταφορών καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους.  

2. Αναβάθμιση των συνθηκών οδικής ασφάλειας στο δίκτυο 

της πόλης, αλλά και του νησιού. 

3. Αποτελεσματική διαχείριση της στάθμευσης με δημιουργία 

χώρων εκτός οδού και καλύτερη αξιοποίηση των 

υφιστάμενων θέσεων που προσφέρονται παρά την οδό. 

4. Περιορισμός της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων ιδιαίτερα για 

μικρού μήκους μετακινήσεις. 

Στρατηγικός Άξονας 4: 

Αναβάθμιση του αστικού-

νησιωτικού περιβάλλοντος και 

της ποιότητας ζωής 

1. Αναβάθμιση του αστικού-νησιωτικού περιβάλλοντος, της 

ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από 

παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των 

υποδομών αστικής κινητικότητας. 

2. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις, 

μείωση του θορύβου καθώς και μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου. 

3. Προώθηση της ηλεκτροκίνησης. 

Στρατηγικός Άξονας 5: Δράσεις 

ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών 

για την αλλαγή της κουλτούρας 

μετακινήσεων 

1. Ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας 

στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα οργάνωσης του 

αστικού χώρου και της κινητικότητας στο νησί. 

2. Συστηματική & στοχευμένη ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση πολιτών όλων των ηλικιακών ομάδων για 

τα οφέλη της βιώσιμης κινητικότητας. 

 

1.4 Αρχικό Όραμα 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αναλύσεις, οι οποίες προηγήθηκαν στα προηγούμενα στάδια του 

ΣΒΑΚ, οδήγησαν στον καθορισμό των στόχων, οι οποίοι με τη σειρά τους οδήγησαν στους 

στρατηγικούς άξονες του ΣΒΑΚ του Δήμου Σκοπέλου. Οι στόχοι και ειδικά οι στρατηγικοί άξονες 

είναι αυτοί που διαμορφώνουν το πλαίσιο του οράματος για τον Δήμο, το οποίο σε αρχικό στάδιο 

συμπυκνώνεται στην ακόλουθη παράγραφο: 

“Όραμά μας είναι οι ασφαλείς μετακινήσεις όλων των ατόμων, η διασφάλιση του περιβαλλοντικού και 

νησιωτικού χαρακτήρα και εν γένει ένα νησί - πρότυπο με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, όσον 

αφορά τις μετακινήσεις, προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών. Η επίτευξη του οράματος 

βασίζεται στην ενίσχυση της ήπιας κινητικότητας και του ρόλου των μέσων δημόσιας μεταφοράς, στη 

βιωσιμότητα στον σχεδιασμό των μετακινήσεων-μεταφορών και στην αλλαγή νοοτροπίας μέσω της 

ευαισθητοποίησης και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών.” 
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Η αρχική διατύπωση του οράματος τέθηκε υπό διαβούλευση από το δίκτυο φορέων και τους 

πολίτες μέσω των διαδικασιών της 2ης Διαβούλευσης. Συγκεκριμένα, στο επόμενο Κεφάλαιο του 

παρόντος Παραδοτέου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διαδικασιών που συντέλεσαν στην 

οριστική διαμόρφωση του οράματος, συνεκτιμώντας τη συνεισφορά όλων των εμπλεκομένων 

μερών (Δήμου, δικτύου φορέων, κατοίκων) και τις πρότερες αναλύσεις. 

1.5 Τελικό Όραμα ΣΒΑΚ 

Τόσο οι φορείς όσοι και οι πολίτες του Δήμου είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σχετικά με το 

όραμα στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης του συμμετοχικού σχεδιασμού. Επίσης, η τελευταία 

ερώτηση της διαδικτυακής έρευνας είχε να κάνει με τη γνώμη των πολιτών και των φορέων όσον 

αφορά το αρχικό όραμα (Παράρτημα Γ). Από το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν φαίνεται ότι 

οι ερωτώμενοι ενέκριναν το αρχικό όραμα. 

Ενδεικτικές τοποθετήσεις όσον αφορά το όραμα ήταν: 

✓ «Συμφωνώ και επειδή πρόκειται για μακροπρόθεσμο, στο όραμα πρέπει σύντομα να γίνει λήψη 

αποφάσεων και να ξεκινήσουν τα πρώτα βήματα υλοποίησης οποιουδήποτε σεναρίου.» 

✓ Κυρίες και κύριοι δημοτικοί άρχοντες, αν δεν μετουσιωθεί αυτό το όραμα σε πράξη, η αποτυχία 

θα βαρύνει εσάς και μόνο, διότι δεν θα φανείτε αντάξιοι των καιρών… Τολμήστε το.» 

✓ «Προχωρήστε το για να φύγει η Σκόπελος απ' τα δεσμά της και την ασχήμια της σε 

συμπεριφορές. Η Σκόπελος να γίνει πόλος έλξης επισκεπτών και παραμονής νέων κατοίκων.» 

✓ «Με καλύπτει.» 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία η οποία διατυπώθηκε τόσο κατά τη διαμόρφωση των 

Σεναρίων στο προηγούμενο Παραδοτέο, όσο και στην Ενότητα 1.2 του παρόντος τεύχους και τα 

αποτελέσματα των διαδικασιών της δεύτερης διαβούλευσης με τους φορείς και τους πολίτες (τα 

οποία περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2 και στην Ενότητα 1.6 όπου παρουσιάζεται η ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων του ΣΒΑΚ), το όραμα του ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου εν τέλει διατυπώνεται ως εξής: 

«Η Σκόπελος να γίνει ένα νησί-πρότυπο βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας, το οποίο θα 

εξασφαλίζει εύκολη προσβασιμότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια για όλους, κατοίκους 

και επισκέπτες. Με ενίσχυση της ήπιας κινητικότητας (βάδισμα, ποδήλατο, πατίνι), 

αναβάθμιση της δημόσιας συγκοινωνίας και μείωση της χρήσης του ΙΧ, επενδύοντας 

παράλληλα στην παιδεία, στην ευαισθητοποίηση και στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών.» 

1.6 Προσδιορισμός Προτεραιοτήτων για την Κινητικότητα 

1.6.1 Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της στρατηγικής της κινητικότητας στην πόλη της 

Σκοπέλου και των λοιπών οικισμών του νησιού (Αγνώντας, Γλώσσα, Λουτράκι, Κλήμα, Πάνορμος, 

Στάφυλος), εκτός από την οριστικοποίηση του οράματος και την επιλογή του καταλληλότερου 

μελλοντικού σεναρίου κινητικότητας, αλλά και στη συνέχεια για τον προσδιορισμό των κατάλληλων 

μέτρων με σειρά αναγκαιότητας τόσο χρονική όσο και οικονομική, είναι η ορθολογική ιεράρχηση των 

αναγκών, δηλαδή η διαμόρφωση των προτεραιοτήτων πολιτικής. Ο καθορισμός, με άλλα λόγια, των 

τομέων κινητικότητας που θα πρέπει αρχικά να επικεντρωθεί η προσπάθεια του ΣΒΑΚ προκειμένου 

να αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί μέσα από τις 

διαδικασίες της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης, των εργασιών του συμμετοχικού 

σχεδιασμού και των επισημάνσεων του δικτύου εμπλεκομένων φορέων, καθώς επίσης και των 

απόψεων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου. 
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Οι προτεραιότητες που έχουν εντοπιστεί βασίστηκαν στους πέντε βασικούς άξονες στρατηγικής που 

διαμορφώθηκαν για το ΣΒΑΚ του Δήμου και οι οποίοι είναι: 

✓ Στρατηγικός άξονας 1: Θωράκιση του κέντρου της πόλης με τη βελτίωση των υποδομών 

ήπιας μορφής κινητικότητας. 

✓ Στρατηγικός άξονας 2: Βελτίωση εξυπηρέτησης μετακινήσεων από δημόσιες 

συγκοινωνίες. 

✓ Στρατηγικός άξονας 3: Αποτελεσματική διαχείριση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

στην πόλη και της στάθμευσης εντός και εκτός οδού. 

✓ Στρατηγικός άξονας 4: Αναβάθμιση του αστικού-νησιωτικού περιβάλλοντος και της 

ποιότητας ζωής. 

✓ Στρατηγικός άξονας 5: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την 

αλλαγή της κουλτούρας μετακινήσεων. 

H επιλογή και διαμόρφωση των αξόνων στρατηγικής αποτέλεσε προϊόν συγκερασμού των 

κατευθύνσεων Εθνικών και Ευρωπαϊκών κειμένων πολιτικής που σχετίζονται με την κινητικότητα, 

τις αναλύσεις της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και τα αποτελέσματα της Α’ Διαβούλευσης. 

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω στρατηγικούς άξονες, καθώς και τα πεδία αστικής 

κινητικότητας που εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της υφιστάμενης 

κατάστασης, προέκυψαν και ιεραρχήθηκαν οι παρακάτω πολιτικές προτεραιότητες: 

• Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 

• Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης 

• Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 

• Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

• Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης 

• Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών 

• Βελτίωση δημόσιων συγκοινωνιών 

Για την κατάλληλη ιεράρχηση των παραπάνω αξόνων στρατηγικής και για λόγους επαρκούς 

επιστημονικής τεκμηρίωσης, επιλέχθηκε η μέθοδος της πολυκριτηριακής ανάλυσης και 

συγκεκριμένα η Αναλυτική Ιεραρχική Μέθοδος (Analytical Hierarchical Process - AHP). Η δόμηση 

της συγκεκριμένης ανάλυσης βασίστηκε σε 7 κριτήρια που αποτελούν και τις βασικές συνιστώσες 

των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας: 

▪ Ποιότητα αέρα 

▪ Οδική ασφάλεια 

▪ Προσβασιμότητα 

▪ Υγεία πολιτών 

▪ Αστική ανάπλαση - Αναζωογόνηση 

▪ Νέες τεχνολογίες 

▪ Αποσυμφόρηση οδών 

Στην παρακάτω Εικόνα απεικονίζεται η σύνδεση του οράματος και των αξόνων στρατηγικής με τις 

προτεραιότητες του ΣΒΑΚ. 
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Εικόνα 4: Στρατηγική σύνδεση αξόνων στρατηγικής και προτεραιοτήτων 

 

Φιλοσοφία βαθμολόγησης κριτηρίων  

Στην Παράγραφο αυτή περιγράφεται η φιλοσοφία για τη βαθμολόγηση της βαρύτητας των κριτηρίων 

των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας. Επίσης, αναλύεται κάθε προτεραιότητα με βάση το 

περιεχόμενο κάθε κριτηρίου μέσω των διαδικασιών δυαδικών συγκρίσεων.  

Η φιλοσοφία βασίστηκε στον σταθμισμένο συνδυασμό των παραγόντων που καθόρισαν την 

αναγνώριση των πραγματικών αναγκών κινητικότητας της περιοχής και εν συνεχεία των αξόνων 

στρατηγικής και των εξειδικευμένων στόχων που τους περιγράφουν. Οι παράγοντες αυτοί 

περιλαμβάνουν: 

✓ Αποτελέσματα ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας μέσω των διαδικτυακών 

ερευνών, των μετρήσεων φόρτων και σύνθεσης μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, των στοιχείων 

επιβατικής κίνησης των δημόσιων συγκοινωνιών και των αυτοψιών των υποδομών πεζών και 

ποδηλάτων. 

✓ Αξιολόγηση κειμένων υπερκείμενου σχεδιασμού που έχουν εκπονηθεί κατά σειρά σε 

ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Από τα κείμενα αυτά προκύπτουν οι αντίστοιχες 

προτεραιότητες σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης. 

✓ Εμπειρία των μελών της ομάδας έργου από την εκπόνηση αντίστοιχων μελετών σε περιοχές 

με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

✓ Τα αποτελέσματα του συμμετοχικού σχεδιασμού και της ανάλυσης των τοποθετήσεων των 

φορέων κατά τη διάρκεια της Α’ Διαβούλευσης, των τοποθετήσεων τους που αφορούσαν την 

αναγνώριση προβλημάτων του συστήματος κινητικότητας της πόλης καθώς και της 
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συμπλήρωσης έντυπου βαθμολόγησης των κριτηρίων και των αξόνων από τους φορείς (Β’ 

Διαβούλευση). 

✓ Τις κατευθύνσεις της δημοτικής αρχής, καθώς η εκάστοτε διοίκηση διαμορφώνει 

συγκεκριμένους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί σε κάθε τομέα διακυβέρνησης, 

συνεπώς το ίδιο συμβαίνει και στον τομέα της κινητικότητας.  

 

 
Εικόνα 5: Παράγοντες διαμόρφωσης φιλοσοφίας βαθμολόγησης κατά σειρά βαρύτητας 

 

1.6.2 Πολυκριτηριακή Ανάλυση –Αναλυτική Ιεραρχική Μέθοδος 

Προκειμένου η συμμετοχή των φορέων και των πολιτών στη διαμόρφωση του ιδανικού Σεναρίου 

κινητικότητας να γίνει με δομημένο τρόπο (Κεφάλαιο 2), αξιοποιήθηκε η μέθοδος της 

πολυκριτηριακής ανάλυσης AHP (Analytic Hierarchy Process - Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία ή 

αλλιώς Ιεραρχική Ανάλυση Αποφάσεων). 

Η πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων αποτελεί ένα εργαλείο επιχειρησιακής έρευνας, το οποίο 

στοχεύει στην επίλυση πολύπλοκων και ιδιαίτερα σημαντικών προβλημάτων λήψης αποφάσεων 

που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μέσω μιας μονόπλευρης και μονοδιάστατης ανάλυσης.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των παραμέτρων ενός προβλήματος και των κριτηρίων-

παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη της κατάλληλης απόφασης γεννάται ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

πρόβλημα, αυτό της σύνθεσης του συνόλου των παραμέτρων για την υιοθέτηση μιας ρεαλιστικής 

προσέγγισης που θα οδηγεί στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. Η αντιμετώπιση του προβλήματος 

αυτού αποτελεί το βασικό αντικείμενο της πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων με βασικό 

χαρακτηριστικό γνώρισμα την πραγματοποίηση της αναγκαίας σύνθεσης υπό το πρίσμα της 

πολιτικής λήψης των αποφάσεων και του συστήματος προτιμήσεων και αξιών, το οποίο συνειδητά ή 

ασυνείδητα χρησιμοποιεί ο αποφασίζων.  

Βάσει των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα προβλήματα λήψης αποφάσεων με πολλαπλά 

κριτήρια, η πολυκριτηριακή ανάλυση έχει τους ακόλουθους τρεις βασικούς στόχους: 
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• Την ανάλυση της ανταγωνιστικής φύσης των κριτηρίων.  

• Τη μοντελοποίηση των προτιμήσεων του αποφασίζοντος.  

• Τον εντοπισμό ικανοποιητικών λύσεων.  

Για την επίτευξη αυτών των στόχων διαμορφώθηκε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο τεσσάρων σταδίων 

μεταξύ των οποίων είναι δυνατή η δυνατότητα αναδράσεων. 

 
Εικόνα 6: Μεθοδολογικό πλαίσιο Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

H Ιεραρχική Ανάλυση Αποφάσεων είναι μία τεχνική η οποία αναπτύχθηκε στο Wharton School of 

Business. Η ανάπτυξη της μεθόδου ήταν προϊόν προβληματισμού σχετικά με την έλλειψη μιας 

πρακτικής και εύκολα εφαρμόσιμης μεθόδου για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη λήψη 

αποφάσεων.  

Πρόκειται για μια τεχνική αντιμετώπισης περίπλοκων προβλημάτων απόφασης, βασιζόμενη στα 

μαθηματικά αλλά και στην ανθρώπινη ψυχολογία σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο επίλυσης 

πολυκριτήριων προβλημάτων. Η μεθοδολογία της βασίζεται σε μια ομάδα αξιωμάτων, τα οποία:  

• οριοθετούν με σαφήνεια το πεδίο ενός προβλήματος,  

• αναπαριστούν τη δομή του,  

• ποσοτικοποιούν τις πληροφορίες του,  

• συσχετίζουν τα επιμέρους στοιχεία του προβλήματος με απώτερους στόχους και αξιολογούν 

εναλλακτικές λύσεις.  
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Τα βήματα για την εφαρμογή της AHP φαίνονται στην παρακάτω Πίνακα: 

Πίνακας 3: Βήματα υλοποίησης AHP 

Βήματα AHP 

• Προσδιορισμός κριτηρίων 

• Καθορισμός δεικτών για κάθε κριτήριο 

• Απόδοση συγκριτικής/σχετικής σημαντικότητας ανά ζεύγη 

• Επιλογή εναλλακτικών 

• Εκτίμηση συνεπειών = Ποσοτικοποίηση μέτρων 

• Σύγκριση απόδοσης εναλλακτικών για κάθε κριτήριο 

Η μέθοδος αντιμετωπίζει το πρόβλημα της κατανομής των βαρών (weights) σε ένα σύνολο από 

δραστηριότητες, σύμφωνα με τον βαθμό σημαντικότητάς τους. Για τον σκοπό αυτόν 

πραγματοποιούνται δυαδικές συγκρίσεις και αναπτύσσεται μία κλίμακα προτίμησης μεταξύ των 

δραστηριοτήτων με βάση τις εκτιμήσεις των αποφασιζόντων. Αυτή η διαδικασία καταλήγει στη 

δημιουργία ενός πίνακα βαρών κι ενός πίνακα εκτιμήσεων για κάθε κριτήριο. 

Το αρχικό πρόβλημα διασπάται σε επιμέρους τμήματα ή μεταβλητές, οι μεταβλητές ταξινομούνται 

ιεραρχικά δίνοντας αριθμητικές τιμές στις εκτιμήσεις της σχετικής σημαντικότητας και τέλος, γίνεται η 

σύνθεση των εκτιμήσεων προκειμένου να προσδιοριστεί ποια μεταβλητή έχει τη μεγαλύτερη 

προτεραιότητα – επιρροή στο αποτέλεσμα. 

 
Εικόνα 7: Σκαρίφημα Αναλυτικής Ιεραρχικής Μεθόδου 

1.6.3 Εφαρμογή Αναλυτικής Ιεραρχικής Μεθόδου για την Ιεράρχηση των Προτεραιοτήτων 

Το πρώτο βήμα εφαρμογής της αναλυτικής ιεραρχικής μεθόδου για την ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων για το ΣΒΑΚ του Δήμου Σκοπέλου περιλαμβάνει τον υπολογισμό της βαρύτητας 

των κριτηρίων η οποία πραγματοποιείται με σύγκριση κατά ζεύγη (paired comparisons). Για όλα τα 

ζεύγη κριτηρίων j, j*, όπου το κριτήριο j θεωρείται πιο σημαντικό από το j*, προσδιορίζεται ο βαθμός 

διαφορικής σημασίας του ενός ως προς το άλλο (που συμβολίζεται ως bij*) σε μια κλίμακα μεταξύ 1 

και 9, όπως δίνεται στον ακόλουθο Πίνακα. 

4ο επίπεδο

3ο επίπεδο

2ο επίπεδο

1ο επίπεδο
Γενικός στόχος του 

προβλήματος

Κριτήριο 1

Υποκριτήριο g11

Εναλλακτική 1

Κριτήριο 2

Υποκριτήριο g21

Εναλλακτική 2

Κριτήριο 3

Υποκριτήριο gnp

Εναλλακτική 3
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Πίνακας 4: Κλίμακα σχετικής προτίμησης κριτηρίων 

Κλίμακα Σχετικής προτίμησης 

Ένταση της σχετικής σημασίας Ορισμός Επεξήγηση 

1 Ίδια σημασία 
Τα δύο σχέδια συνεισφέρουν ισότιμα 

στο κριτήριο 

3 
Ασθενής προτίμηση του ενός ως προς 

το άλλο 

Η εμπειρία και η κρίση δίνουν ελαφρά 

προτίμηση στο ένα σχέδιο 

5 Αισθητή ή δυνατή σημασία 
Η εμπειρία και η κρίση δίνουν ισχυρή 

προτίμηση στο ένα σχέδιο 

7 Πολύ δυνατή σημασία 

Το ένα σχέδιο είναι ισχυρά επιθυμητό 

και η διαφορά του αποδεικνύεται στην 

πράξη 

9 Απόλυτη σημασία 
Η προφανής προτίμηση του ενός 

σχεδίου επιβεβαιώνεται σαφώς 

2,4,6,8 
Ενδιάμεσες τιμές μεταξύ των δύο 

κρίσεων 
Όταν απαιτείται συμβιβασμός 

Αντίστροφοι θετικοί αριθμοί 

Αν το σχέδιο i έχει έναν από τους 

παραπάνω αριθμούς όταν συγκρίνεται 

με το σχέδιο j, τότε το σχέδιο j έχει τον 

αντίστροφο αριθμό όταν συγκρίνεται 

με το ι. 

 

 

Τα 7 κριτήρια που αποτελούν και τις βασικές συνιστώσες των αρχών της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας είναι: 

 

Εικόνα 8: Κριτήρια και βασικές συνιστώσες του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Ακολουθούν οι Πίνακες με τη βαρύτητα-σημασία του κάθε κριτηρίου, όπως αυτά προέκυψαν από 

την ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν φορείς και πολίτες στη διαδικτυακή έρευνα στο πλαίσιο 

της 2ης Θεματικής Διαβούλευσης (Ερωτήσεις 15-16, Παράρτημα Γ). 

  

Ποιότητα αέρα Οδική ασφάλεια Προσβασιμότητα

Υγεία Αστική ανάπλαση Νέες τεχνολογίες

Αποσυμφόρηση 
οδών



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σκοπέλου 

Παραδοτέο 4: Όραμα και Προτεραιότητες για την Κινητικότητα του Δήμου – 

2η Διαβούλευση - Πρακτικά 
 

[18] 
 

 

Πίνακας 5: Βαρύτητα κριτηρίων 

 Υπολογισμός βαρύτητας κριτηρίων 

Σύγκριση κριτηρίων 
 Ποιότητα αέρα Οδική ασφάλεια Προσβασιμότητα Υγεία Πολιτών Αστική ανάπλαση Νέες τεχνολογίες Αποσυμφόρηση οδών  

Ποιότητα αέρα 1.00 0.11 0.20 0.20 1.00 0.50 0.50  

Οδική ασφάλεια 9.09 1.00 2.00 5.00 7.00 6.00 4.00  

Προσβασιμότητα 5.00 0.50 1.00 4.00 6.00 6.00 5.00  

Υγεία Πολιτών 5.00 0.20 0.25 1.00 4.00 3.00 2.00  

Αστική ανάπλαση 1.00 0.14 0.17 0.25 1.00 0.50 0.50  

Νέες τεχνολογίες 2.00 0.17 0.17 0.33 2.00 1.00 0.50  

Αποσυμφόρηση  2.00 0.25 0.20 0.50 2.00 2.00 1.00  

Άθροισμα στήλης 25.09 2.37 3.98 11.28 23.00 19.00 13.50  

 Κανονικοποίηση σύγκρισης κριτηρίων 

 Ποιότητα αέρα Οδική ασφάλεια Προσβασιμότητα Υγεία Πολιτών Αστική ανάπλαση Νέες τεχνολογίες Αποσυμφόρηση οδών 
Άθροισμα 

Βαρύτητα 
γραμμών 

Ποιότητα αέρα 0.04 0.05 0.05 0.02 0.04 0.03 0.04 0.26 0.04 
Οδική ασφάλεια 0.36 0.42 0.50 0.44 0.30 0.32 0.30 2.65 0.38 
Προσβασιμότητα 0.20 0.21 0.25 0.35 0.26 0.32 0.37 1.96 0.28 

Υγεία Πολιτών 0.20 0.08 0.06 0.09 0.17 0.16 0.15 0.92 0.13 
Αστική ανάπλαση 0.04 0.06 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 0.27 0.04 
Νέες τεχνολογίες 0.08 0.07 0.04 0.03 0.09 0.05 0.04 0.40 0.06 
Αποσυμφόρηση  0.08 0.11 0.05 0.04 0.09 0.11 0.07 0.55 0.08 
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Έλεγχος συνέπειας βαρύτητας κριτηρίων 

• Υπολογίζεται η ιδιοτιμή λmax ώστε να υπολογιστεί αρχικά ο δείκτης CI και τελικά ο δείκτης CR. 

•  Εφόσον Ax = λmax x, όπου x είναι το ιδιοδιάνυσμα ισχύει 

 

Πίνακας 6: Υπολογισμός ιδιοδιανύσματος λmax 

Βαρύτητα κριτηρίων  χ 

= 

   χ 

1.00 0.11 0.20 0.20 1.00 0.50 0.50 

* 

0.04 0.2672 

= λmax 

0.04 

9.09 1.00 2.00 5.00 7.00 6.00 4.00 0.38 2.8556 0.38 

5.00 0.50 1.00 4.00 6.00 6.00 5.00 0.28 2.1422 0.28 

5.00 0.20 0.25 1.00 4.00 3.00 2.00 0.13 0.9443 0.13 

1.00 0.14 0.17 0.25 1.00 0.50 0.50 0.04 0.2769 0.04 

2.00 0.17 0.17 0.33 2.00 1.00 0.50 0.06 0.4012 0.06 

2.00 0.25 0.20 0.50 2.00 2.00 1.00 0.08 0.5597 0.08 

 

Υπολογίζεται η ιδιοτιμή λmax ως εξής: 

 

 

Ο δείκτης CI υπολογίζεται ακολούθως: 

CI = (λmax-n)/(n-1) = (7,2809-7)/(7-1) = 0,047 

Για n=7, ο δείκτης RI είναι 1,32 και CR=CI/RI=0,035<0,10 

Το 2ο βήμα περιλαμβάνει την κατάταξη των αξόνων στρατηγικής για κάθε κριτήριο. Με την ίδια διαδικασία κατασκευάζονται οι πίνακες 

σύγκρισης  των εναλλακτικών στρατηγικών για κάθε κριτήριο, οι οποίοι στη  συνέχεια κανονικοποιούνται και λαμβάνονται οι προτεραιότητες 

(βαρύτητες) κάθε στρατηγική. Στο τελευταίο βήμα εξετάζεται, επίσης, ο λόγος συνέπειας CR κάθε πίνακα. 

 

λmax= average({0.2672/0,04},{2,8556/0,38},{2,1422/0,28},{0,9443/0,13},{0,2769/0,04},{0,4012/0,06},{0,5597/0,08}) 
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Πίνακας 7: Προτεραιότητες ως προς την ποιότητα αέρα 

Ποιότητα αέρα 

  Άξονες στρατηγικής 

  

Αναβάθμιση 
συνθηκών 
οδικής 
ασφάλειας 

Ενίσχυση 
υποδομών 
πεζής 
μετακίνησης 

Ενίσχυση 
υποδομών 
ποδηλάτων 

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
στάθμευσης 

Οργάνωση και 
διαχείριση 
εμπορευματικών 
μεταφορών 

Βελτίωση 
δημόσιων 
αστικών 
συγκοινωνιών 

Ά
ξο

ν
ες

 σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ή
ς
 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής 
ασφάλειας 

1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ενίσχυση υποδομών πεζής 
μετακίνησης 

2.00 1.00 1.00 5.00 6.00 7.00 3.00 

Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 2.00 1.00 1.00 6.00 7.00 8.00 4.00 

Βελτίωση διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  

1.00 0.20 0.17 1.00 2.00 4.00 0.50 

Βελτίωση διαχείρισης της 
στάθμευσης 

1.00 0.17 0.14 0.50 1.00 2.00 0.20 

Οργάνωση και διαχείριση 
εμπορευματικών μεταφορών 

1.00 0.14 0.13 0.25 0.50 1.00 0.20 

Βελτίωση δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών 

1.00 0.33 0.25 2.00 5.00 5.00 1.00 

  9.00 3.34 3.18 15.75 22.50 28.00 9.90 

  Άξονες στρατηγικής 

Ά
ξο

ν
ες

 σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ή
ς
 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής 
ασφάλειας 

0.11 0.15 0.16 0.06 0.04 0.04 0.10 

Ενίσχυση υποδομών πεζής 
μετακίνησης 

0.22 0.30 0.31 0.32 0.27 0.25 0.30 

Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 0.22 0.30 0.31 0.38 0.31 0.29 0.40 

Βελτίωση διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  

0.11 0.06 0.05 0.06 0.09 0.14 0.05 

Βελτίωση διαχείρισης της 
στάθμευσης 

0.11 0.05 0.04 0.03 0.04 0.07 0.02 

Οργάνωση και διαχείριση 
εμπορευματικών μεταφορών 

0.11 0.04 0.04 0.02 0.02 0.04 0.02 

Βελτίωση δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών 

0.11 0.10 0.08 0.13 0.22 0.18 0.10 
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Πίνακας 8: Υπολογισμός ιδιοδιανύσματος και έλεγχος βαρύτητας 

Αναβάθμιση 
συνθηκών 

οδικής 
ασφάλειας 

Ενίσχυση 
υποδομών 

πεζής 
μετακίνησης 

Ενίσχυση 
υποδομών 
ποδηλάτων 

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

Βελτίωση 
διαχείρισης 

της 
στάθμευσης 

Οργάνωση και 
διαχείριση 

εμπορευματικών 
μεταφορών 

Βελτίωση 
δημόσιων 
αστικών 

συγκοινωνι
ών 

 Χ     Χ 

1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 

* 

0.09 

= 

0.7007 

= λmax 

0.09 

2.00 1.00 1.00 5.00 6.00 7.00 3.00 0.28 2.1951 0.28 

2.00 1.00 1.00 6.00 7.00 8.00 4.00 0.32 2.5019 0.32 

1.00 0.20 0.17 1.00 2.00 4.00 0.50 0.08 0.6215 0.08 

1.00 0.17 0.14 0.50 1.00 2.00 0.20  0.05  0.3891   0.05 

1.00 0.14 0.13 0.25 0.50 1.00 0.20  0.04  0.2887   0.04 

1.00 0.33 0.25 2.00 5.00 5.00 1.00  0.13  1.0334   0.13 

Υπολογίζεται η ιδιοτιμή λmax ως εξής: 

 

 

Ο δείκτης CI υπολογίζεται ακολούθως: 

CI = (λmax-n)/(n-1) = (7,564-7)/(7-1) = 0,094 

Για n=7, ο δείκτης RI είναι 1,32 και CR=CI/RI=0,071<0,10 

  

λmax= average({0,7007/0,09},{2,1951/0,28},{2,5019/0,32},{0,6215/0,08},{0,3891/0,05},{0,2887/0,04},{1,0334/0,13}) 
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Πίνακας 9: Προτεραιότητες ως προς την οδική ασφάλεια 

 

Οδική Ασφάλεια 

  Άξονες στρατηγικής 

  

Αναβάθμιση 
συνθηκών 
οδικής 
ασφάλειας 

Ενίσχυση 
υποδομών 
πεζής 
μετακίνησης 

Ενίσχυση 
υποδομών 
ποδηλάτων 

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας  

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
στάθμευσης 

Οργάνωση και 
διαχείριση 
εμπορευματικών 
μεταφορών 

Βελτίωση 
δημόσιων 
αστικών 
συγκοινωνιών 

Ά
ξο

ν
ες

 σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ή
ς
 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής 
ασφάλειας 

1.00 4.00 5.00 6.00 7.00 9.00 8.00 

Ενίσχυση υποδομών πεζής 
μετακίνησης 

0.25 1.00 2.00 3.00 4.00 7.00 2.00 

Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 0.20 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 2.00 
Βελτίωση διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  

0.17 0.33 0.50 1.00 2.00 4.00 1.00 

Βελτίωση διαχείρισης της 
στάθμευσης 

0.14 0.25 0.33 0.50 1.00 3.00 0.20 

Οργάνωση και διαχείριση 
εμπορευματικών μεταφορών 

0.11 0.14 0.20 0.25 0.33 1.00 0.20 

Βελτίωση δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών 

0.13 0.50 0.50 1.00 5.00 5.00 1.00 

  2.00 6.73 9.53 13.75 22.33 34.00 14.40 

  Άξονες στρατηγικής 

Ά
ξο

ν
ες

 σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ή
ς
 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής 
ασφάλειας 

0.50 0.59 0.52 0.44 0.31 0.26 0.56 

Ενίσχυση υποδομών πεζής 
μετακίνησης 

0.13 0.15 0.21 0.22 0.18 0.21 0.14 

Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 0.10 0.07 0.10 0.15 0.13 0.15 0.14 
Βελτίωση διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  

0.08 0.05 0.05 0.07 0.09 0.12 0.07 

Βελτίωση διαχείρισης της 
στάθμευσης 

0.07 0.04 0.03 0.04 0.04 0.09 0.01 

Οργάνωση και διαχείριση 
εμπορευματικών μεταφορών 

0.06 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 

Βελτίωση δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών 

0.06 0.07 0.05 0.07 0.22 0.15 0.07 
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Πίνακας 10: Υπολογισμός ιδιοδιανύσματος και έλεγχος βαρύτητας 

Αναβάθμιση 
συνθηκών 

οδικής 
ασφάλειας 

Ενίσχυση 
υποδομών 

πεζής 
μετακίνησης 

Ενίσχυση 
υποδομών 
ποδηλάτων 

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

Βελτίωση 
διαχείρισης 

της 
στάθμευσης 

Οργάνωση και 
διαχείριση 

εμπορευματικών 
μεταφορών 

Βελτίωση 
δημόσιων 
αστικών 

συγκοινωνι
ών 

 Χ     Χ 

1.00 4.00 5.00 6.00 7.00 9.00 8.00 

* 

0.46 

= 

3.5724 

= λmax 

0.46 

0.25 1.00 2.00 3.00 4.00 7.00 2.00 0.18 1.3216 0.18 

0.20 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 2.00 0.12 0.9176 0.12 

0.17 0.33 0.50 1.00 2.00 4.00 1.00 0.08 0.5645 0.08 

0.14 0.25 0.33 0.50 1.00 3.00 0.20  0.05  0.3288   0.05 

0.11 0.14 0.20 0.25 0.33 1.00 0.20  0.02  0.1795   0.02 

0.13 0.50 0.50 1.00 5.00 5.00 1.00  0.10  0.7397   0.10 

Υπολογίζεται η ιδιοτιμή λmaxως εξής: 

 

 

Ο δείκτης CI υπολογίζεται ακολούθως: 

CI = (λmax-n)/(n-1) = (7,427-7)/(7-1) = 0,071 

Για n=7, ο δείκτης RI είναι 1,32 και CR=CI/RI=0,054<0,10 

  

λmax= average({3,5724/0,46},{1,3216/0,18},{0,9176/0,12},{0,5645/0,08},{0,3288/0,05},{0,1795/0,02},{0,7397/0,10}) 
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Πίνακας 11: Προτεραιότητες ως προς την υγεία 

 

Υγεία Πολιτών 

  Άξονες στρατηγικής 

  

Αναβάθμιση 
συνθηκών 
οδικής 
ασφάλειας 

Ενίσχυση 
υποδομών 
πεζής 
μετακίνησης 

Ενίσχυση 
υποδομών 
ποδηλάτων 

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας  

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
στάθμευσης 

Οργάνωση και 
διαχείριση 
εμπορευματικών 
μεταφορών 

Βελτίωση 
δημόσιων 
αστικών 
συγκοινωνιών 

Ά
ξο

ν
ες

 σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ή
ς
 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής 
ασφάλειας 

1.00 0.20 0.20 1.00 2.00 2.00 0.50 

Ενίσχυση υποδομών πεζής 
μετακίνησης 

5.00 1.00 2.00 6.00 5.00 9.00 4.00 

Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 5.00 0.50 1.00 5.00 4.00 7.00 4.00 
Βελτίωση διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  

1.00 0.17 0.20 1.00 2.00 5.00 0.50 

Βελτίωση διαχείρισης της 
στάθμευσης 

0.50 0.20 0.25 0.50 1.00 4.00 0.50 

Οργάνωση και διαχείριση 
εμπορευματικών μεταφορών 

0.50 0.11 0.14 0.20 0.25 1.00 0.20 

Βελτίωση δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών 

2.00 0.25 0.25 2.00 2.00 5.00 1.00 

  15.00 2.43 4.04 15.70 16.25 33.00 10.70 

  Άξονες στρατηγικής 

Ά
ξο

ν
ες

 σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ή
ς
 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής 
ασφάλειας 

0.07 0.08 0.05 0.06 0.12 0.06 0.05 

Ενίσχυση υποδομών πεζής 
μετακίνησης 

0.33 0.41 0.49 0.38 0.31 0.27 0.37 

Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 0.33 0.21 0.25 0.32 0.25 0.21 0.37 
Βελτίωση διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  

0.07 0.07 0.05 0.06 0.12 0.15 0.05 

Βελτίωση διαχείρισης της 
στάθμευσης 

0.03 0.08 0.06 0.03 0.06 0.12 0.05 

Οργάνωση και διαχείριση 
εμπορευματικών μεταφορών 

0.03 0.05 0.04 0.01 0.02 0.03 0.02 

Βελτίωση δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών 

0.13 0.10 0.06 0.13 0.12 0.15 0.09 
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Πίνακας 12: Υπολογισμός ιδιοδιανύσματος και έλεγχος βαρύτητας 

Αναβάθμιση 
συνθηκών 

οδικής 
ασφάλειας 

Ενίσχυση 
υποδομών 

πεζής 
μετακίνησης 

Ενίσχυση 
υποδομών 
ποδηλάτων 

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

Βελτίωση 
διαχείρισης 

της 
στάθμευσης 

Οργάνωση και 
διαχείριση 

εμπορευματικών 
μεταφορών 

Βελτίωση 
δημόσιων 
αστικών 

συγκοινωνι
ών 

 Χ     Χ 

1.00 0.20 0.20 1.00 2.00 2.00 0.50 

* 

0.07 

= 

0.5175 

= λmax 

0.07 

5.00 1.00 2.00 6.00 5.00 9.00 4.00 0.37 2.7751 0.37 

5.00 0.50 1.00 5.00 4.00 7.00 4.00 0.28 2.1155 0.28 

1.00 0.17 0.20 1.00 2.00 5.00 0.50 0.08 0.5874 0.08 

0.50 0.20 0.25 0.50 1.00 4.00 0.50  0.06  0.4475   0.06 

0.50 0.11 0.14 0.20 0.25 1.00 0.20  0.03  0.1976   0.03 

2.00 0.25 0.25 2.00 2.00 5.00 1.00  0.11  0.8403   0.11 

Υπολογίζεται η ιδιοτιμή λmaxως εξής: 

 

 

Ο δείκτης CI υπολογίζεται ακολούθως: 

CI = (λmax-n)/(n-1) = (7,361-7)/(7-1) = 0,060 

Για n=7, ο δείκτης RI είναι 1,32 και CR=CI/RI=0,046<0,10 

  

λmax= average({0,5175/0,07},{2,7751/0,37},{2,1155/0,28},{0,5874/0,08},{0,4475/0,06},{0,1976/0,03},{0,8403/0,11}) 
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Πίνακας 13: Προτεραιότητες ως προς την προσβασιμότητα 

 

Προσβασιμότητα 

  Άξονες στρατηγικής 

  

Αναβάθμιση 
συνθηκών 
οδικής 
ασφάλειας 

Ενίσχυση 
υποδομών 
πεζής 
μετακίνησης 

Ενίσχυση 
υποδομών 
ποδηλάτων 

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας  

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
στάθμευσης 

Οργάνωση και 
διαχείριση 
εμπορευματικών 
μεταφορών 

Βελτίωση 
δημόσιων 
αστικών 
συγκοινωνιών 

Ά
ξο

ν
ες

 σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ή
ς
 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής 
ασφάλειας 

1.00 0.20 0.20 2.00 1.00 3.00 0.20 

Ενίσχυση υποδομών πεζής 
μετακίνησης 

5.00 1.00 1.00 6.00 7.00 9.00 5.00 

Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 5.00 1.00 1.00 6.00 7.00 7.00 2.00 
Βελτίωση διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  

0.50 0.17 0.17 1.00 2.00 4.00 0.20 

Βελτίωση διαχείρισης της 
στάθμευσης 

1.00 0.14 0.14 0.50 1.00 6.00 0.20 

Οργάνωση και διαχείριση 
εμπορευματικών μεταφορών 

0.33 0.11 0.14 0.25 0.17 1.00 0.11 

Βελτίωση δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών 

5.00 0.20 0.50 5.00 5.00 9.09 1.00 

  17.83 2.82 3.15 20.75 23.17 39.09 8.71 

  Άξονες στρατηγικής 

Ά
ξο

ν
ες

 σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ή
ς
 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής 
ασφάλειας 

0.06 0.07 0.06 0.10 0.04 0.08 0.02 

Ενίσχυση υποδομών πεζής 
μετακίνησης 

0.28 0.35 0.32 0.29 0.30 0.23 0.57 

Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 0.28 0.35 0.32 0.29 0.30 0.18 0.23 
Βελτίωση διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  

0.03 0.06 0.05 0.05 0.09 0.10 0.02 

Βελτίωση διαχείρισης της 
στάθμευσης 

0.06 0.05 0.05 0.02 0.04 0.15 0.02 

Οργάνωση και διαχείριση 
εμπορευματικών μεταφορών 

0.02 0.04 0.05 0.01 0.01 0.03 0.01 

Βελτίωση δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών 

0.28 0.07 0.16 0.24 0.22 0.23 0.11 
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Πίνακας 14: Υπολογισμός ιδιοδιανύσματος και έλεγχος βαρύτητας 

Αναβάθμιση 
συνθηκών 

οδικής 
ασφάλειας 

Ενίσχυση 
υποδομών 

πεζής 
μετακίνησης 

Ενίσχυση 
υποδομών 
ποδηλάτων 

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

Βελτίωση 
διαχείρισης 

της 
στάθμευσης 

Οργάνωση και 
διαχείριση 

εμπορευματικών 
μεταφορών 

Βελτίωση 
δημόσιων 
αστικών 

συγκοινωνι
ών 

 Χ     Χ 

1.00 0.20 0.20 2.00 1.00 3.00 0.20 

* 

0.06 

= 

0.4615 

= λmax 

0.06 

5.00 1.00 1.00 6.00 7.00 9.00 5.00 0.34 2.8050 0.34 

5.00 1.00 1.00 6.00 7.00 7.00 2.00 0.28 2.1959 0.28 

0.50 0.17 0.17 1.00 2.00 4.00 0.20 0.06 0.4327 0.06 

1.00 0.14 0.14 0.50 1.00 6.00 0.20  0.06  0.4096   0.06 

0.33 0.11 0.14 0.25 0.17 1.00 0.11  0.02  0.1649   0.02 

5.00 0.20 0.50 5.00 5.00 9.09 1.00  0.19  1.4783   0.19 

Υπολογίζεται η ιδιοτιμή λmax ως εξής: 

 

 

Ο δείκτης CI υπολογίζεται ακολούθως: 

CI = (λmax-n)/(n-1) = (7,661)/(7-1) = 0,110 

Για n=7, ο δείκτης RI είναι 1,32 και CR=CI/RI=0,083<0,10 

  

λmax= average({0,4615/0,06},{2,8050/0,34},{2,1959/0,28},{0,4327/0,06},{0,4096/0,06},{0,1649/0,02},{1,4783/0,19}) 
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Πίνακας 15: Προτεραιότητες ως προς την αστική ανάπλαση 

 

Αστική ανάπλαση 

  Άξονες στρατηγικής 

  

Αναβάθμιση 
συνθηκών 
οδικής 
ασφάλειας 

Ενίσχυση 
υποδομών 
πεζής 
μετακίνησης 

Ενίσχυση 
υποδομών 
ποδηλάτων 

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας  

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
στάθμευσης 

Οργάνωση και 
διαχείριση 
εμπορευματικών 
μεταφορών 

Βελτίωση 
δημόσιων 
αστικών 
συγκοινωνιών 

Ά
ξο

ν
ες

 σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ή
ς
 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής 
ασφάλειας 

1.00 0.20 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ενίσχυση υποδομών πεζής 
μετακίνησης 

5.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 7.00 

Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 5.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 7.00 
Βελτίωση διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  

1.00 0.25 0.25 1.00 2.00 4.00 2.00 

Βελτίωση διαχείρισης της 
στάθμευσης 

1.00 0.20 0.20 0.50 1.00 5.00 2.00 

Οργάνωση και διαχείριση 
εμπορευματικών μεταφορών 

1.00 0.17 0.17 0.25 0.20 1.00 1.00 

Βελτίωση δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών 

1.00 0.14 0.14 0.50 0.50 1.00 1.00 

  15.00 2.96 2.96 11.25 14.70 24.00 21.00 

  Άξονες στρατηγικής 

Ά
ξο

ν
ες

 σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ή
ς
 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής 
ασφάλειας 

0.07 0.07 0.07 0.09 0.07 0.04 0.05 

Ενίσχυση υποδομών πεζής 
μετακίνησης 

0.33 0.34 0.34 0.36 0.34 0.25 0.33 

Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 0.33 0.34 0.34 0.36 0.34 0.25 0.33 
Βελτίωση διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  

0.07 0.08 0.08 0.09 0.14 0.17 0.10 

Βελτίωση διαχείρισης της 
στάθμευσης 

0.07 0.07 0.07 0.04 0.07 0.21 0.10 

Οργάνωση και διαχείριση 
εμπορευματικών μεταφορών 

0.07 0.06 0.06 0.02 0.01 0.04 0.05 

Βελτίωση δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών 

0.07 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.05 
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Πίνακας 16: Υπολογισμός ιδιοδιανύσματος και έλεγχος βαρύτητας 

Αναβάθμιση 
συνθηκών 

οδικής 
ασφάλειας 

Ενίσχυση 
υποδομών 

πεζής 
μετακίνησης 

Ενίσχυση 
υποδομών 
ποδηλάτων 

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

Βελτίωση 
διαχείρισης 

της 
στάθμευσης 

Οργάνωση και 
διαχείριση 

εμπορευματικών 
μεταφορών 

Βελτίωση 
δημόσιων 
αστικών 

συγκοινωνι
ών 

 Χ     Χ 

1.00 0.20 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 

* 

0.06 

= 

0.4770 

= λmax 

0.06 

5.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 7.00 0.33 2.4198 0.33 

5.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 7.00 0.33 2.4198 0.33 

1.00 0.25 0.25 1.00 2.00 4.00 2.00 0.10 0.7757 0.10 

1.00 0.20 0.20 0.50 1.00 5.00 2.00  0.09  0.6466   0.09 

1.00 0.17 0.17 0.25 0.20 1.00 1.00  0.04  0.3072   0.04 

1.00 0.14 0.14 0.50 0.50 1.00 1.00  0.05  0.3439   0.05 

Υπολογίζεται η ιδιοτιμή λmax ως εξής: 

 

 

Ο δείκτης CI υπολογίζεται ακολούθως: 

CI = (λmax-n)/(n-1) = (7,348-7)/(7-1) = 0,058 

Για n=7, ο δείκτης RI είναι 1,32 και CR=CI/RI=0,044<0,10 

  

λmax= average({0,4770/0,06},{2,4198/0,33},{2,4198/0,33},{0,7757/0,10},{0,6466/0,09},{0,3072/0,04},{0,3439/0,05}) 
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Πίνακας 17: Προτεραιότητες ως προς τις νέες τεχνολογίες 

 

Νέες Τεχνολογίες 

  Άξονες στρατηγικής 

  

Αναβάθμιση 
συνθηκών 
οδικής 
ασφάλειας 

Ενίσχυση 
υποδομών 
πεζής 
μετακίνησης 

Ενίσχυση 
υποδομών 
ποδηλάτων 

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας  

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
στάθμευσης 

Οργάνωση και 
διαχείριση 
εμπορευματικών 
μεταφορών 

Βελτίωση 
δημόσιων 
αστικών 
συγκοινωνιών 

Ά
ξο

ν
ες

 σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ή
ς
 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής 
ασφάλειας 

1.00 0.50 0.50 0.11 0.11 0.14 0.14 

Ενίσχυση υποδομών πεζής 
μετακίνησης 

2.00 1.00 1.00 0.20 0.20 0.50 0.14 

Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 2.00 1.00 1.00 0.20 0.14 0.14 0.20 
Βελτίωση διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  

9.09 5.00 5.00 1.00 0.50 2.00 1.00 

Βελτίωση διαχείρισης της 
στάθμευσης 

9.09 5.00 7.14 2.00 1.00 7.00 3.00 

Οργάνωση και διαχείριση 
εμπορευματικών μεταφορών 

7.14 2.00 7.14 0.50 0.14 1.00 1.00 

Βελτίωση δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών 

7.14 7.14 5.00 1.00 0.33 1.00 1.00 

  37.47 21.64 26.79 5.01 2.43 11.78 6.48 

  Άξονες στρατηγικής 

Ά
ξο

ν
ες

 σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ή
ς
 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής 
ασφάλειας 

0.03 0.02 0.02 0.02 0.05 0.01 0.02 

Ενίσχυση υποδομών πεζής 
μετακίνησης 

0.05 0.05 0.04 0.04 0.08 0.04 0.02 

Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 0.05 0.05 0.04 0.04 0.06 0.01 0.03 
Βελτίωση διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  

0.24 0.23 0.19 0.20 0.21 0.17 0.15 

Βελτίωση διαχείρισης της 
στάθμευσης 

0.24 0.23 0.27 0.40 0.41 0.59 0.46 

Οργάνωση και διαχείριση 
εμπορευματικών μεταφορών 

0.19 0.09 0.27 0.10 0.06 0.08 0.15 

Βελτίωση δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών 

0.19 0.33 0.19 0.20 0.14 0.08 0.15 
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Πίνακας 18: Υπολογισμός ιδιοδιανύσματος και έλεγχος βαρύτητας 

Αναβάθμιση 
συνθηκών 

οδικής 
ασφάλειας 

Ενίσχυση 
υποδομών 

πεζής 
μετακίνησης 

Ενίσχυση 
υποδομών 
ποδηλάτων 

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

Βελτίωση 
διαχείρισης 

της 
στάθμευσης 

Οργάνωση και 
διαχείριση 

εμπορευματικών 
μεταφορών 

Βελτίωση 
δημόσιων 
αστικών 

συγκοινωνι
ών 

 Χ     Χ 

1.00 0.50 0.50 0.11 0.11 0.14 0.14 

* 

0.02 

= 

0.1745 

= λmax 

0.02 

2.00 1.00 1.00 0.20 0.20 0.50 0.14 0.05 0.3418 0.05 

2.00 1.00 1.00 0.20 0.14 0.14 0.20 0.04 0.2817 0.04 

9.09 5.00 5.00 1.00 0.50 2.00 1.00 0.20 1.4878 0.20 

9.09 5.00 7.14 2.00 1.00 7.00 3.00  0.37  3.0013   0.37 

7.14 2.00 7.14 0.50 0.14 1.00 1.00  0.14  1.0193   0.14 

7.14 7.14 5.00 1.00 0.33 1.00 1.00  0.18  1.3422   0.18 

Υπολογίζεται η ιδιοτιμή λmax ως εξής: 

 

 

Ο δείκτης CI υπολογίζεται ακολούθως: 

CI = (λmax-n)/(n-1) = (7,446-7)/(7-1) = 0,074 

Για n=7, ο δείκτης RI είναι 1,32 και CR=CI/RI=0,056<0,10 

  

λmax= average({0,1745/0,02},{0,3418/0,05},{0,2817/0,04},{1,4878/0,20},{3,0013/0,37},{1,0193/0,14},{1,3422/0,18}) 
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Πίνακας 19: Προτεραιότητες ως προς την αποσυμφόρηση των οδών 

 

Αποσυμφόρηση 

  Άξονες στρατηγικής 

  

Αναβάθμιση 
συνθηκών 
οδικής 
ασφάλειας 

Ενίσχυση 
υποδομών 
πεζής 
μετακίνησης 

Ενίσχυση 
υποδομών 
ποδηλάτων 

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας  

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
στάθμευσης 

Οργάνωση και 
διαχείριση 
εμπορευματικών 
μεταφορών 

Βελτίωση 
δημόσιων 
αστικών 
συγκοινωνιών 

Ά
ξο

ν
ες

 σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ή
ς
 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής 
ασφάλειας 

1.00 0.20 0.50 0.50 0.50 0.50 0.14 

Ενίσχυση υποδομών πεζής 
μετακίνησης 

5.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 

Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 2.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 
Βελτίωση διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  

2.00 0.25 0.25 1.00 3.00 4.00 0.20 

Βελτίωση διαχείρισης της 
στάθμευσης 

2.00 0.20 0.20 0.33 1.00 3.00 0.20 

Οργάνωση και διαχείριση 
εμπορευματικών μεταφορών 

2.00 0.17 0.17 0.25 0.33 1.00 0.14 

Βελτίωση δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών 

7.14 0.50 0.50 5.00 5.00 7.14 1.00 

  21.14 3.32 3.62 15.08 19.83 27.64 5.68 

  Άξονες στρατηγικής 

Ά
ξο

ν
ες

 σ
τρ

α
τη

γ
ικ

ή
ς
 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής 
ασφάλειας 

0.05 0.06 0.14 0.03 0.03 0.02 0.02 

Ενίσχυση υποδομών πεζής 
μετακίνησης 

0.24 0.30 0.28 0.27 0.25 0.22 0.35 

Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 0.09 0.30 0.28 0.27 0.25 0.22 0.35 
Βελτίωση διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  

0.09 0.08 0.07 0.07 0.15 0.14 0.04 

Βελτίωση διαχείρισης της 
στάθμευσης 

0.09 0.06 0.06 0.02 0.05 0.11 0.04 

Οργάνωση και διαχείριση 
εμπορευματικών μεταφορών 

0.09 0.05 0.05 0.02 0.02 0.04 0.02 

Βελτίωση δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών 

0.34 0.15 0.14 0.33 0.25 0.26 0.18 
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Πίνακας 20: Υπολογισμός ιδιοδιανύσματος και έλεγχος βαρύτητας 

Αναβάθμιση 
συνθηκών 

οδικής 
ασφάλειας 

Ενίσχυση 
υποδομών 

πεζής 
μετακίνησης 

Ενίσχυση 
υποδομών 
ποδηλάτων 

Βελτίωση 
διαχείρισης της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

Βελτίωση 
διαχείρισης 

της 
στάθμευσης 

Οργάνωση και 
διαχείριση 

εμπορευματικών 
μεταφορών 

Βελτίωση 
δημόσιων 
αστικών 

συγκοινωνι
ών 

 Χ     Χ 

1.00 0.20 0.50 0.50 0.50 0.50 0.14 

* 

0.05 

= 

0.3587 

= λmax 

0.05 

5.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 0.27 2.1534 0.27 

2.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 0.25 2.0047 0.25 

2.00 0.25 0.25 1.00 3.00 4.00 0.20 0.09 0.7135 0.09 

2.00 0.20 0.20 0.33 1.00 3.00 0.20  0.06  0.4641   0.06 

2.00 0.17 0.17 0.25 0.33 1.00 0.14  0.04  0.3029   0.04 

7.14 0.50 0.50 5.00 5.00 7.14 1.00  0.23  1.9007   0.23 

Υπολογίζεται η ιδιοτιμή λmax ως εξής: 

 

 

Ο δείκτης CI υπολογίζεται ακολούθως: 

CI = (λmax-n)/(n-1) = (7,734-7)/(7-1) = 0,122 

Για n=7, ο δείκτης RI είναι 1,32 και CR=CI/RI=0,093<0,10 

 

 

  

λmax= average({0,3587/0,05},{2,1534/0,27},{2,0047/0,25},{0,7135/0,09},{0,4641/0,06},{0,3029/0,04},{1,9007/0,23}) 
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Πίνακας 21: Υπολογισμός τελικής βαθμολογίας 

 Ποιότητα αέρα Οδική ασφάλεια Προσβασιμότητα Υγεία Πολιτών Αστική ανάπλαση Νέες τεχνολογίες Αποσυμφόρηση οδών 

 0.04 0.38 0.28 0.13 0.04 0.06 0.08 

Αναβάθμιση συνθηκών 
οδικής ασφάλειας 

0.0946 0.4558 0.0614 0.0704 0.0640 0.0242 0.0496 

Ενίσχυση υποδομών 
πεζής μετακίνησης 

0.2818 0.1751 0.3354 0.3680 0.3269 0.0462 0.2716 

Ενίσχυση υποδομών 
ποδηλάτων 

0.3167 0.1207 0.2789 0.2767 0.3269 0.0396 0.2513 

Βελτίωση διαχείρισης 
της μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας  

0.0813 0.0764 0.0571 0.0814 0.1032 0.1986 0.0909 

Βελτίωση διαχείρισης 
της στάθμευσης 

0.0534 0.0467 0.0565 0.0627 0.0883 0.3727 0.0609 

Οργάνωση και 
διαχείριση 
εμπορευματικών 
μεταφορών 

0.0410 0.0249 0.0230 0.0274 0.0435 0.1354 0.0407 

Βελτίωση δημόσιων 
αστικών συγκοινωνιών 

0.1312 0.1004 0.1877 0.1134 0.0473 0.1834 0.2350 

 

 
Βαρύτητα κριτηρίων 

 

χ 

 
Τελική 

βαθμολογία 
 

Π.Α Ο.Α Π Υ.Π. Α.Α Ν.Τ. Α.Ο. 

* 

 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 0.0035 0.1723 0.0172 0.0092 0.0025 0.0014 0.0039 0.04 

= 

0.20994 

Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης 0.0105 0.0662 0.0940 0.0481 0.0127 0.0026 0.0212 0.38 0.25532 

Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 0.0118 0.0456 0.0782 0.0362 0.0127 0.0023 0.0196 0.28 0.20633 

Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  0.0030 0.0289 0.0160 0.0106 0.0040 0.0113 0.0071 0.13 0.08095 

Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης 0.0020 0.0177 0.0159 0.0082 0.0034 0.0212 0.0048 0.04 0.07306 

Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών 0.0015 0.0094 0.0064 0.0036 0.0017 0.0077 0.0032 0.06 0.03352 

Βελτίωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών 0.0049 0.0379 0.0526 0.0148 0.0018 0.0104 0.0183 0.08 0.14087 
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1.6.4 Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων 

Αποτέλεσμα της διαδικασίας που παρουσιάστηκε στους Πίνακες 5 – 21είναι η τελική βαθμολόγηση 

των προτεραιοτήτων κινητικότητας του ΣΒΑΚ προκειμένου να επιτευχθεί η ιεράρχησή τους. Η 

ιεράρχηση έχει ως εξής: 

1. Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης (βαθμολογία 0,26) 

2. Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας (βαθμολογία 0,21) 

3. Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων (βαθμολογία 0,21, οριακά μικρότερη από τη 2) 

4. Βελτίωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών (βαθμολογία 0,14) 

5. Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (βαθμολογία 0,08) 

6. Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης (βαθμολογία 0,07) 

7. Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών (βαθμολογία 0,03) 

 

Η συγκεκριμένη ιεράρχηση μέσω της πολυκριτηριακής ανάλυσης, σε συνδυασμό με τα 

αποτελέσματα της διαδικτυακής διαβούλευσης για την ανάδειξη του προτιμητέου Σεναρίου 

κινητικότητας θα διαμορφώσουν κατά αντιστοιχία και το περιεχόμενο των μέτρων του προσχεδίου 

του ΣΒΑΚ και στη συνέχεια του Σχεδίου Δράσης. Τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά 

αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας με την παραπάνω ιεράρχηση. 

Επισημαίνεται ότι τόσο η παραπάνω ιεράρχηση των προτεραιοτήτων κινητικότητας όσο και η 

επιλογή του επικρατέστερου Σεναρίου κινητικότητας προέκυψαν από τα αποτελέσματα της 

διαδικτυακής διαβούλευσης-έρευνας, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο επόμενο Κεφάλαιο. 
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2. Β΄ Φάση Συμμετοχικού Σχεδιασμού για το ΣΒΑΚ Δήμου Σκοπέλου –  

2η Διαβούλευση 

2.1 Γενικά 

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Σκοπέλου αποτελεί ένα στρατηγικό 

Σχέδιο που εκπονείται με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα ανθρώπων και 

αγαθών στην πόλη με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η ομάδα εργασίας του 

ΣΒΑΚ ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη φάση σχεδιασμού, όπου αποτιμήθηκε λεπτομερώς η 

υφιστάμενη κατάσταση κινητικότητας στον Δήμο, τα αποτελέσματα της οποίας αποτυπώθηκαν στο 

2ο Παραδοτέο και υπάρχουν αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ. 

Στο δεύτερο στάδιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ, βάσει της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, η 

Ομάδα Εργασίας του Δήμου σε συνεργασία με την Ομάδα Μελέτης του Αναδόχου, προχώρησε στη 

διαμόρφωση στρατηγικών στόχων και τη διατύπωση ενός πρωταρχικού οράματος για την 

κινητικότητα. Επίσης, προς διερεύνηση της κατεύθυνσης και της έμφασης που πρέπει να δοθεί στον 

σχεδιασμό, αναπτύχθηκαν 2 εναλλακτικά Σενάρια προς διαβούλευση μαζί με τον οραματικό στόχο 

και τις προτεραιότητες που θα εξυπηρετήσει το ΣΒΑΚ στην τελική του μορφή.  

Στόχος του 2ου κύκλου Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ είναι η οριστικοποίηση της Στρατηγικής του ΣΒΑΚ, 

δηλαδή η γνωμοδότηση επί του οραματικού στόχου, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων-πολιτικών 

για την κινητικότητα και η επιλογή του επιθυμητού εναλλακτικού σεναρίου-κατεύθυνσης, όπως αυτά 

προέκυψαν σε προηγούμενες δραστηριότητες. 

2.2 Προετοιμασία 

Η δεύτερη φάση συμμετοχικού σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Σκοπέλου πραγματοποιήθηκε με δύο 

διακριτές μεθόδους: 

Α – Τηλεδιάσκεψη με το δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων 

Β – Συμμετοχή με συμπλήρωση φόρμας τοποθέτησης, η οποία αναπτύχθηκε στη διαδικτυακή 

πλατφόρμα google forms, προς συμπλήρωση από φορείς και πολίτες 

Για τις ανάγκες προετοιμασίας της 2ηςΘεματικής Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

ενέργειες: 

1. Το σύνολο της ομάδας εργασίας του ΣΒΑΚ συσκέφτηκε με σκοπό την οργάνωση του δικτύου 

φορέων και την αποστολή των κατάλληλων προσκλήσεων. 

2. Διαμόρφωση της διαδικτυακής φόρμας τοποθέτησης προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή 

πολιτών και φορέων. 

3. Επικοινωνία με τους φορείς. Μία εβδομάδα πριν την ορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής της 2ης 

Διαβούλευσης, το Γραφείο Επικοινωνίας του Δημάρχου απέστειλε τις δύο προσκλήσεις μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους τοπικούς φορείς και συλλόγους. Η μία πρόσκληση αφορούσε 

τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη, ενώ η δεύτερη τη συμμετοχή στη διαδικτυακή έρευνα. Οι δύο 

προσκλήσεις επισυνάπτονται στο σχετικό Παράρτημα Β .  

2.3 Τηλεδιάσκεψη 

Στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με το Δίκτυο Εμπλεκομένων 

Φορέων με σκοπό τη σύντομη παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης με τα προβλήματα που 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σκοπέλου 

Παραδοτέο 4: Όραμα και Προτεραιότητες για την Κινητικότητα του Δήμου – 

2η Διαβούλευση - Πρακτικά 
 

[37] 
 

αναδείχτηκαν από την ανάλυση των στοιχείων και παρουσίαση της πρωταρχικής στρατηγικής για 

την κινητικότητα στον Δήμο. Η ατζέντα της συνάντησης παρατίθεται στον παρακάτω Πίνακα. 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τα ζητήματα που ανέδειξε η 

ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης της κινητικότητας στο νησί της Σκοπέλου, να πληροφορηθούν 

σχετικά με την αναμενόμενη εξέλιξη της στους μελλοντικούς ορίζοντες και να τοποθετηθούν ανοιχτά 

ως προς τους προτεινόμενους τρόπους-σενάρια αντιμετώπισης των προβλημάτων. Επίσης, 

αναλύθηκε το η πρωταρχική στρατηγική και το πρωταρχικό όραμα για την κινητικότητα με σκοπό 

την οριστικοποίησή τους μέσα από τις τοποθετήσεις τους και τους σχολιασμούς των φορέων. 

Πίνακας 22: Πρόγραμμα 2ης Διαβούλευσης-Τηλεδιάσκεψης ΣΒΑΚ Δ. Σκοπέλου 

 

Η τηλεδιάσκεψη έλαβε χώρα τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 στις 11:00 μ.μ., μέσω της πλατφόρμας 

Webex. Ο βασικός λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη και όχι δια ζώσης 

συνάντηση ήταν η νέα έξαρση της COVID-19. 

2.3.1 Παρόντες στην Τηλεδιάσκεψη 

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή από την πλευρά των Φορέων κρίνεται ικανοποιητική, με έξι (6) 

φορείς να συμμετέχουν στη 2η Διαβούλευση. Πιο αναλυτικά οι συμμετέχοντες της συνάντησης ήταν 

οι εξής: 

Από τον Δήμο Σκοπέλου: 

Αλέξανδρος Οικονόμου 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος  
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Δημήτρης Παπαδημητρίου 

Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Σκοπέλου 

 

Από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σκοπέλου 

Μαρία Σάββα 

Εκπρόσωπος του Φορέα  

 

Από τη Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων 

Ηλιάνα Παπαμίχου 

Εκπρόσωπος του Φορέα – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

 

Από το Αστυνομικό Τμήμα Σκοπέλου 

Δημήτρης Σουγλέρης 

Εκπρόσωπος του Φορέα – Αναπληρωτής Διοικητής 

 

Από το Λιμεναρχείο Σκοπέλου 

Γιώργος Γκάρας 

Εκπρόσωπος του Φορέα – Λιμενάρχης 

 

Από τον ποδηλατικό όμιλο Skopelos Cycling 

Παναγιώτης Προβιάς 

Εκπρόσωπος του Φορέα 

 

Από τον Δήμο Αλοννήσου 

Δημήτρης Σκιάνης 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

Από τη Σύμβουλο Εταιρία 

Μανώλης Ανδρουλιδάκης 

Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. 

 

Στεφανία Μαρκάδα 

Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε 

 

Γιώργος Τσιτσόπουλος 

Σύμβουλος Μηχανικός 

 

2.3.2 Πρακτικά Τηλεδιάσκεψης 

Τη διεύθυνση της συζήτησης την ανέλαβαν ο κύριος Οικονόμου με τον κύριο Ανδρουλιδάκη. Η 

τηλεδιάσκεψη ξεκίνησε με την παρουσίαση των παρευρισκόμενων από τον κύριο Οικονόμου. Στη 

συνέχεια, στον πρόλογό του αναφέρθηκε στα προβλήματα προσβασιμότητας στο νησί και την 

ανάγκη εύρεσης έξυπνων λύσεων λόγω και του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου.  
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Εικόνα 9: Στιγμιότυπο από τη Β’ Διαβούλευση 

Επιπλέον, σε μετέπειτα παρέμβασή του ο κύριος Οικονόμου αναφέρθηκε στην άναρχη στάθμευση, 

στην κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρατηρείται το καλοκαίρι, στη δυσκολία πρόσβασης σε 

κάποια σχολεία, στην έλλειψη υποδομών ήπιας κινητικότητας, στην έλλειψη κουλτούρας και στην 

ανάγκη εύρεσης έξυπνων λύσεων, συνοψίζοντας αυτά που συζητήθηκαν στην 1η διαβούλευση. 

Επιπλέον, ο κος Οικονόμου επεσήμανε ότι: 

• Οι προτάσεις-σενάρια στην παρούσα φάση βρίσκονται σε θεωρητικό επίπεδο και ότι γενικά θα 

πρέπει να γίνει μία μείξη στην επιλογή των μέτρων των δύο προτεινόμενων εναλλακτικών 

σεναρίων, όπως η περίπτωση του προγραμματισμού φορτοεκφορτώσεων η οποία δε θα 

έπρεπε να λείψει σε καμία περίπτωση.  

• Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την πλατφόρμα του ευρωπαϊκού παρατηρητήριου 

Eltis, Urban Transport Roadmaps (UTR – Παραδοτέο 3), ανέδειξε αποτελέσματα τα οποία δε 

δείχνουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των προτεινόμενων σεναρίων και του μηδενικού 

σεναρίου, εκφράζοντας τους προβληματισμούς του.  

• Υφίσταται η ανάγκη υιοθέτησης μέτρων που δεν είναι τυποποιημένα, αλλά μέτρων-λύσεων που 

θα λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του νησιού και θα είναι 

προσαρμοσμένα σε αυτές.  

Η διαδικασία συνεχίστηκε με παρουσίαση από την Ανάδοχο Εταιρεία Lever, την οποία ανέλαβε ο 

κύριος Ανδρουλιδάκης Μανώλης. Η παρουσίαση περιλάμβανε τα ευρήματα της ανάλυσης των 

στοιχειών που συλλέχτηκαν, αλλά και των καταγραφών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 

Α’ Σταδίου, οι οποίες κατέληγαν σε μια ποιοτική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (υπό 

μορφή ανάλυσης SWOT) ανά κατηγορία κινητικότητας. Στη συνέχεια, προχώρησε στην περιγραφή 

των εναλλακτικών προτεινόμενων σεναρίων σε σύγκριση με την αναμενόμενη εξέλιξη της 

υφιστάμενής κατάστασης στο μέλλον (μηδενικό σενάριο). Παράλληλα, παρουσίασε το πρωταρχικό 

όραμα για την κινητικότητα στο νησί της Σκοπέλου και τόνισε τη σημασία του οράματος για το ΣΒΑΚ 
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καθώς θα αποτελεί την πυξίδα δίνοντας την κατεύθυνση για το πού θα πρέπει να κινηθούν οι όποιες 

προσπάθειες γίνουν στο πλαίσιο της κινητικότητας στο νησί και είναι αυτό που θα συμβάλλει 

καθοριστικά στη συναίνεση σε περιπτώσεις διαφωνιών. Κλείνοντας την παρουσίαση, έθεσε τη βάση 

των ερωτημάτων πάνω στα οποία θα τοποθετούνταν οι φορείς. Η εν λόγω παρουσίαση παρατίθεται 

στο Παράρτημα Δ. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα, τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση μέσω της πλατφόρμας UTR, 

ο κος Ανδρουλιδάκης επεσήμανε ότι είναι ενδεικτικά και ότι δείχνουν κάποιες τάσεις σε 

κυκλοφοριακό, κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Επίσης, ανέφερε ότι η μικρή 

διαφορά μεταξύ των δύο εναλλακτικών σεναρίων και του μηδενικού ήταν αναμενόμενη για το νησί 

της Σκοπέλου, μιας περιοχής που έχει μικρή έκταση και πληθυσμό της τάξης μόλις των 5.000 

κατοίκων. 

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε η κα Ηλιάνα Παπαμίχου από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας 

και Σποράδων. Η κα Παπαμίχου επισήμανε:  

• Την ιδιαιτερότητα της εποχικότητας που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των ελληνικών νησιών, τα 

οποία εμφανίζουν έντονη κυκλοφορία τους μήνες του καλοκαιριού λόγω του τουρισμού 

φορτίζοντας έντονα τις κυκλοφοριακές υποδομές.  

• Οι στόχοι και τα προτεινόμενα μέτρα στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

και την έντονη αύξηση των επισκεπτών του νησιού το καλοκαίρι.  

Έπειτα, ο κύριος Πάνος Προβιάς, από τον ποδηλατικό σύλλογο Skopelos Cycling, έλαβε τον λόγο. 

Ο κύριος Προβιάς τόνισε: 

• Τη σημασία του οράματος-σκοπού για το ΣΒΑΚ της Σκοπέλου,  

• Τα προβλήματα με τα μηχανάκια που δημιουργούνται κυρίως το καλοκαίρι.  

• Το όραμα πρέπει να ξεκινήσει από τα παιδιά, τα οποία αποτελούν το μέλλον, και οι ενήλικοι σε 

μεγάλο βαθμό, εκ των πραγμάτων, θα ακολουθήσουν.  

• Εφόσον τα παιδιά κατανοήσουν τη σημασία της ήπιας κινητικότητας για τις μετακινήσεις τους 

προς και από το σχολείο, αλλά και γενικότερα, έχει γίνει το βασικότερο βήμα για την καλλιέργεια 

της κουλτούρας όσον αφορά την κινητικότητα.  

• Τη δημιουργία προγράμματος μαζικής μετακίνησης των παιδιών με ποδήλατο ή με τα πόδια και 

οργάνωσης προσέλευσης στα σχολεία των παιδιών με ποδήλατο. 

• Το θέμα της ασφάλειας που εγείρεται από τη χρήση ηλεκτρικών σκούτερ, πατινιών και 

ποδηλάτων καθώς είναι αθόρυβα και για αυτό δε γίνονται τόσο εύκολα αντιληπτά. 

Η συζήτηση συνεχίστηκε με την κυρία Μαρία Σάββα από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, η 

οποία και αυτή στάθηκε στο όραμα και στην παιδεία. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: 

• Η κατάλληλη εκπαίδευση-ενημέρωση των παιδιών μπορεί να συμπαρασύρει και τους γονείς 

στο να αλλάξουν νοοτροπία και να αποκτήσουν και αυτοί μία κουλτούρα χρήσης των ήπιων 

μέσων μετακίνησης.  

• Εφόσον τα παιδιά κατανοήσουν ότι δε χρειάζεται να πάνε στο σχολείο με το αυτοκίνητο θα 

«απαιτήσουν» από τους γονείς τους έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης.  
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• Το όραμα θα πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρές ηλικίες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα 

προβλήματα τα οποία υπάρχουν.  

• Υφίσταται θέμα όσον αφορά κάποια ηλεκτροκίνητα οχήματα (scooters) τα οποία μπορούν να 

οδηγηθούν χωρίς την έκδοση κάποιας ειδικής άδειας  (δίπλωμα) δημιουργώντας έτσι πιθανά 

θέματα οδικής ασφάλειας. 

• Υφίσταται θέμα ασφάλειας του Δημοτικού Σχολείου στην πόλη της Σκοπέλου, καθώς η κεντρική 

του είσοδος βρίσκεται στην πλευρά της πόλης με κατηφορική κλίση όπου αναπτύσσονται 

μεγάλες ταχύτητες από τα διερχόμενα οχήματα.  

Ο κύριος Γιώργος Γκάρας, Λιμενάρχης της Σκοπέλου, έδωσε συνέχεια στη συζήτηση αναφέροντας 

και αυτός με τη σειρά του την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας των κατοίκων αναφορικά με τις 

μετακινήσεις τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε: 

• Την προσφιλή συμπεριφορά των κατοίκων να παίρνουν τα αυτοκίνητά τους για να πηγαίνουν 

στις παραλίες και στο κέντρο της πόλης, δημιουργώντας προβλήματα ακόμα και στους 

τουρίστες κατά τη θερινή περίοδο.  

• Το κλείσιμο της παραλιακής οδού που οδηγεί στο λιμάνι από τις 7 μ.μ. μέχρι της 5 π.μ. είναι 

ορθό μέτρο, αλλά δεν αρκεί για να κάνει την πόλη πιο ελκυστική. Ωστόσο, ανέφερε ότι οι 

παραλίες στον Αγνώντα και στο Λουτράκι είναι ελεύθερες από αυτοκίνητα.  

Τελευταίος από τους φορείς έλαβε τον λόγο ο κύριος Δημήτρης Σουγλέρης, αναπληρωτής 

Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος της Σκοπέλου. Ο κύριος Σουγλέρης επεσήμανε: 

• Το πρόγραμμα σχολικού τροχονόμου το οποίο εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια στο 

εξωτερικό και πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια των 

μαθητών.  

• Τα προβλήματα που δημιουργούνται, κατά τους θερινούς μήνες κυρίως, με το θέμα της 

στάθμευσης κυρίως λόγω της έλλειψης σχετικών υποδομών. Ως ενδεδειγμένη λύση ανέφερε τη 

χρησιμοποίηση ενός απομακρυσμένου σχετικά χώρου από την πόλη για τη δυνατότητα 

μετεπιβίβασης από το ΙΧ σε λεωφορείο (park n ride).    

Επισημαίνεται ότι ο κύριος Δημήτρης Σκιάνης, Αντιδήμαρχος Αλοννήσου, αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια της τηλεδιάσκεψης χωρίς να κάνει κάποια τοποθέτηση.  

2.4 Διαδικτυακή Δημοσκόπηση για την ανάδειξη του ιδανικού Σεναρίου Κινητικότητας 

Πέρα από την τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε σχετική 

διαδικτυακή έρευνα. Οι φορείς και οι πολίτες κλήθηκαν μέσω διαδικτυακής έρευνας να 

αξιολογήσουν και να επιλέξουν ανάμεσα στα Σενάρια κινητικότητας που τους παρουσιάζονται όπως 

επίσης και να τοποθετηθούν επί του Οράματος και των προτεραιοτήτων του ΣΒΑΚ.  

Η ηλεκτρονική φόρμα τοποθέτησης πολιτών για τη στρατηγική κινητικότητας, δεχόταν τοποθετήσεις 

για διάρκεια δύο εβδομάδων. Η ταυτότητα της έρευνας παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα: 
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Πίνακας 23: Ταυτότητα διαδικτυακής έρευνας στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Σκοπέλου 

 

2.4.1 Δράσεις προώθησης και κοινοποίησης Διαβούλευσης 

Οι δράσεις προώθησης του ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκαν σε προσπάθεια να 

διευρυνθεί η συμμέτοχή των πολιτών είναι οι εξής: 

Α) Ανάρτηση του ερωτηματολογίου στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Το ερωτηματολόγιο 

αναρτήθηκε με τρόπο που να εμφανίζεται σε κεντρικό σημείο στην αρχική σελίδα και διατηρήθηκε 

εκεί για δύο εβδομάδες. 

Β) Η ομάδα έργου αξιοποίησε το δίκτυο των εμπλεκόμενων φορέων με την αποστολή ατομικών 

προσκλήσεων μέσω e-mail. 

 

Ταυτότητα Έρευνας 

Διεξαγωγή Δήμος Σκοπέλου 

Εντολέας Δήμος Σκοπέλου 

Αντικείμενο έρευνας 

Αξιολόγηση του αρχικού οράματος και των 
εναλλακτικών σεναρίων μελλοντικής κατάστασης 
κινητικότητας. Διατύπωση προτάσεων για τη 
διαμόρφωση της τελικής μορφής του Σεναρίου. 

Περιοχή εκτέλεσης 
Διεξαγωγή έρευνας μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
(google forms) στην περιοχή του Δήμου. 

Μέθοδος δειγματοληψίας 
Τυχαία δειγματοληψία. Το δείγμα αποτελεί κυρίως 
τμήμα του συνολικού πληθυσμού του Δήμου, αλλά και 
των επισκεπτών. 

Χρονικό διάστημα συλλογής Τέλη Ιουνίου έως αρχές Ιουλίου 2022 

Μέθοδος συλλογής στοιχείων 

Συλλογή απαντήσεων με χρήση ημιδομημένου 
ερωτηματολογίου μέσω ηλεκτρονικής φόρμας 
ερωτηματολογίου (google forms). Συμπλήρωση 
ηλεκτρονικής φόρμας από τους ίδιους τους 
ερωτώμενους. 

Ερωτώμενοι 
Πολίτες (κάτοικοι του Δήμου Σκοπέλου και απλοί 
επισκέπτες του Δήμου) και εμπλεκόμενοι φορείς. 

Συμβουλευτική & Τεχνική Υποστήριξη LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. 
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Εικόνα 10: Ανάρτηση διαδικτυακής δημοσκόπησης στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ 

Με το πέρας της περιόδου διαβούλευσης, πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των τοποθετήσεων 

πολιτών και φορέων που συμπλήρωσαν το εν λόγω ερωτηματολόγιο. 
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2.4.2 Δομή ερωτηματολογίου Διαδικτυακής Διαβούλευσης 

Η συμμετοχή στη διαμόρφωση του Σεναρίου κινητικότητας, στους πολίτες και τους εμπλεκόμενους 

φορείς του Δήμου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, «ανοίχθηκε» με τη χρήση ηλεκτρονικής 

φόρμας με τη μορφή ερωτηματολογίου. Η δομή της ηλεκτρονικής φόρμας περιλαμβάνει: 

1) Σύντομη εισαγωγή, με περιγραφή του σχεδίου και της σημασίας του συμμετοχικού σχεδιασμού. 

2) Σύντομα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ερωτώμενου. 

3) Κάρτα με στοιχεία για το Σενάριο Α: 

➢ Ερώτηση για τον βαθμό συμβολής του Σεναρίου στη βελτίωση της κινητικότητας 

➢ Ερώτηση για τον βαθμό Ευκολίας /Δυσκολίας για την εφαρμογή του σεναρίου 

➢ Σχόλια επί του Σεναρίου 

4) Κάρτα με στοιχεία για το Σενάριο Β: 

➢ Ερώτηση για τον βαθμό συμβολής του Σεναρίου στη βελτίωση της κινητικότητας 

➢ Ερώτηση για τον βαθμό Ευκολίας /Δυσκολίας για την εφαρμογή του σεναρίου 

➢ Σχόλια επί του Σεναρίου 

5) Κάρτα με σύγκριση των εναλλακτικών Σεναρίων σε συγκεκριμένες παραμέτρους 

➢ Ερώτηση για το Σενάριο που προτιμά το ερωτώμενος 

➢ Δυνατότητα για επιλογή «Δε με εκφράζει κανένα» 

➢ Δυνατότητα ανοικτής τοποθέτησης για αλλαγές ή και προσθήκες 

6) Αν στην προηγούμενη ερώτηση  η απάντηση είναι «Δε με εκφράζει κανένα», τότε ακολουθεί: 

➢ Ερώτηση για συνδυασμό Σεναρίων 

➢ Δυνατότητα για επιλογή «Θα ήθελα κάτι τελείως διαφορετικό» και σχετική περιγραφή 

7) Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και αναγκών: 

➢ Ιεράρχηση χαρακτηριστικών-αναγκών 

➢ Ιεράρχηση πολιτικών-μέτρων 

8) Παρουσίαση του Οράματος του ΣΒΑΚ του Δήμου Σκοπέλου: 

➢ Δυνατότητα τοποθέτησης και διατύπωσης γνώμης επί του Οράματος 

 

Η αναλυτική παρουσίαση του ερωτηματολογίου-έρευνας γίνεται στο Παράρτημα Γ. Όπως έχει 

αναφερθεί, η πρόσκληση στην έρευνα συνοδεύτηκε με το κατάλληλο ενημερωτικό έντυπο που 

ενημέρωνε τους ενδιαφερόμενους γενικά για το ΣΒΑΚ, αλλά και για τα δύο εναλλακτικά Σενάρια. 
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2.4.3 Αποτελέσματα Διαδικτυακής Έρευνας 

Σε αυτή την Ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας. 

 Σχέση με το νησί της Σκοπέλου 

 

Διάγραμμα 1: Σχέση ερωτώμενων με το νησί της Σκοπέλου, 

Στο πρώτο Διάγραμμα παρουσιάζεται η σχέση των ερωτώμενων με το νησί. Η πλειοψηφία όσων 

συμμετείχαν στην έρευνα ήταν κάτοικοι του νησιού (56,3%), ενώ ακολουθήσαν οι επισκέπτες και οι 

εκπρόσωποι φορέων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι οι φορείς που συμμετείχαν στην 

έρευνα ήταν η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Λιμεναρχείο Σκοπέλου και ο 

Δήμος Αλοννήσου. 

 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία κατανομή φύλου 

Από το παραπάνω Διάγραμμα προκύπτει ότι οι άνδρες είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή στην έρευνα 

(με περίπου 69%) έναντι των γυναικών (~31%). 
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Διάγραμμα 3: Ηλικιακή κατανομή δείγματος 

Από τα στοιχεία του ανωτέρω διαγράμματος φαίνεται πως το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε 

κυρίως από τις ηλικίες 45-54 και 35-44. Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες των κάτω των 18, 18-

24,25-34 και 55-65, ενώ οι άνω των 65 δεν απάντησαν καθόλου. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι 

ότι στην έρευνα συμμετείχαν κυρίως οι ηλικιακές ομάδες που αποτελούν τις πιο οικονομικά και 

ενδεχομένως κοινωνικά ενεργές ομάδες του πληθυσμού. Το ότι δεν απάντησαν καθόλου οι άνω των 

65, ενδεχομένως να οφείλεται στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας (διαδικτυακά). 

 

Διάγραμμα 4: Κατανομή μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος 

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει πως η εισοδηματική κατηγορία των περισσοτέρων που 

συμμετείχαν στην έρευνα είναι στα 1.000-2.000 € με περίπου 56%.Επισημαίνεται ότι αρκετοί ήταν 

αυτοί που προτίμησαν να μην απαντήσουν (25%), ενώ ακολούθησε η κατηγορία με άνω των 3.000€ 

και μετά η κατηγορία με εισόδημα μεταξύ 2.000 έως 3.000€.  
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Διάγραμμα 5: Κατανομή δείγματος με βάση την απασχόληση 

Από τα στοιχεία του ανωτέρω διαγράμματος φαίνεται πως το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε 

κυρίως από πολίτες που απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (50%) και έπειτα 

ακολούθησαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες (πλην εμπόρων με 37,5%), ενώ μικρή συμμετοχή είχαν οι 

μαθητές και όσοι δηλώσανε «Άλλο» (~6%). 

 
Διάγραμμα 6: Κατανομή με βάση την περιοχή κατοικίας 

Στο τελευταίο διάγραμμα που αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος γίνεται 

αντιληπτό ότι το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε τόσο από κατοίκους του Δήμου όσο και από 

επισκέπτες. Πιο συγκεκριμένα οι περισσότεροι ερωτώμενοι μένουν στην πόλη της Σκοπέλου 

(~56%), ενώ ακολουθούν οι επισκέπτες του νησιού (~31%). Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε και 

από έναν κάτοικο της Γλώσσας και από έναν κάτοικο άλλου οικισμού του νησιού. 
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 Αξιολόγηση Σεναρίων 

Στη συνέχεια οι ερωτώμενοι καλούνταν να αξιολογήσουν τα δύο εναλλακτικά Σενάρια κινητικότητας 

για τον Δήμο όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο Παραδοτέο 3. Συνοπτική περιρραφή για το κάθε 

Σενάριο έγινε και στο πλαίσιο της έρευνας για να ενημερωθούν οι ερωτώμενοι και να απαντήσουν 

κατάλληλα (Παράρτημα Γ). 

Συνοπτικά τα δύο Σενάρια είναι τα εξής: 

Σενάριο Α: Προώθηση ήπιων μέσων μεταφοράς (περπάτημα, ποδήλατο)και ενίσχυση της δημόσιας 

συγκοινωνίας 

Συνοπτική περιγραφή 

Με το Σενάριο Α (Ήπιο Σενάριο), ο Δήμος Σκοπέλου μπορεί να εστιάσει στην ενίσχυση της 

μετακίνησης με ποδήλατο και του περπατήματος, εκμεταλλεύοντας τις ήπιες κλίσεις, όπου αυτές 

υπάρχουν στους οικισμούς του Δήμου. Παράλληλα, Η δημόσια συγκοινωνία (ΔΣ) αποτελεί βασικό 

πυλώνα σχεδιασμού των ΣΒΑΚ και για αυτό κρίνεται απαραίτητο ένα σύγχρονο και συνεπές 

δημόσιο σύστημα μετακινήσεων, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση καθιστά σχεδόν αναγκαία τη 

χρήση του ΙΧ και δημιουργεί πλήθος μετακινήσεων στην πόλη της Σκοπέλου. 

Οι γενικές αρχές που ακολουθούνται στο Σενάριο αυτό είναι: 

✓ 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.  

✓ 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 ΔΣ. 

 

Σενάριο Β: Πέρα από την ενίσχυση των ήπιων μέσων και της δημόσιας συγκοινωνίας, μία πιο 

ολιστική προσέγγιση με έμφαση στην αυστηροποίηση και έλεγχο της στάθμευσης, στη μείωση της 

ταχύτητας κυκλοφορίας, στον προγραμματισμό των εμπορευματικών μεταφορών και στην αλλαγή 

νοοτροπίας των πολιτών 

Συνοπτική περιγραφή 

Το Σενάριο Β (Ριζοσπαστικό Σενάριο) συνδυάζει την ενίσχυση του ποδηλάτου, του περπατήματος, 

της δημόσιας συγκοινωνίας, των φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων και την οδική ασφάλεια, 

μέσα από μέτρα περιορισμού του όγκου και της ταχύτητας των ιδιωτικών οχημάτων. 

Οι γενικές αρχές που ακολουθούνται στο Σενάριο αυτό είναι: 

✓ Ισχύουν όλα όσα προτείνονται στο ήπιο Σενάριο (Α). 

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

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

✓ Αντικατάσταση του στόλου της δημόσιας συγκοινωνίας (ΔΣ) με οχήματα καθαρής ενέργειας. 

✓ Δημιουργία συστήματος κοινόχρηστων οχημάτων (car sharing). 

✓ Δημιουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. 
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✓ 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. 

Αξιολόγηση Σεναρίου Α 

Για την αξιολόγηση του Σεναρίου Α παρουσιάστηκε η καρτέλα με τα εξής χαρακτηριστικά:  

1. Περιγραφή του Σεναρίου και των στοιχείων στα οποία αναφέρεται.  

2. Περιγραφή ενδεικτικών μέτρων στα οποία θα δοθεί έμφαση. 

3. Εκτιμήσεις για το κόστος και τον χρόνο υλοποίησης και της συμβολής στην βελτίωση των 

συνθηκών κινητικότητας. 

Ο ερωτώμενος κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τον βαθμό αποτελεσματικότητας του Σεναρίου 

και τον βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας του Σεναρίου για να υλοποιηθεί.  

Εάν τα τελικά μέτρα που θα επιλεγούν για το ΣΒΑΚ δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε μέτρα που 

περιγράφονται στο Σενάριο Α, τι αντίκτυπο θεωρείτε πως θα έχει ένα τέτοιο σενάριο στις συνθήκες 

μετακίνησης στον Δήμο; 

 
Διάγραμμα 7: Εκτίμηση των αποτελεσμάτων του Σεναρίου Α στο νησί 

Είναι εμφανές ότι σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι εκφράστηκαν θετικά για το Σενάριο Α με το 62,5% να 

απαντάει ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα και το 31,3% πολύ θετικά.. Παράλληλα, οι ερωτώμενοι 

εκφράστηκαν εν γένει θετικά και ως προς την ευκολία εφαρμογής του (ακόλουθο Διάγραμμα). 
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Διάγραμμα 8: Ευκολία εφαρμογής του Σεναρίου Α στην πόλη (1 Πολύ Δύσκολο – 5 Πολύ Εύκολο) 

Πέρα από την αξιολόγηση του πρώτου Σεναρίου, οι ερωτώμενοι είχαν την ευκαιρία να συμβάλουν 

με παρατηρήσεις τους στη βελτίωση του. Οι παρατηρήσεις τους συνοψίζονται παρακάτω χωρίς 

επεξεργασία από την ομάδα έργου.  

 

Παρατηρήσεις Πολιτών για το Σενάριο Α 

• «Η κατάργηση θέσεων στάθμευσης θα δημιουργήσει αντιδράσεις. Επίσης, πρέπει ίσως να 

υπάρχει διαχωρισμός χειμερινής και καλοκαιρινής περιόδου ωραρίου κυκλοφορίας / στάθμευσης 

στον οικισμό για ειδικές κατηγορίες όπως άτομα υπερήλικα ή με αναπηρία.» 

• «Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη η εφαρμογή των περισσοτέρων παρεμβάσεων του Σεναρίου Α 

μιας και τόσο η Πόλη της Σκοπέλου όσο και η Γλώσσα έχουν μεγάλα τμήματα παραδοσιακών 

οικισμών. Επίσης οι μεγάλες υψομετρικές κλήσεις δεν βοηθούν στην πραγματοποίηση του 

Σεναρίου Α.» 

• «Εξαιρετικό σενάριο, στα πρότυπα της ευρωπαϊκής πρακτικής που θέλει τον δημόσιο χώρο να 

αποδίδεται στους κατοίκους και τους επισκέπτες με κεντρικό γνώμονα την ευχάριστη κυκλοφορία 

σε αυτόν.» 

• «Πρέπει ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας να επανέλθει ξανά και ας έχει το λεγόμενο πολιτικό 

κόστος… Παράλληλα η απ' κοινού αστυνόμευση κ με την συνδρομή των κρατικών οργάνων 

(Αστυνομία - Λιμενικό) θα αποτελέσει την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Παράλληλα, όμως, πρέπει να υπάρξει ενημέρωση - εκπαίδευση τόσο στα σχολεία της Σκοπέλου, 

αλλά και σε άλλους χώρους, όπως αυτό στο ΚΑΠΗ, πολιτιστικούς συλλόγους κ.ά.» 

• «Η εφαρμογή του Σεναρίου Α στον Δήμο Σκοπέλου θα τον καταστήσει εύκολα προσβάσιμο και 

διαβατό από τους κατοίκους της νήσου αλλά και τους τουρίστες αυτής, ενώ ταυτοχρόνως το 

περιβαλλοντικό του αποτύπωμα θα μειωθεί αισθητά. Σημαντικό για την όλη μετακίνηση σε όλο το 

νησί είναι και η πύκνωση και βελτίωση της δημόσιας συγκοινωνίας.» 
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Αξιολόγηση Σεναρίου Β 

Όπως και στο πρώτο Σενάριο, για την αξιολόγηση του Σεναρίου Β παρουσιάστηκε η καρτέλα με τα 

εξής χαρακτηριστικά:  

1. Περιγραφή του Σεναρίου και των στοιχείων στα οποία αναφέρεται.  

2. Περιγραφή ενδεικτικών μέτρων στα οποία θα δοθεί έμφαση.  

3. Εκτιμήσεις για το κόστος και τον χρόνο υλοποίησης και της συμβολής στην βελτίωση των 

συνθηκών κινητικότητας. 

Επίσης, κάθε ερωτώμενος κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τον βαθμό αποτελεσματικότητας του 

Σεναρίου στην περιοχή παρέμβασης και τον βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας του σεναρίου να 

υλοποιηθεί.  

Εάν τα τελικά μέτρα που θα επιλεγούν για το ΣΒΑΚ δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε μέτρα που 

περιγράφονται στο Σενάριο Β, τι αντίκτυπο θεωρείτε πως θα έχει ένα τέτοιο σενάριο στις συνθήκες 

μετακίνησης στον Δήμο; 

 
Διάγραμμα 9: Εκτίμηση των αποτελεσμάτων του Σεναρίου Β στο νησί 

Από το παραπάνω διάγραμμα είναι εμφανές ότι και το Σενάριο Β συγκεντρώνει θετικά σχόλια όσον 

αφορά τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει εφόσον εφαρμοστεί. Πιο συγκεκριμένα, το περίπου 

75% των ερωτώμενων θεωρεί ότι θα έχει θετικά και πολύ θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, αξίζει να 

σημειωθεί ότι το 25% εκφράστηκε αρνητικά, ενώ οι περισσότεροι ερωτώμενοι εκφράστηκαν 

αρνητικά και ως προς την ευκολία εφαρμογής του. 
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Διάγραμμα 10: Ευκολία εφαρμογής του Σεναρίου Β στην πόλη (1 Πολύ Δύσκολο – 5 Πολύ Εύκολο) 

 

Παράλληλα, οι ερωτώμενοι είχαν την ευκαιρία να συμβάλουν με τις παρατηρήσεις τους στη 

βελτίωση του Σεναρίου Β. Οι παρατηρήσεις τους συνοψίζονται παρακάτω χωρίς επεξεργασία από 

την ομάδα έργου.  

 

Παρατηρήσεις Πολιτών για το Σενάριο Β 

• «Συμφωνώ με την στρατηγική θεωρώ όμως εξαιρετικά δύσκολη την εφαρμογή της. Πρέπει να 

υπάρξει πρόνοια για μακρά περίοδο προσαρμογής και εκπαίδευσης των κατοίκων.» 

• «Όπως το λέει ο τίτλος, Ριζοσπαστικό. Το επίπεδο συνείδησης της τοπικής κοινωνίας δεν θα 

επέτρεπε την εφαρμογή του. Πολύ πρωτοποριακό με μεγάλες πιθανότητες αποτυχίας.» 

• «Η Ιδέα με το Car Sharing κατά τη γνώμη μου, θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί.» 

• «Αν δεν επιτευχθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος του πρώτου σεναρίου με τις λίγες 

παρεμβάσεις - αποφάσεις που πρέπει να παρθούν μην περιμένετε να επιτύχετε τίποτα 

απολύτως.» 

• «Δυστυχώς σε όλα τα σχέδια αλλαγής νοοτροπίας, (πολιτισμικής - κοινωνιολογικής), αν στο 

πρώτο εξάμηνο με αυστηρή αστυνόμευση και έλεγχο δεν επιτευχθεί το ποθούμενο, είναι 

καταδικασμένο σε αποτυχία.» 

• «Το Σενάριο Β είναι ουσιαστικά κατά πολύ βελτιωμένο του Σεναρίου Α… Το Σενάριο Β θα 

επιτρέψει στον Δήμο Σκοπέλου να έχει ακόμα μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, γεγονός 

πολύ σημαντικό καθώς υπάγεται και στο NATURA 2000 και επιπροσθέτως οι οδικές αλλαγές θα 

βοηθήσουν τόσο στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και στον καλύτερο έλεγχό τους 

από τις αρμόδιες αρχές.» 
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Επιλογή επικρατέστερου Σεναρίου Κινητικότητας 
 
Μετά την παρουσίαση και την αξιολόγηση των προτεινόμενων Σεναρίων Κινητικότητας, ο 

ερωτώμενος καλούταν να επιλέξει ποιο προτιμάει.  

Ως πολίτης/φορέας του Δήμου Σκοπέλου, θα ήθελα η πόλη μου τα επόμενα χρόνια να αποκτήσει 

ένα σύστημα αστικής κινητικότητας που θα είναι ευρέως γνωστό ότι δίνει: 

 

Διάγραμμα 11: Ποσοστιαία προτίμηση σεναρίου από τους ερωτώμενους 

Η διαδικτυακή διαβούλευση για την ανάδειξη του μελλοντικού Σεναρίου κινητικότητας για το ΣΒΑΚ 

του Δήμου Σκοπέλου ανέδειξε ότι υπάρχει προτίμηση στο Σενάριο Α. Συγκεκριμένα, το 68,8% των 

συμμετεχόντων επέλεξε το Σενάριο Α (Ήπιο Σενάριο), το 18,8%επέλεξε το Σενάριο Β, ενώ το 12,5% 

δήλωσε ότι κανένα Σενάριο δεν το εκφράζει πλήρως.  

Το σύνολο αυτών που δεν τους εξέφραζε πλήρως κάποιο από τα προτεινόμενα Σενάρια απάντησε 

ότι θα επιθυμούσε ένα τελείως διαφορετικό σενάριο. Ένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αυτό που χρειάζεται είναι «ένα σενάριο πραγματικά προσαρμοσμένο 

στον Δήμο Σκοπέλου, με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει, και όχι να παρουσιάζονται 2 σενάρια 

copy-paste, παρμένα από ένα γενικό πλάνο». 

Στη συνέχεια, οι ερωτώμενοι είχαν την ευκαιρία να συμβάλουν με τις παρατηρήσεις τους στην τελική 

επιλογή του κατάλληλου μείγματος μέτρων-πολιτικών για το επιθυμητό σενάριο κινητικότητας στο 

νησί. Οι παρατηρήσεις τους συνοψίζονται παρακάτω χωρίς επεξεργασία από την ομάδα έργου. 

«Αφού επιλέξατε το επιθυμητό για εσάς σενάριο, μπορείτε να προσθέσετε σε αυτό και άλλα 

στοιχεία που θεωρείτε σημαντικά και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο μελλοντικό 

σύστημα μετακινήσεων της πόλης. Με τον τρόπο αυτό θα διαμορφώσετε το ιδανικό κατά την 

άποψη σας μελλοντικό σενάριο.» 

• «Πρωταρχική σημασία στην ενημέρωση και τους στόχους του σχεδίου.» 

• «Workshops συντήρησης ποδηλάτου.» 

• «Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης με πολλά σημεία φόρτισης οχημάτων.» 

• «Ποδηλατόδρομοι όπου είναι εφικτό, αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών ξεκινώντας από τα 

σχολεία.» 

• «Κίνηση των δημοτικών οχημάτων (πχ οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων σε ώρες κυρίως 

νυχτερινές) σε ώρες που η κίνηση ελαχιστοποιείται, μονοδρομήσεις κυρίων οδικών αξόνων, 

δημιουργία , έστω και μικρών, χώρων στάθμευσης διάσπαρτων μέσα στον αστικό ιστό, 

68,8%

18,8%

12,5% Σενάριο Α: Προώθηση ήπιων μέσων
μεταφοράς (περπάτημα, ποδήλατο) & 
ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας

Σενάριο Β: Ριζοσπαστικό Σενάριο (Do 
Everything)

Κανένα Σενάριο δεν με εκφράζει 
πλήρως
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τοποθέτηση των στάσεων των λεωφορείων σε εσοχές ώστε να μη διακόπτεται η κυκλοφορία των 

υπολοίπων οχημάτων, θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ.» 

• «Στο δίκτυο των ποδηλατοδρόμων να προστεθούν και τα καινοφανή ηλεκτρικά μέσα μετακίνησης 

όπως πατίνια αυτοϊσορροπουμενα κ.τ.λ. Όσα οικόπεδα χωράφια που είναι κληροδοτήματα, 

πέραν του χώρου πάρκινγκ, να προβλεφθεί και πάρκο για σκέιτ μπορντ και συναφή π.χ. ρόλερ.» 

Τελική διαμόρφωση Σεναρίου Κινητικότητας 

Από τη διαδικασία της διαδικτυακής διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία των δύο εναλλακτικών 

Σεναρίων προκύπτει πως το τελικό Σενάριο που συγκεντρώνει πλειοψηφικά την προτίμηση των 

πολιτών είναι το Σενάριο Α, Ήπιο Σενάριο, γενικές αρχές του οποίου είναι:  

 Παρεμβάσεις στο σύνολο των πεζοδρομίων για διαπλάτυνση τους και βελτίωση της ποιότητάς 

τους.  

 Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας  

 Ανάπλαση κεντρικών οδικών αξόνων  

 Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων εντός του Δήμου.  

 Δημιουργία δικτύου πράσινων/προσβάσιμων διαδρομών.  

 Δημιουργία συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων.  

 Πύκνωση και βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων της δημόσιας συγκοινωνίας κυρίως 

τον χειμώνα.  

 Δημιουργία χώρων park & ride για μετεπιβίβαση στη ΔΣ.  

Προνοώντας παράλληλα για: 

• Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας. 

• Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. 

• Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης. 

• Οργάνωση και διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών. 

Επισημαίνεται ότι το Σενάριο που επιλέχτηκε θα αποτελέσει οδηγό για τα επόμενα βήματα του ΣΒΑΚ 

χωρίς, ωστόσο, να είναι δεσμευτικό για τα τελικά μέτρα που θα προταθούν και το κατάλληλο μείγμα 

μέτρων θα επιλεχτεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους (ιδιαιτερότητες του νησιού, 

υπάρχουσες υποδομές, απόψεις δημοτικής αρχής, καθώς επίσης απόψεις φορέων και πολιτών κατά την 

3η Διαβούλευση κτλ).  

 Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων 

Στην επόμενα ενότητα της έρευνας οι ερωτώμενοι καλούνταν να ιεραρχήσουν κριτήρια και πολιτικές 

κινητικότητας για το νησί της Σκοπέλου. Οι ερωτήσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση της ανάλυσης που 

πραγματοποιήθηκε στην Ενότητα 1.6 για να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες κινητικότητας του ΣΒΑΚ 

μέσω της πολυκριτηριακής ανάλυσης. 

 Αξιολόγηση Σεναρίων 

Η τελευταία ερώτηση-ενότητα της έρευνας είχε να κάνει με τη γνώμη των πολιτών όσον αφορά το 

αρχικό όραμα με τις απαντήσεις να έχουν ενσωματωθεί στη σχετική ενότητα που αφορά τη 

διαμόρφωση του τελικού οράματος (1.5). 
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3. Σύνοψη – Συμπεράσματα 

Στο παρόν τεύχος περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και οι απαραίτητες αναλύσεις 

που πραγματοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του οράματος και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 

του ΣΒΑΚ του Δήμου Σκοπέλου. Παράλληλα, περιγράφεται η διαδικασία του 2ου κύκλου 

διαβούλευσης και τα αποτελέσματα-συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν. Όραμα, 

προτεραιότητες και δεύτερος κύκλος διαβούλευσης είναι αλληλένδετα και επηρεάζοντας το ένα το 

άλλο οδηγούν στην τελική διαμόρφωση των αποτελεσμάτων τους.  

Όσον αφορά το όραμα, κατόπιν των αναλύσεων που είχαν προηγηθεί σε προηγούμενες φάσεις του 

ΣΒΑΚ, αλλά και τις διαδικασίες της δεύτερης διαβούλευσης, όπου φορείς και πολίτες της Σκοπέλου 

κλήθηκαν να τοποθετηθούν σχετικά, εν τέλει αποτυπώθηκε ως εξής: 

«Η Σκόπελος να γίνει ένα νησί-πρότυπο βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας, το οποίο θα 

εξασφαλίζει εύκολη προσβασιμότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια για όλους, κατοίκους και 

επισκέπτες. Με ενίσχυση της ήπιας κινητικότητας (βάδισμα, ποδήλατο, πατίνι), αναβάθμιση της 

δημόσιας συγκοινωνίας και μείωση της χρήσης του ΙΧ, επενδύοντας παράλληλα στην παιδεία, στην 

ευαισθητοποίηση και στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών.» 

Η σημασία του οράματος είναι ζωτικής σημασίας για την κινητικότητα στο νησί, καθώς έχει ως 

βασικό σκοπό τη στοχοθεσία και τον προσανατολισμό σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις ώστε να 

αποφεύγονται κατά το δυνατόν μελλοντικές διαφωνίες και παρεκκλίσεις. Παράλληλα, το όραμα δίνει 

έμπνευση στους πολίτες για το επιθυμητό μέλλον στις μετακινήσεις στη Σκόπελο βοηθώντας τους 

να εστιάσουν σε συγκεκριμένες δράσεις. 

Για να προκύψει η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, αξιοποιήθηκε η μέθοδος της 

πολυκριτηριακής ανάλυσης AHP (Analytic Hierarchy Process - Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία), η 

οποία χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία απαντήσεων που δόθηκαν από φορείς και πολίτες σε 

συγκεκριμένες ερωτήσεις της σχετικής διαδικτυακής έρευνας. Κατόπιν της πολυκριτηριακής 

ανάλυσης, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων έχει ως εξής: 

1. Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης 

2. Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας  

3. Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 

4. Βελτίωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών 

5. Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

6. Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης 

7. Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών 

Ταυτόχρονα, ο δεύτερος κύκλος διαβούλευσης ανέδειξε πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα, εκ 

των οποίων ένα από τα σημαντικότερα είναι το σενάριο κινητικότητας που προέκριναν φορείς και 

πολίτες ως το ιδανικότερο για το νησί της Σκοπέλου. Το σενάριο που επιλέχτηκε τελικά είναι το 

Σενάριο Α, το ήπιο σενάριο, το οποίο δίνει έμφαση στα ήπια μέσα κινητικότητας, στον περιορισμό 

της χρήσης των ΙΧ και στην ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας κυρίως τον χειμώνα όπου 

υπολειτουργεί. Τονίζεται ότι η επιλογή του εν λόγω σεναρίου δίνει μια κατεύθυνση σε ποιους τομείς 

θα πρέπει να δοθεί έμφαση, ωστόσο δε σημαίνει ότι τα οριστικά μέτρα θα περιλαμβάνουν μόνο ό,τι 

αυτό προβλέπει και ότι αποκλείονται άλλες λύσεις βελτίωσης των μετακινήσεων στο νησί της 

Σκοπέλου. 

Κλείνοντας, αξίζουν να αναφερθούν τα πιο σημαντικά-ενδεικτικά συμπεράσματα, όπως αυτά 

προέκυψαν από τις απόψεις φορέων και πολιτών στο πλαίσιο της 2ης διαβούλευσης: 
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→ Υιοθέτηση μέτρων που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των οικισμών 

της Σκοπέλου και όχι μέτρων που είναι τυποποιημένα και αφορούν κυρίως μεγαλύτερες 

πόλεις. 

→ Στα μέτρα να ληφθεί υπόψη και η παράμετρος της εποχικότητας που παρουσιάζεται στο 

νησί λόγω της άφιξης μεγάλου αριθμού τουριστών κατά τους θερινούς μήνες.  

→ Η αλλαγή νοοτροπίας και η απόκτηση της σωστής παιδείας στις μετακινήσεις θα πρέπει να 

ξεκινάει από τα παιδιά, καθώς πέρα από το ότι αποτελούν το μέλλον, είναι πολύ πιθανό, εκ 

των πραγμάτων, οι ενήλικοι να ακολουθήσουν.  

→ Ανάγκη μείωσης της χρήσης των ΙΧ από τους κατοίκους, ειδικά για τις μικρές μετακινήσεις. 

→ Διευθέτηση του προβλήματος της στάθμευσης στην πόλη της Σκοπέλου, μέσω εύρεσης 

υπαίθριων χώρων εκτός πόλης, απαγορεύσεων, κατάλληλων διαμορφώσεων και χρήσης 

της δημόσιας συγκοινωνίας (park&ride)  
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