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1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 

ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΊΟΥ  

Ο Δήμος Ιητών περιλαμβάνει το νησί της Ίου και ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας που 

βρίσκεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Η Ίος έχει υψόμετρο 122 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.  

Οι χρήσεις γης καθώς και ο χάρτης κάλυψης γης παρατίθενται στις επόμενες εικόνες:  (πηγή: 

διάγραμμα χρήσεων γης 

της Νήσου Ίου, Corine 

επιτόπια έρευνα):   
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Ο πληθυσμός του νησιού ανέρχεται σε 2.024 κατοίκους (2011) και κατανέμεται ως ακολούθως:  

 Αγία Θεοδότη 12 

 Επάνω Κάμπος 57 

 Ίος 1.754 

 Κουμπάρα 16 

 Μαγγανάρι 29 

 Μπούρης 31 

 Μυλοπότας 120 

 Πεταλίδι 0 και  

 Ψάθη 5 

Η απασχόληση στην Ίο αφορά κατά κύριο λόγο τον τριτογενή τομέα και δευτερευόντως τον 

πρωτογενή.   

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ίου είναι ο βαθμός επισκεψιμότητας ο οποίος αναφέρεται σε 80 φορές 

τον πληθυσμό του νησιού σε ετήσια βάση, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.    

 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ, Premium Consulting 2021 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2013 υπάρχει αύξηση της επισκεψιμότητας του νησιού κατά 50%, 

με αντίστοιχη επιβάρυνση των περιβαλλοντικών και λοιπών παραγόντων βιωσιμότητας (το επίπεδο 

επισκεψιμότητας του 2019 είναι μεγαλύτερο του 2013, παρότι το έτος αναφοράς αποτελεί το 

χαμηλότερο σημείο τουριστικής κίνησης την τελευταία δεκαετία σε πολλές άλλες περιοχές της 

χώρας). Τα στοιχεία για το 2021 αφορούν το πρώτο δεκάμηνο του έτους.        
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Η μεταφορική κίνηση εξυπηρετείται σχεδόν αποκλειστικά από τα αφικνούμενα ΙΧ, ενώ οι 

υπάρχουσες μεταφορικές υποδομές καλύπτουν μικρό μέρος της μεταφορικής ζήτησης.   

Σε ότι αφορά τις εξωτερικές οικονομίες, τα ατυχήματα διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, με έτος 

έξαρσης το 2018 (20 ατυχήματα), το 2017 (17) και το 2019 με 15 ατυχήματα.   

Η επιφάνεια της Ίου εκτιμάται στα 108,713 τ.χλμ., ενώ έχει μήκος ακτών 87 χιλιόμετρα. Βρίσκεται 

ανάμεσα στη Νάξο, τη Σίκινο και τη Θήρα. Οι σημαντικότεροι όρμοι του νησιού είναι ο Γιαλός, ο 

Μυλοπότας και το Μαγγανάρι. Η Ίος διαθέτει ένα από τα ασφαλέστερα λιμάνια των Κυκλάδων, στη 

δυτική πλευρά του νησιού, όπου βρίσκονται και οι μεγαλύτερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις του νησιού, 

ο Επάνω και ο Κάτω Κάμπος. 

Η Ίος απέχει 111 ν.μ. από το λιμάνι του Πειραιά, 72 ν.μ. από το Ηράκλειο και 55 ν.μ. από το λιμάνι 

της Ερμούπολης, της διοικητικής έδρας του νομού Κυκλάδων. 

Ο πιο πολυσύχναστος προορισμός και παραλία του νησιού είναι ο Μυλοπότας, ο οποίος βρίσκεται 

σε πολύ κοντινή απόσταση από τη Χώρα, ενώ άλλοι οικισμοί είναι το Μαγγανάρι, ο Όρμος, η Ψάθη, 

η Αγία Θεοδότη η Κουμπάρα και ο Επάνω Κάμπος.  

Η δημόσια συγκοινωνία του νησιού εκτελείται με ΚΤΕΛ, του οποίου τα κύρια δρομολόγια αφορούν 

τις ακόλουθες συνδέσεις:  

Λιμάνι προς     

 Χώρα 

 Χώρα και Μυλοπότα 

Χώρα προς 

 Μυλοπότα 

Μυλοπότα προς 

 Χώρα και Λιμάνι 

Κατά τους θερινούς μήνες υπάρχει σύνδεση με όλους τους κύριους παράλιους προορισμούς σε τακτά 

χρονικά διαστήματα.    

Η εποχικότητα αναφορικά με την επισκεψιμότητα του δημοφιλούς νησιού είναι έντονη και 

αντικατοπτρίζεται στα ακόλουθα διαγράμματα. 

Τα διαγράμματα παρουσιάζουν την εποχικότητα κατά το έτος 2019, χρονιά που ο τουρισμός 

παρουσίασε κορύφωση σε πολλούς προορισμούς στην χώρα γενικότερα, και κατά το έτος 2020, όταν 

οι επιπτώσεις από τον covid-19 στις μεταφορές υπήρξε ιδιαίτερα έντονη. Η σύγκριση των δύο ετών 

δείχνει τον βαθμό ελκυστικότητας του νησιού.      
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Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΔΛΤ Δήμου Ιητών, Premium Consulting, 2021 
 
 
 

 
Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΔΛΤ Δήμου Ιητών, Premium Consulting, 2021 

 

 

Η νησιωτική ιδιαιτερότητα και ο εποχικός χαρακτήρας του μεταφορικού φόρτου της Ίου 

διαμορφώνει τις ακόλουθες βασικές προτεραιότητες που είναι:  

 Βιώσιμη διαχείριση των υποδομών του νησιού  

 Σταδιακή διαμόρφωση μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

 Πράσινες μετακινήσεις (ηλεκτροκίνηση δημοσίων και ιδιωτικών μέσων) 

 Ενεργειακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

 Ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ατμοσφαιρικού αέρα (μείωση επιπέδων 

εκπομπών CO2, SOX, NOΧ και σωματιδίων) 
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 Μετατροπή σε GR-ECO Island στο πρότυπο της Χάλκης και άλλων μικρών νησιών  

 Δημιουργία οικολογικής ταυτότητας και επαναπροσδιορισμού του τουριστικού 

ρεύματος που επισκέπτεται το νησί (ενίσχυση της ποιότητας και έλεγχος της φέρουσας 

ικανότητας του νησιού) 

 Ενίσχυση των βασικών υποδομών έτσι ώστε να καταστούν ασφαλείς για τους μόνιμους 

κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.  

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ του Δήμου Ιητών αποτελεί καλή ευκαιρία προκειμένου οι φορείς που 

συναποφασίζουν με τους κατοίκους για το μέλλον του να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που θα 

παρουσιαστούν ώστε να υλοποιήσουν τις βασικές επιδιώξεις μέσα από μια σειρά στοχευμένων 

ενεργειών που καταγράφονται στο ΣΒΑΚ.  
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2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ   

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαδικασίες συμμετοχικότητας στις οποίες ο Δήμος 

Ιητών προέβη σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, ώστε το ΣΒΑΚ του Δήμου Ιητών να λάβει την ευρύτερη 

δυνατή συναίνεση και οι προτεινόμενες δράσεις να αποτελέσουν «κτήμα» και «δέσμευση» όλων των 

φορέων που εμπλέκονται στο στάδιο εφαρμογής. 

Αναλυτικότερα, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες διαδικασίες.      

   

 

2.1 ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ  - ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  

Σύμφωνα με τα Μεθοδολογικά Βήματα εκπόνησης του ΣΒΑΚ του Δήμου Ιητών, μετά την σύσταση της 

Ομάδας Έργου, του Δικτύου Φορέων και την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής, η Ομάδα Έργου 

προετοίμασε τρία (3) κατάλληλα διαμορφωμένα Ερωτηματολόγια προς Συλλογικούς Φορείς, 

Αυτοδιοικητικούς Φορείς και κατοίκους του Δήμου, ώστε να αποτυπωθούν οι απόψεις τους και να 

καταγραφούν οι προτάσεις τους, οι οποίες στη συνέχεια αποτέλεσαν το σύνολο των προτεινόμενων 

δράσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο υλοποίησης του ΣΒΑΚ του Δήμου Ιητών.      

Συμπερασματικά, ο Κύκλος Διαβουλεύσεων περιλαμβάνει δύο διακριτά στάδια: 

- Στάδιο Ευρείας Διαβούλευσης (ερωτηματολόγια), και  

- Στάδιο Επιτελικής Διαβούλευσης (focus group) 

   

2.1.1 Αποτελέσματα Α’ Κύκλου Διαβούλευσης (ευρεία διαβούλευση) 

Τα αποτελέσματα του Α Κύκλου διαβούλευσης βασίζονται στην συγκέντρωση των απόψεων που 

καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια που αναρτήθηκαν και αφορούσαν:  

- Καταγραφή Απόψεων Αυτοδιοικητικών Φορέων  

- Καταγραφή Απόψεων Συλλογικών φορέων του Δήμου  

- Καταγραφή Απόψεων Πολιτών     

Το ερωτηματολόγιο και των τριών ενοτήτων αναφοράς περιέλαβε απόψεις κατοίκων της πόλης, των 

ευρύτερων οικισμών του νησιού αλλά και επισκεπτών, αφού η περιοδική κίνηση στο νησί της Ίου 

επηρεάζεται από την τουριστική κίνηση, η οποία προσδιορίζει μεγάλο φάσμα προβλημάτων, 

περιλαμβανομένου και αυτού της αστικής κινητικότητας. 

 

2.1.2 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών  

Το παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου προς τους πολίτες και 

επισκέπτες του Δήμου Ιητών στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας για το νησί της Ίου. 
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Η έρευνα πεδίου διεξήχθη μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το χρονικό διάστημα μεταξύ 

20/05/2021 και 20/07/2021 με τη συμμετοχή συνολικά 65 ατόμων. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν 

ανώνυμη και η απάντηση όλων των ερωτήσεων ήταν προαιρετική για τους συμμετέχοντες.  

 
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

θα εκκινήσει από τη 

δημογραφική ταυτότητα του 

πληθυσμού της έρευνας. Σε ότι 

αφορά το φύλλο των 

συμμετεχόντων, τα ποσοστά 

παρουσιάζονται ισορροπημένα 

με το 51% των συμμετεχόντων να 

είναι γυναίκες και το 49% να είναι 

άντρες.  

Σε ότι αφορά την ηλικία των 

συμμετεχόντων (επισκεπτών και 

μονίμων κατοίκων), η μεγάλη 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

ανήκει στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 30-44 ετών (66%), ακολουθούμενη από την ηλικιακή ομάδα 45-

59 με ποσοστό 17% και τη νεαρότερη ομάδα 15-29 με ποσοστό 14%. Το χαμηλότερο ποσοστό 

παρουσίασε η ηλικιακή ομάδα 60-74 ετών με 3%.  

 

 

 

Σε ότι αφορά την ιδιότητα της εντοπιότητας τους, η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

δήλωσαν ότι αποτελούν μόνιμους κατοίκους του νησιού, με ποσοστό 72% ενώ 28% των 

συμμετεχόντων δήλωσαν ότι αποτελούν επισκέπτες του νησιού. Το ποσοστό των μονίμων κατοίκων 

κατανέμεται μεταξύ μονίμων κατοίκων του κυρίως οικισμού και των μονίμων κατοίκων εκτός αυτού, 

σε ποσοστά 44% και 28% αντίστοιχα, καθιστώντας τους μόνιμους κατοίκους της πόλης την κυρίαρχη 

αριθμητικά ομάδα της έρευνας.  

14%

66%
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Συνεχίζοντας τη δημογραφική ανάλυση των συμμετεχόντων καταγράφεται ότι σε ότι αφορά τα μέλη 

των νοικοκυριών τους ο μέσος όρος κινήθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα με μέσο όρο αριθμού μελών 

νοικοκυριού τα 2,76 άτομα.  

Περνώντας στην καταγραφή του μορφωτικού επιπέδου των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 65% 

δήλωσε ότι αποτελεί απόφοιτο πανεπιστημίου, 16% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι αποτελούν 

αποφοίτους λυκείου, 11% καταγράφονται ως κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, 

ενώ μικρότερα είναι τα ποσοστά των συμμετεχόντων αποφοίτων δημοτικού (5%) ή γυμνασίου (3%). 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι το γενικό επίπεδο μόρφωσης των συμμετεχόντων ήταν ιδιαίτερα 

υψηλό ανεξαρτήτως των επιμέρους λοιπών δημογραφικών κατηγοριοποιήσεων.   

 

Σε ότι αφορά την απασχόληση, οι συμμετέχοντες δήλωσαν εκτός οικίας απασχολούμενοι σε ποσοστό 

83%, ενώ το υπόλοιπο 17% κατανέμεται ως εξής: 6% συνταξιούχοι, 5% φοιτητές ή μαθητές, και 3% 

28%

44%

28%

Ιδιότητα

Μόνιμος κάτοικος της πόλης Μόνιμος κάτοικος του νησιού εκτός πόλης Επισκέπτης
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ως οικιακά απασχολούμενοι και 3% ως εργαζόμενοι στο σπίτι. Το κυριότερο στοιχείο ενδιαφέροντος 

από τα παραπάνω στοιχεία είναι ότι πρόκειται για άτομα με συχνές και συστηματικές μετακινήσεις.  

 

Ως προς το οικογενειακό εισόδημα των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, η 

σημαντική πλειοψηφία ανήκει στην κατηγορία με εισόδημα μεταξύ 10.000-25.000 € (21 απαντήσεις), 

με δεύτερη κατηγορία σε αριθμό το εισόδημα μέχρι 10.000 € (6 απαντήσεις). Τα υψηλότερα 

εισοδήματα παρουσιάζουν μικρότερο αριθμό απαντήσεων με 5 απαντήσεις για την κατηγόρια 

25.000-40.000€ και 4 απαντήσεις για την κατηγορία 40.000€ και άνω. Το γενικό συμπέρασμα που 

προκύπτει είναι ότι το γενικό επίπεδο του εισοδήματος είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, στοιχείο 

που επηρεάζει και τις ειδικότερες προσεγγίσεις και ανάγκες όπως καταγράφονται στη συνέχεια.  

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, οι συμμετέχοντες δήλωσαν τον αριθμό αλλά και το είδος 

των οχημάτων του νοικοκυριού τους. Σε ότι αφορά το είδος των οχημάτων, τα ΙΧ αποτελούν το κύριο 

είδος που συναντάται στις απαντήσεις (37 στο σύνολο) ακολουθούμενα από τα ποδήλατα (23 
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συνολικά) και τα αυτοκινούμενα δίκυκλα (20 στο σύνολο), ενώ 11 απαντήσεις περιλάμβαναν άλλα 

οχήματα.  

 

 

Περνώντας στην εξέταση των ειδικότερων κατηγοριών, διαφαίνεται ότι ο συνηθέστερος αριθμός ΙΧ 

ανά νοικοκυριό είναι 1 (19 απαντήσεις σε σύνολο 37), ακολουθούμενος από τα 2 οχήματα (11 

απαντήσεις). Περιστασιακές απαντήσεις αφορούσαν την έλλειψη ΙΧ (0 οχήματα), ή την ύπαρξη 

πολλαπλών (3 ή 4 οχημάτων). Στη δεύτερη δημοφιλέστερη κατηγορία οχημάτων, τα ποδήλατα, και 

πάλι οι συνηθέστερες απαντήσεις είναι είτε 1 ποδήλατο (9 απαντήσεις) είτε κανένα (6 απαντήσεις) 

είτε 2 (5 απαντήσεις). Από μία απάντηση συγκέντρωσαν τα 3, 4 ή και 5 ποδήλατα ανά νοικοκυριό. 

Ανάλογη εικόνα, με συνηθέστερη περίπτωση το 1 δίκυκλο (9 απαντήσεις) και από 5 απαντήσεις τα 

δύο ή μηδέν δίκυκλα. Μία απάντηση ανέφερε τα 4 δίκυκλα ως αριθμό των διαθεσίμων οχημάτων 

στο νοικοκυριό.  

Τα παραπάνω δεδομένα ολοκλήρωσαν την καταγραφή των δημογραφικών και άλλων ποσοτικών 

δεδομένων του ερωτηματολογίου (μέρος Α). Στο δεύτερο μέρος του, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν 

στους τρόπους μετακίνησης τους.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν (με δυνατότητα μέχρι δύο απαντήσεις ανά συμμετέχοντα) 

σε ότι αφορά τις καθημερινές μετακινήσεις των συμμετεχόντων, η πεζή μετακίνηση ήταν η 

δημοφιλέστερη απάντηση (17 απαντήσεις) με την οδήγηση ΙΧ να ακολουθεί με 16 απαντήσεις. Τα 

δίκυκλα ακολούθησαν με 7 απαντήσεις, ενώ από 2 απαντήσεις συγκέντρωσαν οι επιλογές της 

κίνησης με ΙΧ ως επιβάτης, η δημοτική συγκοινωνία και το ποδήλατο. 
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Αριθμός οχημάτων νοικοκυριού 
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Σε ότι αφορά τη χρήση του ΙΧ ειδικότερα, ανάμεσα στους συμμετέχοντες που απάντησαν στο 

ερώτημα, 69% δήλωσε ότι αυτή γίνεται σε καθημερινή βάση, 17% ότι γίνεται ορισμένες φορές την 

εβδομάδα, ενώ για το αντίστοιχο διάστημα με αναγωγή στο μήνα το ποσοστό ήταν 7%. Πολύ σπάνια 

ή Ποτέ απάντησαν μόλις 4% και 3% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω απαντήσεις προήλθαν 

από ερωτηματολόγια που είχαν δηλώσει το ΙΧ ως κύριο καθημερινό μέσο.  

 

 

Στην περίπτωση του ποδηλάτου ή του βαδίσματος, οι απαντήσεις ήταν ανάλογες, αν και με 

διαφοροποιημένη σχέση μεταξύ τους. Ειδικότερα, 43% δήλωσε ότι η επιλογή γίνεται σε καθημερινή 

βάση, 27% ότι γίνεται ορισμένες φορές την εβδομάδα, 17% ορισμένες φορές το μήνα και 7% ποτέ. 

Οι επιλογές πολύ σπάνια ή λιγότερο από μία φορά το μήνα συγκέντρωσαν 3% των απαντήσεων 

εκάστη.  
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ΙΧ- Οδηγός

ΙΧ- Επιβάτης

Δίκυκλο

Ποδήλατο

Δημοτική Συγκοινωνία

Ταξί

Βάδισμα/πεζή μετακίνηση

Τι μέσο χρησιμοποιείτε κυρίως για τις καθημερινές 
μετακινήσεις σας

69%

17%

7%
4% 3%

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 
ΙΧ για τη μετακίνησή σας;

Καθημερινά Ορισμένες φορές μέσα στην εβδομάδα

Ορισμένες φορές μέσα στο μήνα Λιγότερο από 1 φορά το μήνα

Πολύ σπάνια Ποτέ



ΣΒΑΚ Δήμου Ιητών   
___________________________________________ 

Premium Consulting, 2021 
13 

 

Η επόμενη σειρά ερωτημάτων αφορούσε τη χρήση της δημοτικής συγκοινωνίας. Σε σχέση με την 

περίοδο χρήσης της, οι απαντήσεις αναδεικνύουν την περιοδικότητα της με 69% να απαντά ότι η 

συχνότερη χρήση γίνεται τους θερινούς μήνες και 19% τους χειμερινούς, ενώ μόλις το 12% αφορούσε 

χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.  

 

 

Σε ότι αφορά το σκοπό της χρήσης, η πλειοψηφία των απαντήσεων αφορούσε χρήσεις που 

σχετίζονταν με την αναψυχή και τη διασκέδαση, 19% αφορούσε χρήση για ψώνια και 23% άλλες 

χρήσεις. Σημειώνεται ως ενισχυτικό προηγούμενων ευρημάτων ότι μόλις 8% των απαντήσεων 

αφορούσαν χρήση μετακίνησης προς την  εργασία των ερωτηθέντων.  

43%

27%

17%

3%
3%

7%

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε ποδήλατο ή βάδισμα για 
τη μετακίνησή σας;

Καθημερινά Ορισμένες φορές μέσα στην εβδομάδα

Ορισμένες φορές μέσα στο μήνα Λιγότερο από 1 φορά το μήνα

Πολύ σπάνια Ποτέ

12%

19%

69%

Πότε χρησιμοποιείτε πιο συχνά την Δημοτική 
Συγκοινωνία;

Όλο το χρόνο Κατά τους χειμερινούς μήνες Κατά τους θερινούς μήνες
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Τέλος, η συχνότητα των παραπάνω χρήσεων, διαφοροποιείται από τα άλλα μέσα που εξετάστηκαν. 

Πολύ σημαντικό κρίνεται το ποσοστό που αναφέρεται στην πολύ σπάνια χρήση (35% και μεγαλύτερο 

από κάθε άλλη επιλογή απάντησης) και την καθόλου (απάντηση «Ποτέ» με ποσοστό 24%) χρήση. Η 

περιστασιακή χρήση του μέσου, είτε σε επίπεδο μήνα (17%) είτε σε επίπεδο εβδομάδας (17%) και 

χρήση λιγότερο από μία φορά το μήνα (7%) συμπληρώνουν τις απαντήσεις που δόθηκαν ενώ 

χαρακτηριστικό είναι ότι κανένας συμμετέχων της έρευνας δεν απάντησε ότι χρησιμοποιεί 

καθημερινά τη δημόσια συγκοινωνία.   

 

 

8%

19%

50%

23%

Για ποιο σκοπό μετακίνησης χρησιμοποιείτε την 
Δημόσια Συγκοινωνία;

Εργασία Ψώνια Αναψυχή –Διασκέδαση- Αθλητισμός Άλλο

17%

17%

7%

35%

24%

Με ποια συχνότητα χρησιμοποιείτε την Δημόσια 
Συγκοινωνία;

Καθημερινά Ορισμένες φορές μέσα στην εβδομάδα

Ορισμένες φορές μέσα στο μήνα Λιγότερο από 1 φορά το μήνα

Πολύ σπάνια Ποτέ
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Σε συνέχεια της καταγραφής των συνηθειών μετακίνησης των συμμετεχόντων στη διαβούλευση 

πολιτών, τα επόμενα θέματα που τέθηκαν αφορούσαν αφενός την ικανοποίηση τους από τη χρήση 

των διαφόρων μέσων αλλά και τα προβλήματα που εντόπισαν στο πλαίσιο της μετακίνησης.  

Σε ότι αφορά την ικανοποίηση από τη μετακίνηση με τα διάφορα μέσα, αυτή σε γενικές γραμμές 

διαφοροποιείται ανάλογα με το μέσο. Το μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης (Πολύ ικανοποιημένος/η 

και Αρκετά ικανοποιημένος/η) συγκεντρώνει η χρήση ΙΧ, με ποσοστό πάνω από το 80% των 

απαντήσεων, ακολουθούμενη από τους χρήστες δικύκλων. Αντίθετα τα χαμηλότερα ποσοστά 

ικανοποίησης συγκεντρώνει η χρήση ποδηλάτου και η πεζή κίνηση. 

Τέλος, η χρήση ταξί και δημοτικής συγκοινωνίας παρουσιάζουν ισορροπημένη εικόνα, με ελαφρά 

τάση προς την μη ικανοποίηση.  

 

Σε συνάφεια με τα παραπάνω καταγράφεται και η ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

οι χρήστες. Σε αυτά, σύμφωνα με την ειδική βαθμολογία που προκύπτει από την κατάταξη των 

προβλημάτων, κυριαρχούν ζητήματα που συνδέονται με την πεζή κίνηση, όπως η έλλειψη 

πεζοδρομίων και η μη ασφαλής κίνηση των πεζών, ζητήματα άμεσης σύνδεσης με την ποιότητα της 

πεζής μετακίνησης στο νησί.  

Ως ιδιαίτερα σημαντικό ιεραρχήθηκε το πρόβλημα της στάθμευσης οχημάτων (ανεπάρκεια και 

παράνομη στάθμευση), το οποίο αφορά τόσο πεζούς όσο και χρήστες οχημάτων. Ως σημαντικό 

κρίθηκε το πρόβλημα της ανεπαρκούς συχνότητας δρομολογίων δημόσιας συγκοινωνίας, στοιχείο 

που επίσης συνδέεται με τα προηγούμενα σχετικά με τη δημόσια συγκοινωνία πορίσματα. Άλλα 

προβλήματα με σχετικά υψηλή ιεράρχηση που καταγράφησαν αφορούν υποδομές όπως το 

οδόστρωμα και η κακή ποιότητα του και η έλλειψη ποδηλατόδρομων. 

Τέλος, είναι σημαντικό να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην πολύ χαμηλή ιεράρχηση που λαμβάνουν οι 

επιπτώσεις της μηχανοκίνητης κίνησης όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο θόρυβος κατά τις ώρες 

κοινής ησυχίας αλλά και το κόστος των μετακινήσεων.  
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Δηλώστε την Ικανοποίησή σας αναφορικά με το μέσο 
μετακίνησης:

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ
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Το παραπάνω στοιχείο, δηλαδή η χαμηλή σχετικά ιεράρχηση προβλημάτων που συνδέονται με την 

παραδοσιακή μηχανοκίνηση, αποτυπώνεται μέχρι κάποιο βαθμό και στο επόμενο τμήμα της 

διαβούλευσης που σχετιζόταν με την υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μετακίνησης. Στις 

τρεις σχετικές ερωτήσεις που αφορούσαν την αγορά προσωπικού ελαφρού ηλεκτρονικού οχήματος, 

την υποκατάσταση του ΙΧ με ποδήλατο ή άλλο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο, και την αγορά 

ηλεκτρονικού οχήματος, σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των απαντήσεων ήταν αρνητικές, αν και με 

οριακά ποσοστά στις περισσότερες περιπτώσεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, δεν μοιάζει άμεση 

προτεραιότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα η αντικατάσταση των παραδοσιακού τύπου 

οχημάτων με ηλεκτρικά. 

 

44%

52%

4%

Σκέφτεστε την αγορά ελαφρού προσωπικού 
ηλεκτρικού οχήματος;

Ναι Όχι Ισως
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Το τελευταίο σκέλος του ερωτηματολογίου της διαβούλευσης ήταν αφιερωμένο στη συλλογή των 

απόψεων / προτάσεων των πολιτών και επισκεπτών στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ. Αυτές κατατέθηκαν ανά 

κατηγορία παρεμβάσεων και ειδικότερα για την Δημόσια Συγκοινωνία, για τη βελτίωση της 

Μετακίνησης των ΑμΕΑ, για την χρήση Ποδηλάτου, για την ενθάρρυνση των πεζών μετακινήσεων και 

τις πεζοδρομήσεις, για τον έλεγχο της Στάθμευσης, για τις οδικές μεταφορές, για την χρήση των 

τεχνολογιών Πληροφορικής στις Αστικές Μετακινήσεις, για την υιοθέτηση περιβαλλοντικά 

φιλικότερων τρόπων μετακίνησης και τέλος για τον τρόπο ανεφοδιασμού των καταστημάτων.  

Ξεκινώντας από τις προτάσεις / απόψεις για τη Δημόσια Συγκοινωνία, αυτές περιλάμβαναν κατά 

κανόνα την ανάγκη για την ύπαρξη συχνότερων / περισσότερων δρομολογίων καθώς και το 

χαμηλότερο κόστος εισιτηρίου, ενώ κάποιες από τις προτάσεις συγκεκριμενοποιούσαν τις 

παρεμβάσεις ως προς τα συγκεκριμένα δρομολόγια (Λιμάνι- Κουμπαρα) και τη χρήση μικρότερων 

και ει δυνατόν ηλεκτρικών λεωφορείων.  

Σε ότι αφορά τη βελτίωση της Μετακίνησης των ΑμΕΑ η αύξηση των θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και 

η κατασκευή ραμπών για την πρόσβαση εντός του οικισμού αλλά και σε εξωτερικούς χώρους όπως 

36%

59%

5%

Σκέφτεστε την υποκατάσταση χρήσης του ΙΧ με ποδήλατο ή 
άλλο μέσο φιλικότερο προς το περιβάλλον;

Ναι Όχι Ίσως
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Ναι Όχι Ίσως
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παραλίες και τουαλέτες αλλά και οχήματα ήταν τα κύρια αιτήματα που καταγράφηκαν σχεδόν σε 

όλες τις περιπτώσεις. Παράλληλα, η χρήση Ποδηλάτου και η ως προϋπόθεση για την αύξηση της 

συνδέθηκε κυρίως με την ανάγκη για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων.  

Τα ζητήματα της ενθάρρυνση των πεζών μετακινήσεων και οι πεζοδρομήσεις, συγκέντρωσαν μία 

σχετικά μεγάλη ποικιλία προτάσεων. Αρχικά σημειώνεται το αίτημα για τη δημιουργία περισσότερων 

και μεγαλύτερων πεζοδρομίων, ενώ επιπλέον καταγράφεται η ανάγκη προσθήκης φωτισμού σε αυτά 

και η πρόταση για τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματης πώλησης νερού σε απομακρυσμένα από 

καταστήματα σημεία. Επιπλέον, πλέον της μίας πρότασης περιλαμβάνει την πεζοδρόμηση υπό όρους 

τμημάτων των δρόμων (δημιουργία ασφαλή "διαδρόμου" μετακίνησης πεζών και απαγόρευσης 

στάθμευσης, πεζοδρόμηση του λιμανιού από το γεφυράκι μέχρι το λιμεναρχείο από τις 18:00 μέχρι 

αργά το βράδυ πλην ασθενοφόρου λιμεναρχείου και αστυνομίας, μετατροπή του δρόμου του 

λιμανιού σε πεζόδρομο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες). 

Στην περίπτωση του ελέγχου της στάθμευσης, η γενική σύγκλιση των προτάσεων αφορά τη 

δημιουργία περισσότερων χώρων στάθμευσης, τη δημιουργία δημοτικών σταθμών αλλά και άδειες 

για ιδιωτικούς σταθμούς. Παράλληλα, υπήρξε παρατήρηση για την ανάγκη μεγαλύτερου ελέγχου για 

τον περιορισμό της ασυδοσίας στο συγκεκριμένο θέμα.  

Η κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση των οδικών μεταφορών εστίασε στη διεύρυνση, βελτίωση 

και συντήρηση του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου, παράλληλα με την αναβάθμιση του μη 

ασφαλτοστρωμένου δικτύου. Επιπλέον σημειώθηκε η ανάγκη για την ύπαρξη ωραρίου κίνησης των 

βαρέων οχημάτων για την αποφυγή μποτιλιαρισμάτων σε συνδυασμό με την κίνηση λεωφορείων.  

Η χρήση των τεχνολογιών Πληροφορικής στις Αστικές Μετακινήσεις αντιμετωπίστηκε θετικά αν και 

οι προτάσεις ήταν σχετικά λίγες στον αριθμό και περιελάβαν τη δημιουργία στάσεων τηλεματικής 

και ηχητικές ειδοποιήσεις σε ολόκληρο στο δίκτυο λεωφορείων, την τοποθέτηση ταμπέλας με 

ενημέρωση για άφιξη δρομολογίων σε κεντρικές στάσεις και την ύπαρξη μηχανήματος έκδοσης 

εισιτηρίων στις κεντρικές στάσεις των λεωφορείων. 

Σε ότι αφορούσε την υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικότερων τρόπων μετακίνησης, στοιχείο που 

όπως καταγράφηκε παραπάνω παρουσιάζει σχετική υστέρηση, προτάθηκε η ενημέρωση των 

δημοτών και η παροχή κινήτρων για την υιοθέτησή τους, η επιδότηση και δημιουργία σταθμών 

φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και τοποθέτηση ηλεκτρικών θέσεων πάρκινγκ.  

Τέλος, αναφορικά με τις προτάσεις για τον τρόπο ανεφοδιασμού των καταστημάτων, ως απαραίτητες 

κρίθηκαν οι προτάσεις για τον καθορισμό συγκεκριμένου ωραρίου τροφοδοσίας και έλεγχος για την 

τήρησή του. Σχετικό στοιχείο αποτελεί η πρόταση για την ελεγχόμενη πρόσβαση των οχημάτων στον 

οικισμό της χώρας, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για τον χρονικό περιορισμό της μέχρι 

συγκεκριμένες ώρες αλλά και προτάσεων για τη χρήση αποκλειστικά ηλεκτρικών οχημάτων στο 

πλαίσιο της πρόσβασης αυτής.  

Συμπερασματικά, τα ασικά προβλήματα που ανέδειξε η δημόσια διαβούλευση είναι τα ακόλουθα: 

- Η πλειοψηφία των ερωτώμενων εργάζεται εκτός σπιτιού (81%), άρα μετακινείται σε 

καθημερινή βάση  

- Η πλειονότητα (53%) των ερωτώμενων διαθέτει ένα (1) Ι.Χ επιβατηγό 

- Η πλειονότητα (50%) των ερωτώμενων διαθέτει δίκυκλο  

- Σημαντικό ποσοστό (38%) των ερωτώμενων διαθέτει ποδήλατο 
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- Το μέσο εισόδημα των ερωτώμενων κατά πλειοψηφία (58%) κινείται μεταξύ 10.000 – 25.000 

ευρώ.  

- Οι επικρατέστεροι τρόποι μετακίνησης αφορούν το ΙΧ (56%) υπό την ιδιότητα του οδηγού, 

ενώ σε ποσοστό 4% δηλώνεται μετακίνηση με ΙΧ, αλλά με την ιδιότητα του επιβάτη.  

- Η μετακίνηση με δίκυκλο συγκεντρώνει ποσοστό 26% και η χρήση του ποδηλάτου το χαμηλό 

ποσοστό του 7%, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι επιλογές μετακίνησης που επιλέγει ο ερωτώμενος 

είναι 2. 

- Η Δημοτική συγκοινωνία χρησιμοποιείται κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, με πολύ μικρό 

ποσοστό (13%) να δηλώνει μετακίνηση με δημόσιο μέσο σε όλη την διάρκεια του έτους 

- Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης από τα υφιστάμενα μέσα και τρόπους μετακίνησης 

προκύπτει υψηλό ποσοστό ικανοποίησης για το ΙΧ (60%), και αντίστοιχα ικανοποίηση για 

μετακίνηση με δίκυκλο σε ποσοστό 44%. Ακόμα και η δημοτική συγκοινωνία συγκεντρώνει 

ικανοποίηση 29%, ποσοστό σχετικά υψηλό αν ληφθεί υπ’ όψιν τοπ χαρακτηριστικό του 

μέσου (μη διαθέσιμο οποιαδήποτε ώρα επιλέγει ο μετακινούμενος).  

- Η ποιότητα των πεζόδρομων και η επάρκεια του δικτύου πεζοδρόμων συγκεντρώνει επίσης 

υψηλό ποσοστό των ερωτώμενων σε ποσοστό 46%.  

- Αναφορικά με τα προβλήματα και την κατάταξή τους ανά προτεραιότητα επίλυσης, 

αναφέρονται τα ακόλουθα (ο αριθμός δηλώνει την τιμή που έλαβε ο σταθμισμένος δείκτης 

σημαντικότητας):  

• 7.69: Κόστος μετακίνησης (δεν αφορά άμεσα το ΣΒΑΚ, αλλά δηλώνει την 

ανελαστικότητα του μέσου μεταφοράς) 

• 7.29: Θόρυβος, ιδιαίτερα κατά τις ώρες κοινής ησυχίας,  

• 6.94: Ατμοσφαιρική ρύπανση  

• 5.03: έλλειψη ποδηλατοδρόμων 

• 4.46: κακή ποιότητα οδοστρώματος  

• 3.8: ανεπαρκής συχνότητα δρομολογίων αστικής συγκοινωνίας 

• 3.6: προβλήματα στάθμευσης ΙΧ και δικύκλων 

• 3.23: μη ασφαλής κίνηση για τους πεζούς  

• 2.97: έλλειψη πεζοδρόμων αποκλειστικής χρήσης πεζών                     

Σε ότι αφορά την υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μετακίνησης προέκυψαν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα:  

- Η υποκατάσταση του ΙΧ από ποδήλατο δεν συγκεντρώνει θετικές απόψεις 

- Η αγορά ηλεκτρικού οχήματος συγκεντρώνει 50% θετικές και 50% αρνητικές γνώμες  

- Η αγορά ελαφρού προσωπικού ηλεκτρικού οχήματος συγκεντρώνει αρνητικές γνώμες 
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Στη συνέχεια ακολουθούν οι προτάσεις που προέκυψαν κατά το στάδιο ευρείας διαβούλευσης, ανά 

ενότητα ζητημάτων αστικής μετακίνησης.   
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3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

Κατηγορία 
Ζητήματος Αστικής 

Μετακίνησης  

Προτεινόμενες Λύσεις  

Δημόσια 
Συγκοινωνία  

 Συχνότερα δρομολόγια με μικρότερα και ηλεκτρικά λεωφορεία σε 
όλο το νησί  
 Τακτικά δρομολόγια μια με δυο μέρες την εβδομάδα κατά τη 
διάρκεια όλου του έτους και όχι μόνο για δυο μήνες το καλοκαίρι 
(ενδεικτικά, στο δρομολόγιο Λιμάνι- Κουμπάρα) 
 Χαμηλού κόστους εισιτήριο  
 Τηλεματικές και ηχητικές ειδοποιήσεις δρομολογίων  

 

Βελτίωση 
μετακίνησης των 
ΑμΕΑ 

 Δημιουργία προσβάσιμων δρόμων αλλά και δημόσιες τουαλέτες 
με πρόσβαση σε ΑΜΕΑ και δημιουργία ράμπα ΑΜΕΑ σε παραλίες 
 περισσότερε θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ και περισσότερες ράμπες 
για τη μετακίνησή τους εντός του οικισμού 
  

Χρήση Ποδηλάτου  
 Δημιουργία ποδηλατοδρόμων 

 

Ενθάρρυνση πεζών 
μετακινήσεων  

 Δημιουργία πεζοδρομίων με φωτισμό καθώς κι τοποθέτηση 
μηχανημάτων αυτόματης πώλησης νερού σε απομακρυσμένα από 
καταστήματα σημεία 
 Τους καλοκαιρινούς μήνες ο δρόμος κατά μήκος του λιμανιού 
μπορεί να κλείνει και να μετατρέπεται σε πεζόδρομο κατά τις 
απογευματινές/βραδινές ώρες. Δημιουργία έστω κ στενού 
πεζοδρομίου κατά μήκος της παραλίας Γιαλός κ κατά μήκος της 
παραλίας Μυλοπότας 
 Πεζοδρόμηση του λιμανιού από το γεφυράκι μέχρι το λιμεναρχείο 
, από τις 18:00 μέχρι αργά το βράδυ πλην ασθενοφόρου 
λιμεναρχείου και αστυνομίας (μόνο για έκτακτη ανάγκη ) 

 

Έλεγχος Στάθμευσης  

 Δημιουργία περισσότερων δημοτικών σταθμών στάθμευσης αλλά 
και άδειες για ιδιωτικούς σταθμούς 
 Αστυνόμευση και περιορισμός παράνομης στάθμευσης  

 

Οδικές Μεταφορές  
 Καλύτερη ασφαλτόστρωση στο οδικό δίκτυο και ασφαλτόστρωση 
των χωματόδρομων καθώς και δημιουργία περιφερειακής οδού 
 

Χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής στις 
Μετακινήσεις  

 Τοποθέτηση ταμπέλας με ενημέρωση για άφιξη δρομολογίων σε 
κεντρικές στάσεις 

 

Υιοθέτηση 
περιβαλλοντικά 
φιλικότερων τρόπων 
μετακίνησης  

 Επιδότηση καθώς και δημιουργία ηλεκτρικών σταθμών για 
φόρτιση οχημάτων αλλά και τοποθέτηση ηλεκτρικών θέσεων 
πάρκινγκ 

 

Ανεφοδιασμός 
καταστημάτων 

 Συγκεκριμένο ωράριο τροφοδοσίας και έλεγχος για την τήρησή 
του 
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Κατηγορία 
Ζητήματος Αστικής 

Μετακίνησης  

Προτεινόμενες Λύσεις  

(κυκλοφοριακός 
φόρτος) 

 


