
 
Το Καραβόσταμο Ικαρίας δήλωσε συμμετοχή που εγκρίθηκε στην Εβδομάδα Ευρωπαϊκής 
Κινητικότητας. Συνολικά συμμετέχουν 53 χώρες (14 εκτός ΕΕ) με 3036 δράσεις. Η Ελλάδα 
συμμετέχει με  92 δράσεις.  
https://mobilityweek.eu/2021-participants/?year=2021&country=GR  
Το Καραβόσταμο δήλωσε συμμετοχή και στις τρεις κατηγορίες, δηλαδή (1) με δράσεις μέσα στην 
εβδομάδα, (2) με μόνιμα μέτρα και (3) με ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.  
 
Έγιναν οι εξής δράσεις: 
 
17/9/2021 8:30 μμ: Συζήτηση στην πλατεία του χωριού για την αναβάθμιση της κινητικότητας στην 
περιοχή μας. Οι συζητήσεις επεκτάθηκαν και τις υπόλοιπες ημέρες καθώς προκλήθηκε μεγάλο 
ενδιαφέρον. Συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 

• Προτάσεις για κυκλοφορία αυτοκινήτων ώστε να υπάρχει ζώνη ελεύθερη από αυτοκίνητα στο 
κέντρο του χωριού.  
Επισημάνθηκαν τα εξής θετικά: Η κεντρική πλατεία του χωριού είναι ελεύθερη από 
τραπεζοκαθίσματα καθώς ήταν πάντα χώρος για ελεύθερο παιχνίδι (μόνιμο μέτρο). Δεν 
υπάρχει διερχόμενη κυκλοφορία στο κέντρο-τα αυτοκίνητα που περνούν από την γέφυρα της 
πλατείας είναι των κατοίκων του χωριού και ο δρόμος λειτουργεί ως woonerf (πεζόδρομος με 
ελαφρά και αργή κυκλοφορία οχημάτων). Το καλοκαίρι μεταφέρεται η στάθμευση των 
οχημάτων αποκλειστικά στο «ρέμα», μετά από παραινέσεις και ειδική σήμανση από τοπικό 
σύλλογο, και δεν υπάρχει στάθμευση στο επίπεδο της πλατείας και της γέφυρας (μόνιμο 
μέτρο). Τα τραπεζοκαθίσματα υπάρχουν περιμετρικά της πλατείας και οι δρόμοι γύρω από την 
πλατεία λειτουργούν επίσης ως woonerf. Όλες οι ηλικίες έχουν τους χώρους τους για 
συνεύρεση και παιχνίδι. Παιδική χαρά και μπάσκετ υπάρχουν στο σχολείο, 300-350 μέτρα από 
το κέντρο.  
Επισημάνθηκαν τα εξής αρνητικά: Πρόβλημα αποτελούν τα δίκυκλα των νεαρών του χωριού 
που περνούν με μεγάλη ταχύτητα και δεν προσέχουν τα μικρά παιδιά που παίζουν. Μέχρι τώρα 
δεν έχει σημειωθεί ατύχημα λόγω επιτήρησης των παιδιών από τους μεγάλους. Θα πρέπει να 
γίνεται κάθε χρόνο ειδική καμπάνια ενημέρωσης στους νεαρούς οδηγούς του χωριού.  

• Προτάσεις για τη βελτίωση των εσωτερικών μονοπατιών του χωριού και των 4 μονοπατιών που 
συνδέουν το χωριό με τις παρακείμενες παραλίες του Άρη Ποταμού και του Μηλιώντα, και τα 
2 μονοπάτια που συνδέουν με το γειτονικό χωριό Αρέθουσα. 
Επισημάνθηκαν τα εξής θετικά: Τα εσωτερικά μονοπάτια του χωριού και το μονοπάτι προς τον 
Άρη Ποταμό καθαρίζονται εθελοντικά. Τα 2 μονοπάτια προς την Αρέθουσα καθαρίζονται 
περιστασιακά. 
Επισημάνθηκαν τα εξής αρνητικά: Θα πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση στα μονοπάτια. Θα 
πρέπει όλα τα μονοπάτια να καθαρίζονται συστηματικά την Άνοιξη. Θα πρέπει να εκδοθεί 
χάρτης οικο-κινητικότητας. 

• Προτάσεις για τη δημιουργία μονοπατιού μέσα στο ρέμα του χωριού. Θα πρέπει ο Δήμος να 
δημιουργήσει εποχική περιπατητική διαδρομή μήκους τουλάχιστον 2 χιλιομέτρων. 

 
19/9/2021 10:30 π.μ. Περπάτημα στο μονοπάτι Καραβόσταμο – Άρης Ποταμός, 700 μέτρα. Το 
μονοπάτι είναι μέτριας δυσκολίας με απότομα πρανή. Έχει υψηλή βιοποικιλότητα και υψηλή 
αισθητική- σκηνική αξία. Έχει αυξηθεί η ασφάλεια με την τοποθέτηση ράβδων και σύρματος 
προστασίας, που χρειάζεται βελτίωση. Χρειάζεται μικρές επεμβάσεις βελτίωσης της βατότητας σε 
τρία σημεία. Χρειάζεται σήμανση και ανάδειξη των τοπωνυμίων και των φυτών της διαδρομής. Το 
μονοπάτι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο για όλα τα μονοπάτια του χωριού. 

https://mobilityweek.eu/2021-participants/?year=2021&country=GR


 
22/9/2021 Απαγόρευση διέλευσης 7:00μμ – 11:00μμ από το κέντρο, με εξαίρεση τους μόνιμους 
κατοίκους και τα ΑΜΕΑ. Αποστολή επιστολής των κατοίκων προς τον Δήμαρχο για της βελτιώσεις 
κινητικότητας που απαιτούνται στο Καραβόσταμο.  
 
Τα μόνιμα μέτρα που προτείνονται για την κινητικότητα είναι: 
Πεζοδρόμηση: Δημιουργία ή διαπλάτυνση πεζοδρόμων (υλοποιείται στην πλατεία του χωριού- 
προτείνεται για τα μονοπάτια του χωριού).  
Νέα πρόσβαση: Προτείνεται η δημιουργία οδικής σύνδεσης του δρόμου εισόδου στο χωριό με την 
απέναντι εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, ώστε να δημιουργηθεί δεύτερη διέλευση του ρέματος 
και να μην αναγκάζονται τα οχήματα να διέρχονται από το κέντρο του χωριού. Με αυτή την 
πρόσβαση θα δοθεί η δυνατότητα μόνιμης πεζοδρόμησης του κέντρου. Η οδική σύνδεση 
διέλευσης του ρέματος μπορεί να γίνει είτε με νέο δρόμο που να ανεβαίνει στους Αγίους 
Αναργύρους είτε με γέφυρα.  
Ηπιότερη κυκλοφορία και σχήματα ελέγχου της πρόσβασης: Μείωση της στάθμευσης εκτός 
χώρων στάθμευσης (υλοποιήθηκε). Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στάθμευση (σχεδιάζεται) 
Προσβασιμότητα:  Δημιουργία σχεδίων προσβασιμότητας (σχεδιάζεται). 
Διαχείριση κινητικότητας: Δημιουργία καμπάνιας εγρήγορσης για την κινητικότητα (σχεδιάζεται). 
Ανάπτυξη σχεδίων κινητικότητας σε συνεργασία με τους τοπικούς επιχειρηματίες (υλοποιείται). 
Μόνιμη απαγόρευση της πρόσβασης στο κέντρο του χωριού (σχεδιάζεται μετά την κατασκευή της 
νέας πρόσβασης). 
 
Τέλος διατυπώθηκε και μια πρωτοποριακή πρόταση κινητικότητας, ανάλογη με τους σταθμούς 
ποδηλάτων και τη διάθεση ποδηλάτων στους πολίτες από πολλούς δήμους: Η πρόταση είναι, 
τους θερινούς μήνες να διαμορφωθεί σταθμός και να διατίθενται ελεγχόμενα, κατά προτίμηση 
δωρεάν από το δήμο ή έναντι μικρού αντιτίμου, 3-5 σανίδες όρθιας κωπηλάτησης (Surf stand up 
paddle boards). Έτσι θα δημιουργηθεί εναλλακτική προσβασιμότητα στις παρακείμενες παραλίες 
και η απόλαυση της εξαιρετικής ακτογραμμής.  

Για το τοπικό συμβούλιο 
(μετά από προφορική συνεννόηση με μέλη του, τον πρόεδρο και τον Φώτη Ράπτη) 

Ηλίας Γιαννίρης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθούν: 

1. Η αρχική εισήγηση για τη συζήτηση της 17/9/2021 

2. Φωτογραφική παρουσίαση της κατάστασης και των δράσεων που έγιναν. 

3. Στοιχεία της αρχικής αίτησης στο ecomobility week.  

  

SUP: Stand up paddle 

https://www.decathlon.com.gr/el/8693-surf-stand-up-paddle-boards
https://www.decathlon.com.gr/el/8693-surf-stand-up-paddle-boards


1. Η αρχική εισήγηση για τη συζήτηση της 17/9/2021 

Εισήγηση Η. Γιαννίρη στην εκδήλωση της 17/9/2021 
 
Η κατάσταση  της κινητικότητας στο Καραβόσταμο 
Υπάρχουσα κατάσταση: 
Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
Θετικά: 

1. Υπάρχει μεγάλος χώρος στάθμευσης τους καλοκαιρινούς μήνες στο ποτάμι, όπου γίνονται 
και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανηγύρια κλπ. Έτσι αποφεύγονται πολλά από τα 
προβλήματα που έχουν πολλοί οικισμοί το καλοκαίρι. 

2. Στην πλατεία δεν υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα και ο χώρος είναι ελεύθερος όλο το χρόνο 
για τα παιδιά και το ελεύθερο παιχνίδι. Το Καραβόσταμο έμπρακτα αποδεικνύει εδώ και 
χρόνια ότι τα παιδιά και το παιχνίδι έχουν προτεραιότητα. Στην πλατεία υπάρχουν 
παγκάκια για τους γονείς. Επίσης, υπάρχει και το μνημείο ηρώο όπου τα παιδιά του 
σχολείου κάνουν τις εθνικές γιορτές και καταθέτουν στεφάνι.  

3. Τα τελευταία χρόνια προστέθηκε περίφραξη της πλατείας νότια προς το ρέμα για λόγους 
ασφαλείας. 

4. Γύρω από την πλατεία  υπάρχουν καταστήματα αναψυχής (καφενείο, ψησταριά, 
αναψυκτήριο, μπάρ) που προσφέρουν στον κάτοικο και στον επισκέπτη χώρο για φαγητό 
και αναψυχή. 

5. Από την κεντρική πλατεία περνούν μόνο αυτοκίνητα κατοίκων και δεν υπάρχει διερχόμενη 
διαμπερής κυκλοφορία. 

6. Όλη η πλατεία και οι γύρω δρόμοι είναι πλακοστρωμένοι με τοπική πέτρα δημιουργώντας 
ένα ενιαίο σύνολο. Ο καλλωπισμός του κέντρου του χωριού γίνεται εθελοντικά από τους 
συλλόγους γονέων και από τους τοπικούς συλλόγους. Υπάρχουν 9 ζωγραφιές στους 
τοίχους με ιστιοφόρα που σχετίζονται με την ιστορία του χωριού καθώς και τουλάχιστον 
άλλες 7-8 εικαστικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, υπάρχουν και περίπου 16 εικαστικές 
παρεμβάσεις με ιστιοφόρα και άλλα θέματα στο λιμάνι. 

7. Τα τελευταία χρόνια ο τοπικός σύλλογος «Γέροντος» τοποθετεί τους θερινούς μήνες  
παρτέρια και πινακίδες απαγόρευσης της στάθμευσης στο πλάτωμα που υπάρχει δυτικά 
της πλατείας και παρακινεί τα αυτοκίνητα να σταθμεύουν στο χώρο στάθμευσης στο 
ρέμα. Τα αυτοκίνητα περιορίστηκαν δραστικά. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα που να 
σταθμεύουν σε όλο το χώρο του κέντρου του χωριού τους καλοκαιρινούς μήνες. 

8. Δεν υπάρχει ηχορύπανση καθώς οι επιχειρηματίες της πλατείας δεν βάζουν δυνατά τη 
μουσική που διαθέτουν. 

9. Όλα τα καταστήματα έχουν ελεύθερο wi-fi. 
Αρνητικά: 
1. Η Πλατεία δεν είναι περιφραγμένη προς τη μεριά της γέφυρας. Ωστόσο, τα αυτοκίνητα 

δεν περνούν με μεγάλη ταχύτητα καθώς η διερχόμενη κυκλοφορία είναι των κατοίκων του 
χωριού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργούν τα δίκυκλα καθώς ορισμένοι νέοι δεν 
σέβονται τα όρια ταχύτητας. Θα πρέπει να γίνει καμπάνια ενημέρωσης ιδιαίτερα στη 
νεολαία. 

2. Υπάρχει ενόχληση από τα διερχόμενα αυτοκίνητα και δίκυκλα των κατοίκων που 
αναγκάζονται να διέρχονται από τη γέφυρα και την πλατεία. Θα πρέπει να δημιουργηθεί 
δεύτερη πρόσβαση (γέφυρα;) στο δρόμο εισόδου του χωριού προς την εκκλησία. Έτσι θα 
λυθεί οριστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα του χωριού και μπορεί να αποτραπεί η 
αναγκαστική διέλευση από την πλατεία και τη μοναδική γέφυρα του χωριού.  

Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ: 
1. Το οδικό δίκτυο περνάει από κάθε σπίτι, καθώς στην Ελλάδα για να χτίσει κανείς πρέπει 

να έχει πρόσβαση σε δρόμο. 



2. Εκτός από το δίκτυο των δρόμων υπάρχει και ένα δίκτυο πεζοδρόμων που συντηρείται 
εθελοντικά. Οι πεζόδρομοι αυτοί χρειάζονται ανάδειξη καθώς είναι γνωστοί μόνο στους 
κατοίκους και όχι τους επισκέπτες.  

3. Θα πρέπει να γίνει ένας χάρτης εναλλακτικής κινητικότητας που να περιλαμβάνει όλα τα 
μονοπάτια εντός και εκτός του χωριού και όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. 

4. Θα πρέπει να συντηρούνται και θα σηματοδοτούνται τουλάχιστον 4 μονοπάτια: 
a. Καραβόσταμο- παραλία Άρη Ποταμού 
b. Καραβόσταμο – παραλία Μηλιώντα 
c. Καραβόσταμο Αρέθουσα (δυτικό μονοπάτι) 

d. Καραβόσταμο Αρέθουσα (ανατολικό μονοπάτι, μέσω Παναγιάς)  
 
  



2.Φωτογραφική παρουσίαση της κατάστασης και των δράσεων που έγιναν. 

Εικόνα 1: Χάρτης του Καραβοστάμου 

 

Υπόμνημα 
Μπλέ γραμμή: Ο κεντρικός επαρχιακός δρόμος Άγ. Κήρυκος- Εύδηλος 
Κόκκινη γραμμή: Τοπικό οδικό δίκτυο 
Πράσινη γραμμή: Μονοπάτια 
Διακεκομμένη πράσινη γραμμή: Νέα προτεινόμενη διαδρομή για περίπατο 
Πράσινο σημείο 1: Σταθμός διάθεσης SUP 
Πράσινο σημείο 2: Πρόταση νέας σύνδεσης του δυτικού με το ανατολικό τμήμα του χωριού 
Πράσινο σημείο 3: Νέα προτεινόμενη διαδρομή για περίπατο.  

 
Εικόνα 2: Το ανάγλυφο είναι εξαιρετικά έντονο  
  

  



Εικόνα 3:  

 

Μπλέ γραμμή: Επαρχιακός δρόμος 
Κόκκινη γραμμη: Κύριο τοπικό δίκτυο του χωριού 
1.Ο δρόμος συνεχίζει κάτω από τη γέφυρα προς το θερινό χώρο στάθμευσης 
2.Τμήμα της πλατείας που απομακρύνονται τα αυτοκίνητα το καλοκαίρι 
3.Ο χώρος της πλατείας που είναι ελεύθερος για παιχνίδι 
4. Πρόταση για νέα οδική σύνδεση ώστε να μη διέρχονται αυτοκίνητα από το κέντρο 
 

Εικόνα 4: Η γέφυρα του χωριού. Κάτω από τη γέφυρα λειτουργεί ο θερινός χώρος στάθμευσης 

 

Εικόνα 5: Σήμανση και παρτέρια για την απομάκρυνση των αυτοκινήτων το καλοκαίρι

 



Εικόνα 6: Ο χώρος της πλατείας που είναι ελεύθερος για παιχνίδι όλο το χρόνο 

 

Μπροστά: Η γέφυρα διέλευσης. Διακρίνονται τα παγκάκια για την επιτήρηση των παιδιών από τους 

γονείς. Κάτω από την πλατεία βρίσκεται ο θερινός χώρος στάθμευσης. 

Εικόνα 7. Το κέντρο είναι πλακοστρωμένο. Διακρίνεται ο διαχωρισμός της πλακόστρωσης. Η 

κυκλοφορία είναι τοπική και όλοι οι δρόμοι είναι πεζόδρομοι ελαφράς κυκλοφορίας. 

  

Στη δεύτερη φωτογραφία, δεξιά, στο βάθος η πλατεία. 

 

 

 

  



Εικόνα 8: Άλλη άποψη του πλακοστρωμένου κέντρου. Υπάρχουν αισθητικές παρεμβάσεις και 

ζωγραφική με τοπικά ιστιοφόρα που υπήρχαν κάποτε στο χωριό. 

 

Εικόνα 9: Μονοπάτι Καραβόσταμο- Άρης Ποταμός. Η αρχή του μονοπατιού, 700 μέτρων. Στο 

βάθος το τέλος του. 

 

Εικόνα 10: Η θέα είναι εντυπωσιακή.  

  

 

 



Εικόνα 11: Η Βιοποικιλότητα μεγάλη 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κρίταμο: Τρώγεται στη σαλάτα και 

τουρσί 

Αφάνα, ή το μαλλί του Bob Marley. 

Poterium spinosum  

Συκιά, πλάτανος, σχίνος, βάτο  

Μάραθο, συγγενές με το Φινόκιο 

Γευστικά βατόμουρα. 



3.Στοιχεία της αρχικής αίτησης στο ecomobility week.  

============================================================ 
  EUROPEAN MOBILITY WEEK - Registration approved 
============================================================ 
 
 Dear Elias GIANNIRIS, 
 Congratulations! Your application was approved and your 
 city is now officially registered for 
 EUROPEAN MOBILITY WEEK 2021 . 
 
 To see karavostamo displayed online, visit the 
 EUROPEAN MOBILITY WEEK Cities page. 
 
 We wish you a successful and enjoyable EUROPEAN MOBILITY WEEK! 
 
 Best regards, 
 The EUROPEAN MOBILITY WEEK coordination team 
 
============================================================ 
  www.mobilityweek.eu 
 

Contact & Activities 

Participating city 

Participant: 

karavostamo  

Website: 

Population: 

499 inhabitants 

Local contact 

Department: 

Contact: 

Elias GIANNIRIS 

Address: 

Karavostamo, Ikaria, PC 83302 

Phone: 

http://www.mobilityweek.eu/


++30 6974185330 

Email: 

igiann3@gmail.com 

Participation 2021 

The participant is committed to: 

Organising a week of activities, taking into account the focal theme. 

17 September 

8:30 p.m. Discussion at the central place of the village about upgrading the mobility in our 

region. Proposals for vehicle circulation in order to create car free zone in the center of the 

village. Proposals for the improvement of the inner pathways of the village and the 4 

pathways connecting the village with the 2 beaches (Aris Potamos, Miliontas) and the 2 

pathways connecting the village with the neighbouring village of Arethoussa. Proposal for 

creating a walking path across the river of the village. 

19 September 

10:30 am Walking the path karavostamo-Aris Potamos Beach, 700 meters. Discussing for 

improvements, safety and labeling the sites and plants encountered. 

22 September 

Sending a letter to the Maire about the mobility improvements which are needed in 

Karavostamo. 

Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening 

it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 

September to mark your town or city as part of World Car-Free Day. 

Zone opened to residents on Car-Free Day: 

19/9/2021, hours 7 pm to 11 pm: Closing the central road of the village and distributing 

information material to the drivers. 

 

Permanent measures 
Please tick the permanent measures you will implement during the event 

New or improved bicycle facilities 
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) 

     
Develop public bicycle hiring and sharing systems 

     
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc) 

     
Installation of charging points for e-bikes 

mailto:igiann3@gmail.com


     
Launch of free-floating bike-sharing schemes 

     

 

Pedestrianisation 
Create or enlarge pedestrian streets 

    
implemented

 
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings 
etc) 

    
implemented

 
Extension or creation of new greenways 

     

 

Public transport services 
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public 
transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc) 

     
Improvement and extension of the public transport services (express services, increased 
frequency etc) 

     
Use of ecological vehicles for public transport fleets 

     
Development of new technologies to improve public transport 

     
Launch of integrated services for the various public transport modes 

     
The development of accessible transport services for all 

     

 

Traffic calming and access control schemes 
Speed reduction programmes in zones near schools 

     
Reduction of outside parking zones 

    
implemented

 
Create park and ride stations 

     
New traffic regulations: traffic circulation and parking 

    
planned

 
Elaboration of new residential areas 

     
Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme 

     

 



Accessibility 
Create the tactile pavements 

     
Create wheelchair ramps 

     
Lowering of pavements 

     
Enlargement of pavements 

     
Elaboration of sound devices in traffic lights 

     
Removal of architectonic barriers 

     
Launch of accessibility plans 

    
planned

 
Create useful tool for people with reduced mobility 

     

 

New forms of vehicle use and ownership 
Launch of online car-pooling and car-sharing schemes 

     
Responsible car-use (eco-driving etc) 

     
Use of clean vehicles 

     
Charging points for electric vehicles 

     
Mobility as a Service (MaaS) 

     
Testing automated vehicles 

     

 

Freight distribution 
New regulations for freight distribution 

     
Use of clean vehicles 

     
Create new platforms for freight transfer 

     
Introducing cargo bikes 

     

 

Mobility management 
Adoption of workplace travel plans 



     
Adoption of school travel plans 

     
Create/establish mobility centers and on-line information services (e.g .travel planners) 

     
Launch of awareness-raising campaigns 

    
planned

 
Elaboration of educational materials 

     
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders 

    
implemented

 
Provision of incentives and bonuses to employers 

     
Permanent access restriction to city centres 

    
planned

 
Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas 

     
Create systems for buses and walking trains 

     
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places 

     
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas 

     

 

 

 

 


