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1η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Ημερομηνία: Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 

Ώρα έναρξης: 13.00 

Διάρκεια: 2 ώρες 

Τοποθεσία : Τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom 

Προσκεκλημένοι Φορείς: 

Φορέας 
Δήμος Πατρέων 

Δήμος Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης 
Δημοτική Ενότητα Αιγίου 

Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας-Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Αιγαίου 
Δήμος Καλαβρύτων 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. 

Τμήμα Τροχαίας Αιγίου 
Εμπορικός Σύλλογος Αιγίου 

Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης & Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
Σωματείο Ταξί Αιγιαλείας 

Ένωση Ξενοδόχων Π.Ε Αχαΐας 
ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 
Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας 

Δ/νση- Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης Αχαΐας 
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου 
Περιβαλ– Πολιτιστ.Σύλλογος Αλυκής Αιγίου «Ο ΆγιοςΝικόλαος» 

TrainOSE 
Ποδηλατικός Όμιλος Διαγόρας Αιγίου 

 

 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

1η Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΣΒΑΚ Αιγιαλείας 

Τί είναι το ΣΒΑΚ; 

 

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των 

πολιτών και τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές κυρίως περιοχές. Εστιάζουν 

στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των ανθρώπων κατά προτεραιότητα έναντι 

της εξυπηρέτησης των οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο την 

καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Στόχος του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αιγιαλείας είναι η 

εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διαχείριση και το σχεδιασμό μέτρων 

και παρεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας με χρονικό ορίζοντα 15 ετών.  

 

Καθοριστική είναι η συμβολή των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών σε μια 

εποικοδομητική συζήτηση για την καταγραφή απόψεων και τον εντοπισμό κρίσιμων 

ζητημάτων που αφορούν στην κινητικότητα εντός του Δήμου Αιγιαλείας, ώστε να 

καθοριστούν οι προτεραιότητες και να αναπτυχθεί ένα κοινό όραμα για το μέλλον, 

σύμφωνα με το οποίο θα διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό Σχέδιο Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.). 

 

Το ΣΒΑΚ Δήμου Αιγιαλείας υλοποιείται από το Δίκτυο Δήμων «Βιώσιμη Πόλη» με 

συνεργάτες της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ, με επικεφαλής τον ομ. 

Καθ. Θ. Βλαστό. 

 

Τη διαβούλευση συντόνισε ο Γραμματέας της Ομάδας Έργου του ΣΒΑΚ κ. Χασιώτης 

Άγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός. 

 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης έγιναν οι παρακάτω παρουσιάσεις/εισηγήσεις: 

- Θάνος Βλαστός – Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

- Λεωνίδας Καράμπελας, Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, Δήμου 

Αιγιαλείας 

- Καρολεμέας Χρήστος, Τοπογράφος Μηχανικός, συνεργάτης της Μονάδας 

Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ 

- Τσιγδινός Στέφανος, συνεργάτης της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ 

 

Κατά την διάρκεια της διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε γόνιμος διάλογος με 

σκοπό την άρτια ενημέρωση της ομάδας έργου για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι προσκεκλημένοι φορείς, καθώς επίσης εξέθεσαν τις 
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παρατηρήσεις αλλά και τις προτάσεις που έχουν οι ίδιοι σχετικά με την εκπόνηση 

του εν λόγω έργου.  

Παρουσιάστηκαν δε το όραμα, οι προτεραιότητες και οι έξυπνοι στόχοι, καθώς 

επίσης και τα προτεινόμενα μέτρα της ομάδας έργου – τα οποία ακόμη δεν ήταν τα 

οριστικά - και ακολούθησε σχετική συζήτηση ώστε να συζητηθεί η οποιαδήποτε 

ένσταση πάνω σε αυτά.  

‘Άλλωστε όπως συνεχώς τόνισαν οι συντονιστές του έργου «Τα ερωτηματολόγια 

που έχουν διαμορφώσει και η Διαβούλευση αυτή καθαυτή αυτόν τον σκοπό έχουν, 

να βοηθήσουν ως προς την οριστικοποίηση των μέτρων λαμβανομένων υπόψη τις 

ανάγκες των ίδιων των φορέων και των πολιτών.  

Μεταξύ άλλων ο Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. κ. Βλαστός επισήμανε ότι το όραμα του 

Σ.Β.Α.Κ. θα χτιστεί σε συνεργασία με όλους τους τομείς της επιστήμης (την 

πολεοδομία, τις οικονομικές- κοινωνικές επιστήμες κλπ). Μάλιστα τόνισε πως 

πρώτο στοιχείο του οράματος αυτό είναι «να ζούμε σε μια ανθρώπινη πόλη, μια 

πόλη δηλαδή εντελώς διαφορετική  από αυτή την βιομηχανική την οποία έχουμε 

τώρα». 

«Κύριος στόχος είναι να μειωθούν τα αυτοκίνητα από τις πόλεις. Ο κόσμος έχει 

δικαίωμα να βγει στον δρόμο. Το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο ο χώρος που 

καταλαμβάνει στην άσφαλτο, έχει και άλλες επιπτώσεις όπως ρύπανση, θόρυβος 

κλπ. Επιπτώσεις δηλαδή που βλάπτουν την υγεία μας» 

Επιπλέον, παρουσιάστηκε η πρώτη ανάλυση των επιτόπιων μετρήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν από τη Βιώσιμη Πόλη, οι οποίες ήταν καταλυτικής σημασίας 

στη δημιουργία των προτεινόμενων μέτρων. 

Κλείνοντας, ο Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. αποχαιρέτισε λέγοντας:  

«Αυτό που διακυβεύεται σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει ακόμα και στο 

Αίγιο- που είναι μια μικρή πόλη, χωρίς μεγάλη ρύπανση όσο οι άλλες πόλεις, να 

γίνει αντιληπτό ότι πρέπει η πόλη να γίνει πιο ασφαλείς σε πολλούς τομείς. Καλώς ή 

κακώς το πρόβλημα της κλιματικής απορρύθμισης συμβάλλει και στην ποιότητα της 

ζωής μας. Μας λείπει έντονα το στοιχείο για το ενδιαφέρον για την πόλη μας.» 

Τέλος, έγινε αναφορά στα επόμενα βήματα, όπου: 

- Συνεχίζεται η διαδικτυακή διαβούλευση μέσω του ειδικά διαμορφωμένου 

ερωτηματολογίου που έχει αναρτηθεί να συνδράμουν στην τελική 

διαμόρφωση του Σχεδίου. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  

- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας 

υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://www.sustainable-city.gr/sump-aigialeia.html  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0hpcYwbsdRfeA4cqEUTCEuK4IBayTA7F1Fqxm5KZ7RrqV0w/viewform
https://www.sustainable-city.gr/sump-aigialeia.html
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- Η δεύτερη διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Αίγιο, σε ημέρα 

και ώρα που θα κοινοποιηθεί 


