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2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

 

Ημερομηνία: Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022 

Ώρα έναρξης: 18.30 

Διάρκεια: 2,5 ώρες 

Τοποθεσία : Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου “Αλέκος Μέγαρης” (Παλαιό Νοσοκομείο) 

Προσκεκλημένοι Φορείς: 

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 Άγιος Νικόλαος» 

TrainOSE 

Ποδηλατικός Όμιλος Διαγόρας Αιγίου 

 

  



 

2η Διαβούλευση ΣΒΑΚ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

 

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 ΣΒΑΚ Αιγιαλείας είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και 

μέτρων μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού, που θα θέσουν τις 

βάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν στην 

πραγματοποίηση των μετακινήσεων προσώπων και αγαθών εντός των ορίων του 

Δήμου με έμφαση στις αστικές περιοχές. 

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα 

επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του Παρατηρητηρίου ELTIS και την Εθνική Νομοθεσία. 

Το ΣΒΑΚ 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: 

- Βλαστός Θάνος, επικεφαλής Έργου ΣΒΑΚ Αιγιαλείας, ομ. Καθηγητής ΕΜΠ  

- Χασιώτης Άγγελος, Γραμματέας Ομάδας Έργου ΣΒΑΚ Αιγιαλείας, υποψήφιος 

διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

- Καρολεμέας Χρήστος, Μέλος Ομάδας Έργου ΣΒΑΚ Αιγιαλείας, συνεργάτης της 

Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ 

- Τσιγδινός Στέφανος, συνεργάτης της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ 

Παρεμβάσεις πραγματοποίησε ο κ. Δ. Καράμπελας, Προϋστάμενος Τεχνικής 

Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας. 

 

  



 

2η Διαβούλευση ΣΒΑΚ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Η διαβούλευση ξεκίνησε με τις παρουσιάσεις που αφορούσαν τα οριστικά μέτρα που 

έχουν καταρτιστεί μετά την πρώτη διαβούλευση με τους φορείς, τη συλλογή 

στοιχείων μέσω των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν καθώς και το σύνολο των 

περισσότερων από 100 ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν διαδικτυακά. 

Στη συνέχεια αναλύθηκαν και συζητήθηκαν από τους ομιλητές και τους 

παρευρισκόμενους τα οριστικά μέτρα, τα οποία θα τεθούν προς διαβούλευση και 

παρατηρήσεις μετά από ανακοίνωση του Δήμου που θα ακολουθήσει.  

Κατά τη συζήτηση δόθηκε βαρύτητα στα προβλήματα και στους τρόπους επίλυσης 

της στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. 

Σημαντικές παρεμβάσεις μεταξύ άλλων πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος 

Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Αλυκής Αιγίου «Ο Άγιος Νικόλαος», ενώ 

επιπλέον συνέβαλαν στη συζήτηση οι παρευρισκόμενοι πολίτες. 

Σημαντική ως προς τη συζήτηση αποτέλεσε η τοποθέτηση του κ. Βλαστού, για την 

προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη αφύπνιση των πολιτών σε σημαντικά 

ζητήματα, όπως το ότι οι πόλεις θα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητες από τα αυτοκίνητα. 

Οι προτάσεις θα είναι «επώδυνες», και αφορούν τη μείωση των αυτοκινήτων, την 

αύξηση των πεζοδρομίων έτσι ώστε να εμφανιστούν ξανά τα παιδιά και οι άνθρωποι 

στους δρόμους. 

«Να επιστραφεί πίσω στους πολίτες αυτό που τους πήραν με τη χρήση των 

αυτοκινήτων». 

Στόχος είναι να μπορούν να μείνουν και να διαβιώνουν οι κάτοικοι στα κέντρα των 

πόλεων. 

Η διαβούλευση έκλεισε με την παρουσίαση των επόμενων βημάτων που πρέπει να 

ακολουθηθούν και αφορούν την περίοδο ηλεκτρονικής διαβούλευσης και τις 

εγκρίσεις από τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου. 

 

 


