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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Περιγραφή παραδοτέου Π 1.1 

 

Στο παρόν παραδοτέο με τίτλο «Π1.1: Ενέργειες προετοιμασίας για την ανάπτυξη Σ.Β.Α.Κ.», 
σύμφωνα με το αντικείμενο της σύμβασης θα πρέπει: 

- Να παρουσιαστούν οι ενέργειες για τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας 
- Να παρουσιαστούν οι ενέργειες για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Σ.Β.Α.Κ 

Αιγιαλείας 
- Να παρουσιαστούν οι ενέργειες για τη σύνθεση του δικτύου φορέων 
- Να καθοριστεί η περιοχές αναφοράς για τις δραστηριότητες του σχεδίου 
- Να καθοριστεί η λίστα δεδομένων που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση του 
- Να πραγματοποιηθεί η ανάλυση σχετικών με το ΣΒΑΚ κειμένων και μελετών εθνικού, 

περιφερειακού και τοπικού επιπέδου που αφορούν ή επηρεάζουν την περιοχή 
παρέμβασης 

Στο παρόν παραδοτέο, η επιστημονική ομάδα παρουσιάζει την αναλυτική μεθοδολογία 

που θα ακολουθηθεί από την Ομάδα Έργου για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οδηγιών του ELTIS. Ειδικότερα 

αναλύεται η μεθοδολογία και τα εργαλεία για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ προσαρμοσμένα στις 

δυνατότητες και τις επιδιώξεις του Δήμου Αιγιαλείας. 

Παρουσιάζονται διακριτά όλα τα στάδια για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ, οι διαδικασίες, τα 

βήματα προετοιμασίας για τα επόμενα στάδια, η μεθοδολογία εμπλοκής κοινού και φορέων, τα 

εργαλεία άντλησης απόψεων και τα εργαλεία αποτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης και 

πλήθος άλλων. Συμπληρωματικά παραχωρούνται πηγές μελέτης του αντικειμένου με ειδική 

καθοδήγηση για την περαιτέρω εμβάθυνση της Ομάδας Εργασίας στο αντικείμενο της βιώσιμης 

κινητικότητας και των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, καθώς και οδηγίες – προτροπές 

προς την Ομάδα Εργασίας για την εφαρμογή όλων διαδικασιών και εργαλείων.  

Η μεθοδολογία του ELTIS (2014) και τα διάφορα εργαλεία για την εκπόνηση Σχεδίων 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα του δήμου. 

Σημειώνεται επιπλέον ότι με την επικαιροποίηση των υφιστάμενων οδηγιών για την 

εκπόνηση ΣΒΑΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το παρόν τεύχος έχει λάβει υπόψη 

προτεινόμενες αλλαγές με ειδικές αναφορές στα ειδικά χαρακτηριστικά του, ήτοι μικρός 

τουριστικός δήμος με αστική διάχυση. Επιπρόσθετα, το παρόν τεύχος έχει λάβει υπόψη τις 

προτεινόμενες οδηγίες της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ και του ΙΜΕΤ- ΕΚΕΤΑ, καθώς 

και τις θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ενώ είναι και σε αρμονία με τις 

κατευθυντήριες μεθοδολογίες των JASPERS. Είναι επιπλέον σε αρμονία με τις βασικές 

κατευθύνσεις για τη νέα γενιά οδηγιών ΣΒΑΚ από την Ευρωπαϊκή Ένωση – SUMP 2.0. 

Σημειώνεται ότι στο παρόν παραδοτέο γίνεται παρουσίαση και ανάλυση της 

μεθοδολογίας και των εργαλείων εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 
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1. Ομάδας Εργασίας 

 

1.1. Σύσταση ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ 

1.1.1. Ορισμός 

Βάσει της Νομοθεσίας και της διαδικασίας εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ο φορέας εκπόνησης, ο 

Δήμος Αιγιαλείας, θα πρέπει να συστήσει μία Ομάδα Εργασίας από υπηρεσιακούς παράγοντες 

και εξωτερικούς συνεργάτες που ήδη ασχολούνται με τον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας στο 

Δήμο. Στην περίπτωση που δεν υπήρχε ανάλογη ομάδα θα πρέπει αυτή που θα συσταθεί να 

ενημερωθεί κατάλληλα για το αντικείμενο. Τα μέλη της ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ θα πρέπει να 

έχουν εμπειρία των διαδικασιών των ΟΤΑ σε θέματα πολεοδομικού – κυκλοφοριακού 

σχεδιασμού, σε θέματα διαβούλευσης, καλή γνώση της περιοχής μελέτης, βασική γνώση των 

διαδικασιών του ΣΒΑΚ κ.α. 

Αρμοδιότητες της ομάδας αυτής είναι η συλλογή όλων των διαθέσιμων δεδομένων και 

στοιχείων που αφορούν την περιοχή μελέτης, η αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων, η 

διασφάλιση συνεργασίας του ΟΤΑ με τους φορείς, η κατάρτιση χρονοδιαγράμματος και 

προϋπολογισμού και το σύνολο του συντονισμού του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

Η Ομάδα Εργασίας λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ και συνεχίζει και μετά 

το πέρας της, διότι ένα ΣΒΑΚ περιλαμβάνει την αξιολόγηση της λειτουργίας των έργων που 

προτείνει και την συνεχή προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα. 

Η συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ πραγματοποιείται κατά την Α Φάση – Προετοιμασία 

του ΣΒΑΚ και ακολουθεί το σύνολο των βημάτων του κύκλου του ΣΒΑΚ. 

Η Ομάδα Εργασίας του Δήμου που παρακολουθεί και διαμορφώνει το ΣΒΑΚ-  

ονομάζεται συχνά και Ομάδα Έργου, αν και Ομάδα Έργου προτείνεται να καλείται η Ομάδα που 

αποτελείται τόσο από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας του Δήμου, όσο και από μέλη του 

αναδόχου σχήματος και μέλη των εμπλεκόμενων φορέων που επεξεργάζονται συλλογικά το 

ΣΒΑΚ.Η Ομάδα Εργασίας είναι αυτή που έχει ουσιαστικά την επίβλεψη προόδου του ΣΒΑΚ και 

ταυτόχρονα εξασφαλίζει το γενικό συντονισμό και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μέτρων 

και των απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων. Κρίσιμος είναι επιπλέον ο ρόλος της στη 

διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την προώθηση της 

βιώσιμης κινητικότητας σε μία πόλη σε γενικό και ειδικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι ο ρόλος του 

Δήμου και ειδικότερα της Ομάδας Εργασίας είναι καθοριστικός κατά το στάδιο της 

παρακολούθησης, βήμα που πραγματοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια εκπόνησης, όσο και μετά 

τη λήξη της εκπόνησης του ΣΒΑΚ, με στόχο την αναθεώρησή του σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Κρίνεται σκόπιμο το Σχέδιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΣΒΑΚ να συν-διαμορφώνεται 

από τον ανάδοχο και την Ομάδα Εργασίας. 

Πόλεις με ‘δυνατές’ Ομάδες Εργασίας ΣΒΑΚ παρουσιάζουν συχνά ιδιαίτερα αξιόλογα 

αποτελέσματα σε επίπεδο συμμετοχικού σχεδιασμού, επικοινωνίας και παρακολούθησης της 

εξέλιξης του ΣΒΑΚ. Καλές πρακτικές αναφορικά με το ρόλο της Ομάδας Εργασίας αναφέρονται 

συχνά για την περίπτωση της Βιέννης (Αυστρία), του WestMidlands (Αγγλία), της Περιφέρειας 

Κούβολα (Φιλανδία) κ.α. 
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Στις Ελληνικές πόλεις – δήμους μία ανάλογη Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να αποτελείται 

ενδεικτικά από τα παρακάτω μέλη: 

▪ Ένα ή περισσότερους επιστήμονες/ υπάλληλους του Δήμου που ασχολούνται με τον 

πολεοδομικό σχεδιασμό, 

▪ Ένα ή περισσότερους επιστήμονες/ υπάλληλους του Δήμου που ασχολούνται με τον 

κυκλοφοριακό σχεδιασμό και τα συγκοινωνιακά θέματα, 

▪ Ένα ή περισσότερους επιστήμονες/ υπάλληλους του Δήμου που ασχολούνται με τον 

προγραμματισμό έργων και παρεμβάσεων, την προώθηση της καινοτομίας και έξυπνων 

συστημάτων πόλης, 

▪ Ένα ή περισσότερους επιστήμονες/ υπάλληλους του Δήμου που ασχολούνται με 

ζητήματα επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης πολιτών για το περιβάλλον και την παιδεία, 

▪ Έναν ή περισσότερους εξωτερικούς συνεργάτες- ειδικούς επιστήμονες σε θέματα 

βιώσιμης κινητικότητας, συνδυασμένου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επιχειρησιακών προγραμμάτων ή σχεδίων κ.λπ. 

Πριν από κάθε φάση – βήμα - δραστηριότητα (από τα προτεινόμενα του ELTIS) ο Δήμος 

Αιγιαλείας κρίνεται σκόπιμο να προχωρήσει στη σύσταση της Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.). Η Ομάδα 

Εργασίας θα πρέπει να συγκροτείται από υπαλλήλους του Δήμου Αιγιαλείας   -    υπηρεσιακούς 

παράγοντες και εξωτερικούς συνεργάτες που ασχολούνται με τον τομέα της Βιώσιμης 

Κινητικότητας. Δύναται να συνεπικουρείται και από μέλη που ανήκουν στο Δίκτυο Φορέων. 

Κατά τη σύσταση της Ομάδας κρίνεται σκόπιμο τα μέλη να προχωρήσουν σε ένα 

συνοπτικό «ΕΛΕΓΧΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ»1 όπως αυτός αναπτύχθηκε από τη Μονάδα Βιώσιμης 

Κινητικότητας ΕΜΠ. 

 

Βασικές αρμοδιότητες της Ο.Ε. είναι:  

▪ Η κατάρτιση του ΣΒΑΚ, 

▪ Η ανάπτυξη της εισήγησης για πρόσκληση των υποψήφιων συμμετεχόντων στο Δίκτυο 

Φορέων, 

▪ Η συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ, 

▪ Η συνεργασία με ειδικούς συνεργάτες για την ανάπτυξη εξειδικευμένων στοιχείων – 

επιμέρους μελετών και σχεδίων,  

▪ Η διαρκής συνεργασία με το Δίκτυο Φορέων του ΣΒΑΚ για την εκπόνηση και 

παρακολούθησή του 

 

1.1.2. Καθορισμός Ομάδας Εργασίας 

Κατόπιν της Απόφασης Δημάρχου με Αρ.Πρ. 5737/18-02-2022 συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας 

του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αιγιαλείας  με τις κάτωθι αρμοδιότητες 

που απορρέουν από το αρ. 5 παρ. 6 του Ν. 4784/2021: 

 
1Ιστότοπος: https://www.svak.gr/etoimotita 

https://www.svak.gr/etoimotita
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- α) την εισήγηση προς τον φορέα εκπόνησης για δημόσια πρόσκληση των υποψήφιων 

συμμετεχόντων στο δίκτυο φορέων και τη διοργάνωση προπαρασκευαστικών 

συναντήσεων με αυτούς κατά τη φάση προετοιμασίας του Σ.Β.Α.Κ. και πριν την 

υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής, 

- β) τη συλλογή των διαθέσιμων εγγράφων, μελετών και στοιχείων αναφορικά με την 

περιοχή παρέμβασης που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. και την εισήγηση 

για συμπλήρωσή τους, 

- γ) τη συνεργασία με τα συμβαλλόμενα μέρη στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων για 

την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ., 

- δ) τη συνεργασία με το δίκτυο φορέων στα στάδια κατάρτισης του Σ.Β.Α.Κ., 

- ε) την επεξεργασία των δεδομένων των ανοιχτών διαβουλεύσεων με τους πολίτες και 

τα εμπλεκόμενα μέρη, 

- στ) την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. για την περιοχή παρέμβασης, με τις επιμέρους ενέργειες 

του κύκλου Σ.Β.Α.Κ., 

- ζ) την σύνταξη της αναφοράς κύκλου Σ.Β.Α.Κ. και την υποβολή της στον φορέα 

εκπόνησης, 

- η) την επικοινωνία με τους πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη, τον συντονισμός των 

δράσεων και ενεργειών του συμμετοχικού σχεδιασμού και δράσεις δημοσιότητας σε 

κάθε φάση του Σ.Β.Α.Κ. 

 

Μέλη της Ομάδας Έργου καθορίστηκαν οι παρακάτω: 

- Βασίλειος Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης 

και Προγραμματισμού με αναπληρωτή τον Νικόλαο Καραΐσκο , Αντιδήμαρχο 

Καθαριότητας – Πρασίνου-Πολιτικής Προστασίας-Τροχαίου Υλικού-Κινητής Περιουσίας 

- Λεωνίδας Καράμπελας, Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, Δήμου Αιγιαλείας με 

αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο Προϊστάμενο του Τμήματος 

Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας, Δήμου 

Αιγιαλείας 

- Βασίλειος Δρύλλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 

Αιγιαλείας με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλο Πολιτικό Μηχανικό 

ΤΕ, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας 

- Αθανάσιος Βλαστός, ομότιμος Καθηγητής Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού 

Σχεδιασμού, Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου 

o με αναπληρωτή του τον Χρήστο Καρολεμέα, Διπλωματούχο Αγρονόμο και 

Τοπογράφο Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

- Ιωάννης Γεώργιζας, Γενικός Διευθυντής του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», 

o με αναπληρωτή του τον Χρήστο Βασιλάκη, Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας 

& Περ. Ανάπτυξης, στέλεχος της «ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ» 

- Χασιώτης Άγγελος, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτορας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Επιπλέον, καθορίστηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

- το γενικό συντονισμό της ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ θα έχει ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος 

Χριστόπουλος, ο οποίος θα έχει την εποπτεία και την ευθύνη για την ολοκλήρωση του 

έργου, θα συγκαλεί την ΟΕ σε συναντήσεις και δύναται να τροποποιεί τα μέλη και τις 

αρμοδιότητες της για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου. 

- τη γραμματειακή υποστήριξη της ΟΕ θα αναλάβει ο Χασιώτης Άγγελος 

- οι συνεδριάσεις καθώς και η λειτουργία της ΟΕ ΣΒΑΚ θα ορίζονται από το συντονιστή 

της εντός του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Αιγιαλείας και δεν προβλέπεται 

επιπλέον αποζημίωση των μελών της για τη συμμετοχή τους σε αυτήν. 

 

Η απόφαση αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9ΜΙ2Ω6Χ-ΝΣΒ 
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2. Εκπαίδευση της ΟΕ για την εξοικείωση με τη μεθοδολογία και τα 
εργαλεία εκπόνησης ΣΒΑΚ 

 

2.1. Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη διασφάλιση 

της ποιότητας και της αποτελεσματικής διαχείρισης του Σχεδίου και κατά συνέπεια της 

επιτυχίας του. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η εκπαίδευση της Ομάδας Εργασίας στις έννοιες 

του ΣΒΑΚ όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί και προδιαγραφεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ουσιαστικά η συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ELTIS είναι πολύ σημαντική για 

την παραγωγή ενός ΣΒΑΚ που αποτελεί αναγνωρισμένο τεκμήριο για τη διεκδίκηση 

ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.  

Θα πρέπει όλα τα μέλη της Ομάδας Εργασίας να εκπαιδευτούν ώστε να καλυφθούν 

όλες οι γνωστικές περιοχές για την εξοικείωση με την μεθοδολογία ELTIS. Στο παρόν κεφάλαιο 

αναλύεται όλη η ορολογία που χρησιμοποιείται στις Στρατηγικές Βιώσιμης Κινητικότητας , οι 

βασικοί πυλώνες σχεδιασμού ενός ΣΒΑΚ, και τα βασικά πλεονεκτήματα για τον Δήμο με την 

εφαρμογή των στρατηγικών Βιώσιμης κινητικότητας. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η 

μεθοδολογία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, αναλυτικά τα βήματα και οι δραστηριότητες ανά φάση 

εκπόνησης όπως ορίζονται από τον ELTIS, και οι αρμοδιότητες του Δήμου για κάθε ένα βήμα, 

και πως η μεθοδολογία αυτή προσαρμόζεται στον Δήμο Αιγιαλείας.  

Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν έναν οδηγό τον οποίον όλα τα μέλη της Ομάδας 

Εργασίας, τον οποίον θα έχουν μαζί τους σε όλη την διάρκεια της εκπόνησης του ΣΒΑΚ αλλά και 

μετά από αυτό.  

 

2.2. Χρήσιμη ορολογία 

2.2.1. Τι είναι κινητικότητα | γιατί όχι μετακίνηση ή μεταφορές; 

Ο όρος κινητικότητα περιγράφει μια εικόνα μετακινήσεων βιώσιμων, άνετων, 

αποτελεσματικών, ασφαλών και ευχάριστων. Ανθρώπινων μετακινήσεων. Ο όρος εμπεριέχει 

ένα βασικό τρίπτυχο: μεταφορά-μετακίνηση-προσβασιμότητα.  

Συνοδεύεται κατά κανόνα επίσης από τον όρο βιώσιμη, για να υπογραμμιστεί η έμφαση 

σε βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο και η δημόσια 

συγκοινωνία. 

 

2.2.2. Βιώσιμη ανάπτυξη 

Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής, εντός των ορίων που θέτει η 

φέρουσα ικανότητα των υποστηρικτικών οικοσυστημάτων (IUCN, UNEP και WWF, 1991). 

Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει να βασίζονται οι αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές σε 

μία ανάλυση κόστους-οφέλους και σε μία προσεκτική οικονομική ανάλυση που θα 
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ενδυναμώνει την περιβαλλοντική προστασία και θα οδηγεί σε αυξανόμενα και διατηρήσιμα 

επίπεδα ευημερίας (WorldBank, 1992). 

 

2.2.3. Σύμφωνο των Δημάρχων 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί ένα εθελοντικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και 

Περιφερειών με σκοπό την ανάληψη δράσεων σε Τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο κατά της 

κλιματικής αλλαγής.  

Με την προσχώρηση τους στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» οι πόλεις δεσμεύονται για:  

▪ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020  

▪ Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 20% έως 

το 2020  

▪ Αύξηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020 

με βάση το 1990 ως έτος αναφοράς, ή άλλο κοντινότερο έτος για το οποίο υπάρχουν 

επαρκή δεδομένα. 

 

2.2.4. Βιώσιμη κινητικότητα 

Η Βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτισμένης πόλης, 

όπου ο μεν άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, οι δε μεταφορές δεν σχεδιάζονται 

ως μαζικές, αλλά ξεχωριστών ατόμων με ανάγκες και επιθυμίες. Τους δίνεται η δυνατότητα να 

επιλέγουν, να απολαμβάνουν, να γυμνάζονται, να επικοινωνούν, να ενσωματώνονται, να 

αξιολογούν και να συμμετέχουν στο αστικό γίγνεσθαι. Η ανθρωπιστική και η πολιτική της 

παράμετρος είναι πολύ ισχυρές2. 

 

2.2.5. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Αστικής Κινητικότητας (ELTIS, 2014), ένα 

ΣΒΑΚ παρουσιάζει, ή συνδέεται με μια υπάρχουσα, μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη 

μελλοντική ανάπτυξη μιας αστικής περιοχής και ειδικότερα της υποδομής και των υπηρεσιών 

μεταφορών και κινητικότητας. Περιλαμβάνει, επίσης, ένα σχέδιο βραχυπρόθεσμης υλοποίησης 

της στρατηγικής, προσδιορίζοντας τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, κατανέμοντας σαφώς 

αρμοδιότητες και επισημαίνοντας τους απαιτούμενους χρηματοοικονομικούς πόρους. 

Το Σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας και της 

μελλοντικής απόδοσης του συστήματος αστικών μεταφορών, εξετάζοντας την υφιστάμενη 

κατάσταση, διαμορφώνοντας ένα επίπεδο αναφοράς έναντι του οποίου μπορεί να μετρηθεί η 

μελλοντική πρόοδος και καθορίζοντας στόχους απόδοσης και σχετικούς ‘ευφυείς-SMART’ 

στόχους για την καθοδήγηση της υλοποίησης του σχεδίου (ELTIS, 2014). Το ΣΒΑΚ είναι 

ένα στρατηγικό σχέδιο και όχι μία μελέτη πολεοδομικού, κυκλοφοριακού, συγκοινωνιακού ή 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 

 
2Βλαστός Θ. & Μπακογιάννης Ε. σε Ιστότοπο: https://www.svak.gr/biosimi-kinitikotita 

https://www.svak.gr/biosimi-kinitikotita
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Το στρατηγικό αυτό σχέδιο πρέπει να χαράσσει ένα συγκεκριμένο όραμα για τις 

μεταφορές και την κινητικότητα σε μία δεδομένη περιοχή μελέτης, με δεδομένους στόχους και 

αναλυτική περιγραφή πλαισίου μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των κατοίκων της 

περιοχής. Το όραμα αυτό μπορεί να έχει ορίζοντα 5ετίας, 10ετίας ή 20ετίας και πρέπει να 

παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς ως προς το ποσοστό ολοκλήρωσής του. Γενικά 

προτείνεται να έχει ορίζοντα δεκαετίας. 

Ένα ΣΒΑΚ σε γενικές γραμμές πρέπει να περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας 

κατάστασης, τη διαμόρφωση οράματος, στόχου και σκοπού, τη διαμόρφωση συνόλου 

πολιτικών και μέτρων, τη σαφή οριοθέτηση θέσεων ευθύνης και ρόλων και τέλος την 

αξιολόγηση και παρακολούθησή του. 

Απώτερος στόχος των ΣΒΑΚ, όπως και η ειδοποιός διαφορά τους με τις προσεγγίσεις 

που ακολουθούν οι "παραδοσιακές" κυκλοφοριακές μελέτες, είναι η εστίαση τους στην 

εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων, αντί της εξυπηρέτησης των (ως επί το πλείστον 

μηχανοκίνητων) οχημάτων, στο διαθέσιμο αστικό χώρο. 

 

2.2.6. Περιοχή παρέμβασης ή περιοχή μελέτης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Η περιοχή παρέμβασης – μελέτης ενός ΣΒΑΚ μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο της 

περιοχής κάλυψης ενός ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού ή εάν, τεκμηριώνεται ορθά, να είναι μία 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ενότητα που λειτουργεί με ενιαίο τρόπο ως προς το σύστημα 

μετακινήσεών της. 

Σύμφωνα με το Ν. 4784/2021, αρ. 2, “Περιοχή παρέμβασης καλείται η περιοχή στην 

οποία θα εφαρμοσθούν τα μέτρα του Σ.Β.Α.Κ. εντός των ορίων της οποίας ο φορέας εκπόνησης 

ασκεί την κατά τόπον αρμοδιότητά του. Η περιοχή παρέμβασης προσδιορίζεται κατά την 

προετοιμασία του Σ.Β.Α.Κ. και μπορεί να εκτείνεται και πέραν των διοικητικών ορίων ενός ΟΤΑ 

α’ ή β’ βαθμού, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο προς εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών 

κινητικότητας. Σε αυτή την περίπτωση καταρτίζεται ενιαίο Σ.Β.Α.Κ. από τους ΟΤΑ α’ βαθμού ή 

τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού με χωρική αρμοδιότητα στην περιοχή παρέμβασης σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 2”. 

 

2.2.7. Ποιοι είναι οι στόχοι ενός ΣΒΑΚ 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Αστικής Κινητικότητας (ELTIS, 2014), κύριος 

στόχος ενός ΣΒΑΚ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των αστικών περιοχών και η παροχή 

υψηλής ποιότητας μεταφορών με έμφαση στο περπάτημα, το ποδήλατο και τη δημόσια 

συγκοινωνία, διαμέσου και εντός της αστικής περιοχής. Εστιάζει περισσότερο στις ανάγκες της 

"λειτουργικής πόλης" και της ενδοχώρας της, αντί της δημοτικής διοικητικής περιφέρειας. Ένα 

ΣΒΑΚ ευνοεί την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των σχετικών μορφών μεταφοράς, 

ενθαρρύνοντας τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες μορφές.  

Το σχέδιο αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνικών μέτρων, μέτρων υποδομής, 

μέτρων πολιτικής και ήπιων μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης και της σχέσης κόστους-

αποτελεσματικότητας ως προς τον δεδηλωμένο στόχο και τις επιμέρους επιδιώξεις. Συνήθως, 

αφορά στα εξής θέματα: 
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▪ Δημόσια συγκοινωνία 

▪ Περπάτημα και ποδηλασία 

▪ Διαλειτουργικότητα 

▪ Ασφάλεια αστικών οδών 

▪ Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς) 

▪ Αστική εφοδιαστική 

▪ Διαχείριση κινητικότητας 

▪ Ευφυή Συστήματα Μεταφορών. 

 

Στόχο έχει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα μετακινήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 

παραπάνω θεματικές κατηγορίες, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει τα παρακάτω:  

▪ θα βεβαιώνει ότι το σύστημα μεταφορών είναι προσιτό σε όλους, 

▪ θα βελτιώνει την οδική ασφάλεια και την προστασία από εγκληματικές ενέργειες, 

▪ θα μειώνει το θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές των αερίων του 

θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας, 

▪ θα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της 

μεταφοράς προσώπων και αγαθών και θα βελτιώνει την ελκυστικότητα και την 

ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. 

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Poly-SUMP (2012), προκειμένου να αναγνωριστεί ως ΣΒΑΚ ένα 

σχέδιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

▪ Συμμετοχική προσέγγιση - με τη συμμετοχή πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων από 

την αρχή και σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην εφαρμογή και την 

αξιολόγηση, στη δημιουργία τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση πολύπλοκων 

ζητημάτων σχεδιασμού και στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, 

▪ Δέσμευση για βιωσιμότητα: εξισορροπώντας την κοινωνική δικαιοσύνη, την ποιότητα 

του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη, 

▪ Ολοκληρωμένη προσέγγιση των πρακτικών και των πολιτικών μεταξύ των διαφόρων 

τομέων πολιτικής, μεταξύ των επιπέδων εξουσίας και μεταξύ των γειτονικών αρχών, 

▪ Εστίαση στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων, που προέρχονται από βραχυπρόθεσμους 

στόχους, ευθυγραμμισμένων με ένα όραμα για τις μεταφορές και ενσωματωμένων σε 

μια συνολική στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 

▪ Ανασκόπηση του κόστους μεταφοράς και των κερδών, λαμβάνοντας υπόψη ευρύτερες 

κοινωνικές δαπάνες και οφέλη σε όλους τους τομείς της πολιτικής, 

▪ Να εφαρμόζει Μέθοδο, η οποία να περιλαμβάνει: 1) την ανάλυση της κατάστασης και 

το βασικό σενάριο, 2) τον καθορισμό του οράματος και των στόχων, 3) την επιλογή των 

πολιτικών και των μέτρων, 4) την ανάθεση των αρμοδιοτήτων και των πόρων, 5) τις 

ρυθμίσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης. 
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Για περαιτέρω μελέτη και διερεύνηση σε εννοιολογικό επίπεδο μπορεί να γίνει σχετική 

αναζήτηση στον ιστότοπο του CIVITAS3, στο website της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ4 

ή στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για τον οδηγό ΣΒΑΚ5. 

 

2.2.8. Πλαίσιο ανάπτυξης ΣΒΑΚ 

Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για να διέπεται από όρους σύγχρονης 

κινητικότητας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά προϊόν: 

- α) μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης με υψηλό βαθμό συντονισμού και συνεργασίας 

μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου, που θα βοηθηθούν χάρις στη 

θεσμοθέτηση από τη Δημοτική Αρχή δομών, διαδικασιών και μηχανισμών 

παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

- β) δημόσιας διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών στον σχεδιασμό του. 

 

Παράλληλα, ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για να είναι ολοκληρωμένο, θα 

πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω διακριτά ζητήματα: 

- Συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας 

- Ορισμός του Δικτύου Φορέων 

- Υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής Φορέων, 

- Δημιουργία ιστοσελίδας για το έργο ΣΒΑΚ και τα στάδια εκπόνησης και ολοκλήρωσης 

του, 

- Υλοποίηση των τυπικών σταδίων/ βημάτων όπως αυτά ορίζονται κατά τις προδιαγραφές  

του ELTIS προσαρμοσμένα στην ελληνική νομοθεσία από τις οδηγίες για τις διαδικασίες 

ανάπτυξης, έγκρισης, υλοποίησης και παρακολούθησης των ΣΒΑΚ,  

- Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης, 

- Ανάπτυξη Σχεδίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

 

Σύμφωνα με τις ελληνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

(ΜΒΚ,2016), το ΣΒΑΚ υπηρετεί πάνω από όλα μια πολεοδομική στρατηγική. Υπέρτατος στόχος 

είναι η πόλη να αναδείξει την ταυτότητά της και να αποτελέσει ένα περιβάλλον κοινωνικά 

συνεκτικό. Τέσσερις είναι οι βασικές πολεοδομικές στρατηγικές: 

- Απελευθέρωση του κέντρου από το αυτοκίνητο. Ο σαφής καθορισμός της 

προστατευόμενης κεντρικής περιοχής είναι πρωτεύουσας σημασίας. Το ΣΒΑΚ θα 

προτείνει διαμορφώσεις που θα εφαρμοστούν στις εισόδους της ώστε να αποτρέπεται 

η διείσδυση οχημάτων. Το ΣΒΑΚ προτείνει επίσης αυστηρή πολιτική στάθμευσης για 

τους επισκέπτες, προβλέποντας προνομιακές λύσεις για τους κατοίκους. 

- Σχεδιασμός πολεοδομικών και κυκλοφοριακών πολιτικών αποθάρρυνσης επεκτάσεων 

της πόλης προς την περιφέρεια. 

- Δημιουργία γειτονιών ήπιας κυκλοφορίας, με όριο ταχύτητας τα 30χλμ/ώρα. 

 
3Ιστότοπος: http://civitas.eu/ 
4Ιστότοπος: https://www.smu.gr/ 
5Ιστότοπος: https://www.svak.gr/ 

http://civitas.eu/
https://www.smu.gr/
https://www.svak.gr/
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- Επιλογή ακτινικών διαδρομών που θα αναπλαστούν για την ενθάρρυνση της χρήσης 

τους από πεζούς και ποδηλάτες και που θα συνδέουν το κέντρο με τις γειτονικές 

περιοχές κατοικίας. 

Οι παραπάνω άξονες στρατηγικής προϋποθέτουν ένα σχέδιο ιεράρχησης του οδικού δικτύου 

βάσει του οποίου θα δημιουργηθούν θύλακες ήπιας κυκλοφορίας και επίπεδα προστασίας 

απέναντι στο αυτοκίνητο, τόσο για τις γειτονιές, όσο και για ομάδες γειτονιών – θυλάκων ήπιας 

κυκλοφορίας. Είναι σημαντικό ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός να συνδυάζεται με τους βασικούς 

τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της πόλης, όπως οι χρήσεις γης, οι νέες τεχνολογίες 

κ.λπ. 

2.3. Βασικοί πυλώνες σχεδιασμού ενός ΣΒΑΚ 

2.3.1. Σχεδιασμός για περπάτημα 

Σχετικά με την προώθηση του περπατήματος, οι κατευθύνσεις που θα πρέπει να 
ακολουθηθούν θα πρέπει να αφορούν είτε την υποδομή για το ίδιο το περπάτημα, είτε την 
υποδομή για το αυτοκίνητο, καθώς και τα δυο αποτελούν παραμέτρους ενός ενιαίου 
συστήματος. 

Μείωση των ταχυτήτων Δημιουργία γειτονιών ήπιας κυκλοφορίας 

 Διαπλάτυνση πεζοδρομίων σε κεντρικές 
αρτηρίες (έργο που συμβάλλει και στη 
μείωση του διερχόμενου από το κέντρο 
φόρτου) 

Αναβάθμιση των ανοικτών δημόσιων 
χώρων 

Πεζοδρόμηση περιμετρικών δρόμων 
πλατειών 

Αναβάθμιση της υποδομής για περπάτημα Πεζοδρόμηση περιοχών όπου η γενικότερη 
αισθητική της διαδρομής είναι ευνοϊκή 
(φυσικό και δομημένο περιβάλλον) 

Διαμόρφωση διασταυρώσεων Μεταβολή των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών τους για να έχουν 
μικρότερο μήκος και να βρίσκονται στην 
ίδια στάθμη με τα πεζοδρόμια 

Προσπέλαση των στάσεων των μέσων 
μεταφοράς από τους πεζούς 

Σε πόλεις με δημόσια συγκοινωνία μεγάλη 
προσοχή θα πρέπει να δίνεται στους 
δρόμους στους οποίους υπάρχουν στάσεις 
ΜΜΜ 

Προσβασιμότητα των πεζών σε κτίρια 
μεγάλης επισκεψιμότητας (πχ. Σχολεία) 

Κατάργηση της δυνατότητας στάθμευσης 
σε μια ακτίνα από τα κτίρια αυτά, έτσι 
ώστε να παραμένει ελεύθερος για τους 
πεζούς ένας ζωτικός χώρος γύρω τους 

Πίνακας 1 Σχεδιασμός για το περπάτημα 
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2.3.2. Σχεδιασμός για ποδήλατο 

Το ποδήλατο δικαιούται να έχει προσπέλαση κάθε σημείου της πόλης και επομένως να 

καλύπτει πλήρως την αστική επιφάνεια, καθώς και να δίνει διεξόδους προς εξοχικούς 

προορισμούς για άσκηση και αναψυχή. Η αυριανή βιώσιμη πόλη θα πρέπει να δίνει κίνητρα 

στους κατοίκους των προαστίων για να χρησιμοποιούν το ποδήλατο στις μετακινήσεις τους 

προς το κέντρο. 

Η σχετική υποδομή θα επιτρέπει την ανάπτυξη ταχυτήτων υψηλότερων από αυτές που 

θα αναπτύσσει το ποδήλατο στις γειτονιές και στο κέντρο. Σε γενικές γραμμές αποκλειστική 

υποδομή ποδηλάτου χρειάζεται μόνο εκεί όπου το ποδήλατο απειλείται. Στους δρόμους 

γειτονιάς, όπου οι ταχύτητες θα είναι χαμηλές (όριο 30χλμ/ώρα), δεν υπάρχει ανάγκη για καμιά 

ειδική υποδομή. Ως στρατηγικός στόχος λοιπόν δεν είναι ένα ευρύ δίκτυο ποδηλάτου αλλά το 

ανάποδο: ένα όσο γίνεται πιο περιορισμένο δίκτυο και παράλληλα ευρεία ανάπτυξη περιοχών 

ήπιας κυκλοφορίας, περιλαμβανομένου και του κέντρου. Το ποδήλατο λοιπόν, μαζί με το 

περπάτημα και τη δημόσια συγκοινωνία, συνδέονται με την προοπτική ανάπλασης της πόλης 

στο σύνολό της και το ΣΒΑΚ μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά ως προς αυτό. 

Το δίκτυο πρέπει να είναι αναγνώσιμο, όπως πρέπει να είναι και οι συνιστώμενες 

διαδρομές για περπάτημα. Τα σημεία αναφοράς του είναι εμβληματικά σημεία της πόλης, 

κτήρια, πλατείες κ.λπ. Το δίκτυο επίσης πρέπει να συνδέει άμεσα τους προορισμούς, 

διερχόμενο ελεύθερα από όλα εκείνα τα στοιχεία της πόλης που για το αυτοκίνητο αποτελούν 

εμπόδια (πάρκα, πεζοδρόμους, λεωφορειολωρίδες κ.λπ.). 

 

2.3.3. Σχεδιασμός για τη δημόσια συγκοινωνία 

Το περπάτημα δεν μπορεί να προωθηθεί χωρίς το βασικό του σύμμαχο που είναι η 

δημόσια συγκοινωνία. Έμμεσος σύμμαχός του είναι και το ποδήλατο. Ως προς τη δημόσια 

συγκοινωνία, όσοι τη χρησιμοποιούν, περπατούν περισσότερο από κάθε χρήστη άλλου 

μηχανικού μέσου. Βέβαια η απόσταση της θέσης στάθμευσης του αυτοκινήτου και το σχετικό 

περπάτημα είναι κάτι που τα καθορίζει ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός μέσω της πολιτικής 

στάθμευσης που εφαρμόζει στις διάφορες περιοχές της πόλης. 

Όσο αυξάνει η απόσταση μεταξύ κατοικίας και θέσης στάθμευσης τόσο λιγότερο 

επιλέγεται το αυτοκίνητο. Παράλληλα η αναβάθμιση της δημόσιας συγκοινωνίας προϋποθέτει 

και την εξασφάλιση για αυτήν μεγαλύτερης άνεσης για την κίνησή της, επομένως περισσότερου 

χώρου στο δρόμο, που εκ των πραγμάτων παίρνεται από το αυτοκίνητο. Η αναβάθμιση της 

δημόσιας συγκοινωνίας οδηγεί αναγκαστικά λοιπόν σε περιορισμούς κάποιων ελευθεριών 

κίνησης του αυτοκινήτου. Πολλές πόλεις μέχρι σήμερα, ίσως οι περισσότερες, ακολούθησαν την 

αντίστροφη πορεία. Ο σχεδιασμός, έχοντας ως προτεραιότητα το αυτοκίνητο, άφηνε 

συστηματικά τη δημόσια συγκοινωνία να υποβαθμίζεται. 

Η ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας συγκοινωνίας θα προκαλέσει ανατροπή του 

τρόπου που λειτουργούσε μέχρι σήμερα η πόλη. Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση και όχι 

τεχνική λύση. Η βιομηχανία κάνει τα τελευταία χρόνια τεράστια βήματα ώστε να καταστήσει 

ξανά το ιδιωτικό αυτοκίνητο χρήσιμο και ελκυστικό εργαλείο. Ανάλογα βήματα γίνονται και από 

τη βιομηχανία συστημάτων δημόσιας συγκοινωνίας. Ο ανταγωνισμός ιδιωτικού αυτοκινήτου 

και δημόσιας συγκοινωνίας εκδηλώνεται κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας. Δεν θα υπάρξει 
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νικητής ως προς αυτό. Και το ιδιωτικό αυτοκίνητο και η δημόσια συγκοινωνία εξίσου καλά 

μπορούν να εισαγάγουν τις νέες τεχνολογίες. Είναι σκόπιμο λοιπόν να ασκηθούν πολιτικές προς 

την κατεύθυνση της προνομιακής μεταχείρισης της δημόσιας συγκοινωνίας. Η επιβολή 

περιοριστικών μέτρων στο αυτοκίνητο είναι ένα νόμιμο εργαλείο που ανήκει και αυτό στον 

κυκλοφοριακό σχεδιασμό. 

Εκτός από τις τεχνολογίες, χρειάζονται ριζικές αλλαγές και στον κοινωνικό τομέα. 

Σήμερα δεν έχουν γίνει ακόμη ορατές. Χρειάζεται μία άλλη στάση και θεώρηση ζωής, κυρίως 

από τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι θα μετατραπούν, από απλοί παρατηρητές αποφάσεων 

και έργων, σε ενεργούς πολίτες, αντιμετωπίζοντας από κοινού τα προβλήματα, επιλέγοντας τις 

βέλτιστες λύσεις που θα αποδώσουν καρπούς, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, 

μετ’ εξελίσσοντας τις πόλεις από απρόσωπες και εχθρικές σε φιλικές, φιλόξενες και βιώσιμες. 

Μια πρώτη αρχή της φιλοσοφίας του σχεδιασμού είναι τα οχήματα να ταυτίζονται με 

την πόλη, να αντιμετωπίζονται ως ο αυτονόητος εξοπλισμός της. Τα δίκτυα δημόσιας 

συγκοινωνίας οφείλουν να λειτουργούν ως δομικά στοιχεία του αστικού τοπίου. Η δεύτερη 

αρχή είναι η δημόσια συγκοινωνία να αποτελεί προέκταση της κίνησης του πεζού ή και του 

ποδηλάτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η τήρηση αυτών των αρχών δεν είναι πάντα μια εύκολη 

υπόθεση, ιδίως σε συνθήκες εξάπλωσης της κοινωνικής βίας που είναι ιδιαίτερα αισθητές στις 

μεγάλες πόλεις, όπου συχνά η δημόσια συγκοινωνία ταυτιζόμενη με το κράτος γίνεται στόχος 

βανδαλισμών. Τα οχήματα είναι υποχρεωμένα και να θωρακίζονται. Αυτά τα δεδομένα 

αποτελούν πάντα ένα ισχυρό κριτήριο για την επιλογή υλικών, σχεδίου και συστημάτων 

ελέγχου και επίβλεψης της δημόσιας συγκοινωνίας. Η αισθητική που προκύπτει είναι φυσικό να 

επηρεάζεται. 

Η διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων γίνεται όλο και πιο ευέλικτη. Η λογική του 

πολυμορφικού αυτοκινήτου επαναλαμβάνεται και στο δημόσιο όχημα: καθίσματα που 

αναδιπλώνουν για να χωρέσουν τα αναπηρικά καροτσάκια, χώροι για τοποθέτηση ποδηλάτων, 

εγκατάσταση των καθισμάτων έτσι ώστε να σχηματίζονται μικρά σαλόνια αντί της συμβατικής 

αρχιτεκτονικής σε σειρές.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα city-bus της Βαρκελώνης. Χώροι περισσότερο εξατομικευμένοι 

και πιο φιλικοί: η δημόσια συγκοινωνία επιχειρεί να προσφέρει ιδιωτικότητα, αμφισβητώντας 

αυτό το μοναδικό, μέχρι πρόσφατα, προνόμιο του αυτοκινήτου. 

Είναι σημαντικό το λειτουργικό κέρδος, που επιτυγχάνεται με τις βελτιώσεις στην 

πρόσβαση, από τη συντόμευση του χρόνου εισόδου και εξόδου των επιβατών και τη μείωση 

του νεκρού χρόνου αναμονής του οχήματος στη στάση. Όμως και το συμβολικό μήνυμα που 

δίνεται σε κατοίκους και επισκέπτες, ότι δηλαδή η δημόσια συγκοινωνία αποτελεί προέκταση 

του δημόσιου ελεύθερου χώρου είναι ίσως αυτό με την πιο βαρύνουσα σημασία. 

2.3.4. Βασικά πλεονεκτήματα 

Τα βασικά πλεονεκτήματα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Ε.Ε. είναι τα παρακάτω: 
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ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστικών 

περιοχών. Αυτό μπορεί να εκφραστεί με πολλές μικρότερες ή μεγαλύτερες 

βελτιώσεις, όπως πιο ελκυστικοί δημόσιοι χώροι, βελτιωμένη (οδική) ασφάλεια, 

καλύτερη ποιότητα αέρα, λιγότερες εκπομπές ρύπων και λιγότερος θόρυβος. Στο 

βαθμό αυτό, ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας φέρει ένα 

συναισθηματικό μήνυμα (βελτιωμένοι δημόσιοι χώροι, ασφάλεια των παιδιών), 

το οποίο θα πρέπει να διαδίδεται συνεχώς. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 

Η κινητικότητα αποτελεί σημαντικό καταλύτη για την τοπική οικονομία. Το 

υγιέστερο περιβάλλον και η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης συμβάλλει 

ουσιαστικά στη μείωση του κόστους για την τοπική κοινότητα και στην 

προσέλκυση νέων επιχειρήσεων. Στον παγκόσμιο και εθνικό ανταγωνισμό των 

αστικών κέντρων, μια καλά οργανωμένη και βιώσιμη πόλη είναι μια πιο ελκυστική 

πόλη για τους επενδυτές και αποτελεί μια πολύ καλύτερη «επιχειρηματική 

ευκαιρία» από μια πόλη χωρίς σαφή και μακρόπνοη πολιτική κινητικότητας. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Τα ΣΒΑΚ είναι στενά συνδεδεμένα με τις θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τη 

βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη μείωση του θορύβου. Ακόμη, οι πολίτες 

και η κοινωνία μπορούν να αντιληφθούν τις θετικές επιδράσεις στην υγεία τους 

εξοικονομώντας έτσι σημαντικά χρήματα τα οποία σχετίζονται με την υγεία τους, 

τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, ο σχεδιασμός της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας βοηθά στην αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων 

σχετικά με την κλιματική αλλαγή. 

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΕΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο 

για τη δημιουργία πολυτροπικών λύσεων μεταφορών από πόρτα σε πόρτα. 

Φέρνοντας διάφορους εμπλεκόμενους φορείς γύρω από το ίδιο τραπέζι 

εξασφαλίζεται ότι οι ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης των πολιτών και των 

επιχειρήσεων μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Σε μια εποχή που οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι, είναι πολύ σημαντικό 

οι λύσεις που θα υιοθετούνται να κάνουν χρήση των διαθέσιμων πόρων με πιο 

αποδοτικό τρόπο. Ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας αλλάζει τις 

προτεραιότητες από τα μεγάλα οδικά έργα προς ένα ισορροπημένο μίγμα μέτρων 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό κόστος. 

Η υιοθέτηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» εισάγει επιπρόσθετα μία 

επιπλέον πηγή εσόδων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

χρηματοδότηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. 

ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών αποτελεί βασική αρχή 

ενός ΣΒΑΚ. Η πόλη η οποία νοιάζεται για τις ανάγκες των πολιτών της και εμπλέκει 

τους αρμόδιους φορείς κατάλληλα στην όλη διαδικασία, είναι σε πολύ καλύτερη 

θέση ώστε να αποκτήσει μιας υψηλού επιπέδου "δημόσια νομιμοποίηση". 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ 

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Οι μελετητές, οι οποίοι παραδοσιακά επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των 

υποδομών, μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες κινητικότητας των 

διαφόρων ομάδων χρηστών εφόσον ακούν τη γνώμη τους (feedback). Επιπλέον, 

οι τοπικοί εμπλεκόμενοι μερικές φορές μπορούν να βρουν πολύ αποτελεσματικές 

λύσεις, λόγω της εξοικείωσής τους με μια συγκεκριμένη κατάσταση. Η 

ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση στο σχεδιασμό εξασφαλίζει ότι το 

σχέδιο προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των σχετικών τρόπων μετακίνησης, 

ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη στροφή προς πιο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Τα ΣΒΑΚ προσφέρουν έναν αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση και την 

εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων, όπως της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την 

ποιότητα του αέρα και των Εθνικών Κανονισμών περί θορύβου. 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, 

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

Τα προβλήματα αστικής κινητικότητας συχνά έχουν να κάνουν και με διοικητικούς 

περιορισμούς, που αφορούν πολλαπλούς τομείς πολιτικής ή πολυδιάσπαση 

αρμοδιοτήτων και φορέων. Ο βιώσιμος αστικός σχεδιασμός αναζητά λύσεις για 

την «λειτουργική πόλη» σε συνδέσεις με τις γύρω περιοχές και το εθνικό και 

ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας εμπνέει 

τον συνεργατικό σχεδιασμό μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής και διαφορετικών 

επιπέδων διακυβέρνησης στο πλαίσιο της «λειτουργικής πόλης». 

ΠΙΟ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Τα ΣΒΑΚ μπορούν να βοηθήσουν τους φορείς να έχουν πρόσβαση σε πηγές 

χρηματοδότησης για καινοτόμες λύσεις ή για ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 

σχεδιασμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ύπαρξη ΣΒΑΚ μπορεί να βελτιώσει την 

ανταγωνιστικότητα της πόλης, όταν πρόκειται για ζητήματα χρηματοδότησης. 

ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ 

ΝΕΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αποτέλεσμα του συνεχούς αειφόρου σχεδιασμού αποτελεί η δημιουργία ενός 

κοινού οράματος, μιας νέας κουλτούρας κινητικότητας: ένα όραμα που έχει 

συμφωνηθεί από τους πολιτικούς παράγοντες, τα θεσμικά όργανα και τους 

πολίτες, ένα όραμα που ξεπερνά τις εκλογικές αναμετρήσεις και που μπορεί να 

περιλαμβάνει λιγότερο ελκυστικά στοιχεία με μακροπρόθεσμα ωστόσο οφέλη. 

Πίνακας 2 Πλεονεκτήματα εκπόνησης ΣΒΑΚ 
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3. ΣΤΑΔΙΑ – ΒΗΜΑΤΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

3.1. Πλαίσιο οδηγιών Ε.Ε. για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ του Δήμου Αιγιαλείας  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.), για να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ΣΒΑΚ 

από τις αρμόδιες τοπικές Αρχές, έχει διατυπώσει ένα πλαίσιο μεθοδολογικών αρχών εκπόνησης 

ΣΒΑΚ που εδράζεται σε μία διαδοχική αλληλουχία βημάτων και σταδίων. 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες για την εκπόνηση και υλοποίηση των ΣΒΑΚ «Ανάπτυξη και 

Εφαρμογή ενός Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας»6 του ΕLTIS, τα ΣΒΑΚ υλοποιούνται μέσω μίας 

διαδικασίας τεσσάρων (4) φάσεων, έντεκα (11) βημάτων και τριάντα δύο (32) δραστηριοτήτων 

που αποτελούν μέρος ενός συνεχούς κύκλου σχεδιασμού (βλ. εικόνα 1) και διαδικασίας 

συνεχούς βελτίωσης- ανάδρασης- επικαιροποίησης. 

 
Εικόνα 1 Κύκλος εκπόνησης ΣΒΑΚ κατά την Ε.Ε. και τις οδηγίες ELTIS 

Ο παραπάνω "Κύκλος Εκπόνησης ΣΒΑΚ" που προτείνει η Ε.Ε. αποτελεί ένα γενικό 

πλαίσιο αρχών για τις διαδικασίες εκπόνησης ΣΒΑΚ ώστε να είναι συμβατό με όλα τα 

διαφορετικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα που εμφανίζονται στις ευρωπαϊκές πόλεις. Τα 

εκπονούμενα ΣΒΑΚ σήμερα στην Ελλάδα οφείλουν να ακολουθούν τη διαδικασία που 

περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες του ELTIS και αναλύεται παρακάτω.  

Ειδικότερα οι φάσεις του σχεδίου είναι τέσσερις (4) και σύμφωνα με τον ΕLTIS ονομάζονται:  

 

 
6Guidelines: Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, 2013 
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➢ Α. Προετοιμασία και ανάλυση 

➢ Β. Ανάπτυξη Στρατηγικής 

➢ Γ. Σχεδιασμός μέτρων 

➢ Δ. Υλοποίηση και παρακολούθηση 

 

Στις παραπάνω τέσσερις (4) φάσεις περιγράφεται μία σειρά επιμέρους βημάτων για κάθε μία 

φάση. Τα βήματα είναι  δώδεκα (12) και αναφέρονται παρακάτω:  

- Φάση Α. Σωστή Προετοιμασία 

o Βήμα 1: Δημιουργία δομών εργασίας. 

o Βήμα 2: Καθορισμός πλαισίου σχεδιασμού. 

o Βήμα 3: Ανάλυση της κατάστασης κινητικότητας. 

- Φάση Β. Ανάπτυξη Στρατηγικής 

o Βήμα 4: Δημιουργία και από κοινού αξιολόγηση σεναρίων 

o Βήμα 5: Ανάπτυξη οράματος και στρατηγικής με τους εμπλεκόμενους φορείς. 

o Βήμα 6: Ορισμός μετρήσιμων στόχων και δεικτών. 

- Φάση Γ. Σχεδιασμός Μέτρων 

o Βήμα 7: Επιλογή πακέτων μέτρων με τους εμπλεκόμενους φορείς. 

o Βήμα 8: Συμφωνία σε δράσεις και αρμοδιότητες 

o Βήμα 9: Προετοιμασία για υιοθέτηση και χρηματοδότηση. 

- Φάση Δ. Υλοποίηση και παρακολούθηση 

o Βήμα 10: Διαχείριση της υλοποίησης. 

o Βήμα 11: Παρακολούθηση, προσαρμογή και επικοινωνία 

o Βήμα 12: Αξιολόγηση και άντληση διδαγμάτων 
 
Σε κάθε βήμα από τα παραπάνω αντιστοιχούν από μία (1) έως έξι (6) δραστηριότητες.  

Κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας επεξηγείται στις κατευθυντήριες γραμμές με παραδείγματα 

καλής πρακτικής, εργαλεία και παραπομπές για περαιτέρω πληροφορίες. 

 

Α’ Φάση 

Βήμα 1 

Δραστηριότητα 1.1: Αξιολογήστε τις δυνατότητες και τους πόρους 

Δραστηριότητα 1.2:  Δημιουργήστε διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας 

Δραστηριότητα 1.3: Εξασφαλίστε την πολιτική και θεσμική κυριότητα 

του σχεδίου 

Δραστηριότητα 1.4: Σχεδιάστε τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων 

φορέων και πολιτών 

Βήμα 2 

Δραστηριότητα 2.1: Εκτιμήστε τις απαιτήσεις σχεδιασμού και 

καθορίστε το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής 

Δραστηριότητα 2.2: Συσχετίστε με άλλες διαδικασίες σχεδιασμού 

Δραστηριότητα 2.3: Συμφωνήστε στο χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο 

εργασίας 

Δραστηριότητα 2.4: Εξετάστε το ενδεχόμενο απόκτησης εξωτερικής 

υποστήριξης 

Βήμα 3 
Δραστηριότητα 3.1: Προσδιορίστε τις πηγές πληροφοριών και 

συνεργαστείτε με τους κατόχους δεδομένων 
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Δραστηριότητα 3.2: Αναλύστε τα προβλήματα και τις ευκαιρίες (όλων 

των μέσων μετακίνησης) 

Β’ Φάση 

Βήμα 4 

Δραστηριότητα 4.1: Αναπτύξτε σενάρια για πιθανές μελλοντικές 

εξελίξεις 

Δραστηριότητα 4.2: Συζητήστε τα σενάρια με τους πολίτες και τους 

εμπλεκόμενους φορείς 

Βήμα 5 

Δραστηριότητα 5.1: Συνδιαμορφώστε ένα κοινό όραμα με τους 

πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς 

Δραστηριότητα 5.2: Συμφωνήστε σε προτεραιότητες που αφορούν 

στα καίρια προβλήματα & σε όλα τα μέσα μετακίνησης 

Βήμα 6 

Δραστηριότητα 6.1: Προσδιορίστε δείκτες για όλες τις 

προτεραιότητες 

Δραστηριότητα 6.2: Συμφωνήστε σε μετρήσιμους στόχους 

Γ’ Φάση 

Βήμα 7 

Δραστηριότητα 7.1: Δημιουργήστε & αξιολογήστε μακρύ κατάλογο 

μέτρων σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς 

Δραστηριότητα 7.2: Καθορίστε ολοκληρωμένα πακέτα μέτρων 

Δραστηριότητα 7.3: Σχεδιάστε την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση των μέτρων 

Βήμα 8 

Δραστηριότητα 8.1: Περιγράψτε όλες τις δράσεις 

Δραστηριότητα 8.2: Προσδιορίστε τις πηγές χρηματοδότησης και 

αξιολογήστε τις οικονομικές δυνατότητες 

Δραστηριότητα 8.3: Συμφωνήστε στις προτεραιότητες, τις ευθύνες 

και το χρονοδιάγραμμα 

Δραστηριότητα 8.4: Εξασφαλίστε ευρεία πολιτική και δημόσια 

στήριξη 

Βήμα 9 

Δραστηριότητα 9.1: Αναπτύξτε σχέδιο χρηματοδότησης και 

συμφωνήστε στον καταμερισμό του κόστους 

Δραστηριότητα 9.2: Ολοκληρώστε και διασφαλίστε την ποιότητα του 

εγγράφου «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» 

Δ’ Φάση 

Βήμα 10 
Δραστηριότητα 10.1: Συντονίστε την υλοποίηση των δράσεων 

Δραστηριότητα 10.2: Προμηθευτείτε προϊόντα και υπηρεσίες 

Βήμα 11 

Δραστηριότητα 11.1: Παρακολουθήστε την πρόοδο και προσαρμόστε 

Δραστηριότητα 11.2: Ενημερώστε και κινητοποιήστε τους πολίτες και 

τους εμπλεκόμενους φορείς 

Βήμα 12 

Δραστηριότητα 12.1: Αναλύστε τις επιτυχίες και τις αποτυχίες 

Δραστηριότητα 12.2: Μοιραστείτε τα αποτελέσματα και τα 

διδάγματα που αντλήσατε 

Δραστηριότητα 12.3: Εξετάστε νέες προκλήσεις και λύσεις 

Πίνακας 3 Δραστηριότητες ανά βήμα 

Όλα τα παραπάνω αναλύονται στον οδηγό του ELTIS που είναι διαθέσιμος στα ελληνικά7. 

 

 
7Ιστότοπος: https://www.svak.gr/_files/ugd/654b6b_f271d48e15ce4003907ce9e1db358cf1.pdf 

https://www.svak.gr/_files/ugd/654b6b_f271d48e15ce4003907ce9e1db358cf1.pdf
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Για να υλοποιήσει ο Δήμος Αιγιαλείας τα παραπάνω βήματα, καλείται: 

Στη Φάση Α: 

▪ Να μάθει, να διερευνήσει, να αξιολογήσει τις δυνατότητες της βιώσιμης κινητικότητας 

για το πλαίσιο ανάπτυξης των μετακινήσεων και της ευρύτερης ανάπτυξης του δήμου, 

▪ Να αξιολογήσει τις δυνατότητές του (αυτο-αξιολόγηση) εκτιμώντας βασικά 

προβλήματα, σημαντικά ζητήματα που υστερεί, παραμέτρους βελτίωσης κ.α., 

▪ Να καθορίσει βασικά ζητήματα χρονοδιαγράμματος και χρηματοδότησης για την 

εκπόνηση και μελλοντικά την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΣΒΑΚ, 

▪ Να βρει τους βασικούς φορείς, τις κύριες ομάδες και συλλογικότητες που λειτουργούν 

και επηρεάζουν την περιοχή παρέμβασης του δήμου και να τους κατατάξει σε βασικούς 

εμπλεκόμενους και σε ενδιάμεσους, καθώς και να καθορίσει το πλαίσιο συμμετοχής 

τους στο σχεδιασμό, 

▪ Να καταγράψει και να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τα βασικά 

κεφάλαια σχεδιασμού, ήτοι πολεοδομικές παράμετροι κινητικότητας, περιβαλλοντικές 

παράμετροι κινητικότητας, κοινωνικές παράμετροι κινητικότητας, ευάλωτοι χρήστες- 

ΑμεΑ, περπάτημα, ποδήλατο, δημόσια συγκοινωνία, ταξί, ιεράρχηση του οδικού 

δικτύου και διαχείριση κυκλοφορίας, διαχείριση Κινητικότητας, οδική ασφάλεια, 

στάθμευση, νέα πολεοδομικά (π.χ. προγραμματισμένες επεκτάσεις) και οικονομικά 

δεδομένα, 

▪ Αφού αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση ή παράλληλα να εμβαθύνει στις 

επιπτώσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού, να προσδιορίσει τις απαιτήσεις για 

συντονισμό του ΣΒΑΚ με τα διάφορα επίπεδα σχεδιασμού που αφορούν το Δήμο 

(Χωροταξικό, Επιχειρησιακό, ΣΧΟΟΑΠ, ΣΔΑΕΚ κ.α.) και εντέλει να φροντίσει εκ των 

προτέρων για την ιδανικότερη ενσωμάτωση των στόχων του με την ευρύτερη ανάπτυξη 

του τόπου σε περιβαλλοντικό, πολεοδομικό και κοινωνικό επίπεδο.  

▪ Να αναπτύξει τα πρώτα εναλλακτικά σενάρια επίλυσης των ζητημάτων 

 

Στη Φάση Β, ο δήμος καλείται: 

▪ Να μελετήσει καλές πρακτικές ανάπτυξης ΣΒΑΚ από άλλες πόλεις στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη, 

▪ Να αναπτύξει ένα όραμα για την επόμενη μέρα στο Δήμο σε συνεργασία και σύμπνοια 

με τους εμπλεκόμενους φορείς που θα αφορά στην αναβάθμιση τόσο των υποδομών 

και της κουλτούρας των μετακινήσεων, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 

της υγείας κατοίκων και επισκεπτών, 

▪ Να εντοπίσει τι θέλει να αλλάξει στις μεταφορές, στην αστική του ανάπτυξη, στις 

υποδομές και τις πολιτικές του σε σχέση με τη βιώσιμη κινητικότητα και να θέσει 

σαφείς προτεραιότητες που θα καθοδηγήσουν τα επόμενα βήματα.  

▪ Να καθορίσει σαφείς και μετρήσιμους στόχους ώστε να επιτευχθεί το όραμα για το 

ΣΒΑΚ, 

▪ Να αναπτύξει ένα σαφές πακέτο μέτρων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας 

που θα περιλαμβάνει Μέτρα Πολιτικής/ Στρατηγικής, Μέτρα Διαχείρισης της 
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Κινητικότητας και Επικοινωνιακά Μέτρα, Μέτρα που θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις 

υποδομών στο χώρο και Κανονιστικά Μέτρα. 

▪ Να αξιολογήσει τα προτεινόμενα μέτρα με γνώμονα τη ρεαλιστική και έγκαιρη 

εφαρμογή τους με συγκεκριμένους πόρους, να λάβει υπόψη του την απαιτούμενη 

χρηματοδότηση υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα, ενώ παράλληλα να εκτιμήσει τους 

μελλοντικούς πόρους συντήρησης που θα απαιτηθούν. 

 

Στη Φάση Γ, ο δήμος καλείται: 

▪ να συζητήσει τα προτεινόμενα μέτρα με τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι θα 

μπορούσαν δυνητικά να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή τους (ενδεικτικά Περιφέρεια, Λιμενικό Ταμείο, ΚΤΕΛ) και στον από κοινού 

προσδιορισμό ρόλων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών ως προς την εφαρμογή επιμέρους 

μέτρων, 

▪ να παράξει ένα πλήρες Σχέδιο Δράσης για το ΣΒΑΚ με αναλυτική παρουσίαση των 

στόχων, των μέτρων, των υπευθύνων υλοποίησης για κάθε ζήτημα, των συνεργειών που 

απαιτούνται για την υλοποίηση, των οικονομικών πόρων και του χρονικού 

προγραμματισμού υλοποίησής τους 

▪ να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο και σαφές Σχέδιο Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης του ΣΒΑΚ 

▪ να ελέγξει ποιοτικά όλο το σχέδιο ΣΒΑΚ και να το τροποποιήσει κατάλληλα ώστε να έχει 

τη σύμφωνη γνώμη των βασικών εμπλεκόμενων φορέων.  

▪ να επικοινωνήσει με σαφή, διαφανή και επαγγελματικό τρόπο τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας σχεδιασμού και το εφικτό του σχεδίου και να γνωστοποιήσει τη 

θεσμοθέτησή του στους πολίτες και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Τέλος, στη Φάση Δ ο Δήμος Αιγιαλείας καλείται να διαχειριστεί το σύνολο της εφαρμογής του 
σχεδίου, να ενημερώνει για την πρόοδο εφαρμογής, να προσαρμόζει τα μέτρα σύμφωνα με τις 
τρέχουσες ανάγκες της πόλης και να αξιολογεί συστηματικά τα αποτελέσματα εφαρμογής του 
σχεδίου. 

 

3.2. Καλές πρακτικές ΣΒΑΚ και βιβλιοθήκες εξερεύνησης πρακτικών 

Η αναζήτηση και μελέτη καλών πρακτικών εκπόνησης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας αποτελεί ένα βήμα που τυπικά- σύμφωνα με τις οδηγίες του ELTIS- 

πραγματοποιείται κατά τη Β’ Φάση του κύκλου του ΣΒΑΚ, αλλά ωστόσο αποτελεί καθοριστικό 

στοιχείο για το σύνολο της γνώσης των εμπλεκόμενων φορέων και της ομάδας έργου.  

Η Ε.Ε. αναγνωρίζοντας τη σημασία της γνωριμίας των πόλεων που εκπονούν ΣΒΑΚ με τα 

βασικά συστατικά αυτών των σχεδίων σύμφωνα με άλλες πόλεις που έχουν ήδη ολοκληρώσει 

το πρώτο τους επιτυχημένο ΣΒΑΚ, έχει δημιουργήσει πληθώρα εργαλείων διερεύνησης καλών 

πρακτικών, υλικού καθοδήγησης, καθώς και επιμορφωτικές δραστηριότητες για όσους 

υλοποιούν, παρακολουθούν ή συμμετέχουν στην ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ.  
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Ο εντοπισμός και η διερεύνηση καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό/ διεθνές επίπεδο 

οδηγεί συνήθως τους επιστήμονες σε επεξεργασία βέλτιστων λύσεων στον ίδιο τομέα της 

επιστήμης (π.χ. βιώσιμη αστική κινητικότητα), αλλά σε διαφορετικό περιβάλλον με 

διαφορετικές κοινωνίες, όπου αναδεικνύονται τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να 

μεταφερθούν και να βελτιώσουν την προτεινόμενη λύση στη μελετώμενη περιοχή παρέμβασης.  

Ο όρος «καλή πρακτική» υποδηλώνει δηλαδή μία δοκιμασμένη διαδικασία ή δράση 

που έχει αποδείξει στην πράξη την αποτελεσματικότητά της. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, που χρησιμοποιεί συχνά καλές πρακτικές για την προώθηση ορθών λύσεων, τα 

βασικά χαρακτηριστικά μιας «καλής πρακτικής» είναι η καινοτομία, η αποτελεσματικότητα, η 

βιωσιμότητα, η δυνατότητα αναπαραγωγής κάτω από ίδιες ή όμοιες συνθήκες, και τέλος η 

δυνατότητα μεταφοράς και αξιοποίησής της σε διαφορετικά περιβάλλοντα και από νέους 

χρήστες.  

Ένας Δήμος που εκπονεί ένα ΣΒΑΚ αναζητά καλές πρακτικές με στόχο να λάβει έμμεσα και 

άμεσα απαντήσεις σε ερωτήματα όπως τα παρακάτω:  

▪ πώς είναι ένα  ΣΒΑΚ; 

▪ έχει εφαρμοστεί ΣΒΑΚ σε άλλες πόλεις για να δούμε τι «πέτυχε», τι «απέτυχε» σε σχέση 

με τα μέτρα; 

▪ υπάρχει «καλό» και «κακό» ΣΒΑΚ; 

▪ μπορεί η πόλη μου να κάνει ένα ΣΒΑΚ; 

▪ τι εφαρμόζουν ανάλογες πόλεις με τη δική μου στο πλαίσιο ενός ΣΒΑΚ; 

 

Μία συνοπτική παρουσίαση καλών πρακτικών παρουσιάζεται στη σελίδα του Οδηγού για 
τα ΣΒΑΚ της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ8. 

Επιτυχημένες εφαρμογές σχεδιασμών για τη συνδυασμένη προώθηση του 
περπατήματος, του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας συναντώνται σε Βουδαπέστη, 
Βιέννη, Κοπεγχάγη, καθώς και σε μικρότερες πόλεις όπως η Γάνδη, το Οντένς, το Ράντερς και 
άλλες. 

Πλούσιο υλικό μπορεί να αναζητηθεί από επιτυχημένες πρακτικές ΣΒΑΚ στην Ευρώπη: 

▪ από την πλατφόρμα SUMPRegistry (στην αγγλική γλώσσα και άλλες ευρωπαϊκές)9. 

▪ από την πλατφόρμα του ELTIS (στην αγγλική γλώσσα και άλλες ευρωπαϊκές)10 

▪ από την πλατφόρμα του CIVITAS11 που παρουσιάζει πόλεις που έχουν εμπλακεί σε 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες- προγράμματα σχετικά με τα ΣΒΑΚ  

 

Ο Δήμος Αιγιαλείας, με βάση τη γεωγραφική του θέση, τον πληθυσμό του και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του μπορεί να αξιοποιήσει ως καλές πρακτικές για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ τις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

 
8Ιστότοπος: https://www.svak.gr/kales-praktikes 
9Ιστότοπος: http://sumps-up.eu/sump-registry/ 
10Ιστότοπος: http://www.eltis.org/mobility-plans/city-database 
11Ιστότοπος: http://civitas.eu/projects 

https://www.svak.gr/kales-praktikes
http://sumps-up.eu/sump-registry/
http://www.eltis.org/mobility-plans/city-database
http://civitas.eu/projects
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▪ ΣΒΑΚ στη Donostia-SanSebastian (πόλη της Ισπανίας ~180.000 κάτοικοι), 

▪ ΣΒΑΚ στο Ρέθυμνο (πόλη της Ελλάδας ~63.000 κάτοικοι), 

▪ ΣΒΑΚ στο Vercelli (πόλη της Ιταλίας ~ 50.000 κάτοικοι), 

▪ ΣΒΑΚ στο Ljutomer (πόλη της Σλοβενίας ~3.300 κάτοικοι) 

 

3.3. Μεθοδολογία εκπόνησης ΣΒΑΚ στο Δήμο Αιγιαλείας 

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ στο Δήμο Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί από την Ομάδα 
Εργασίας που έχει καθοριστεί με απόφαση Δημάρχου Αιγιαλείας όπως επίσης και με την 
υποστήριξη της Βιώσιμης Πόλης, καθώς και την καθοριστική παρουσία των εμπλεκόμενων 
φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

Το σύνολο των πράξεων που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ θα 
πραγματοποιούνται σε εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις για την 
εκπόνηση ανάλογων στρατηγικών σχεδίων ΣΒΑΚ σύμφωνα με τον κύκλο του ΣΒΑΚ. Το ΣΒΑΚ 
Αιγιαλείας με δεδομένη την ιδιαιτερότητα της περιοχής και τον τουριστικό της χαρακτήρα θα 
δανειστεί επιμέρους χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες των Σχεδίων Τουριστικής Κινητικότητας, 
τα οποία είναι ΣΒΑΚ ενισχυμένα με παραμέτρους που αφορούν στον Τουρισμό. 

Σε συνάρτηση με τα συμβατικά παραδοτέα της παρούσας σύμβασης και την αντιστοιχία 
με την Ευρωπαϊκή κατεύθυνση και τον «κύκλο» του ΣΒΑΚ ισχύουν τα παρακάτω:  

Το παραδοτέο 1.2 με τίτλο «- Ενέργειες ανάπτυξης ΣΒΑΚ» περιλαμβάνει: 

- Στάδιο 1 : Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ. 

- Καθορισμός χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης του ΣΒΑΚ και των επόμενων σταδίων και 

εργασιών του, 

- Καθορισμός σχεδίου συμμετοχής των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών με δράσεις 

για την ενημέρωση και την ενεργοποίησή τους στην ανάπτυξη των μέτρων του ΣΒΑΚ και 

ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ 

- Στάδιο 2 : Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων. 

- Ενέργειες και αποτελέσματα διεξαγωγής πρώτης διαβούλευσης με τους πολίτες και τα 

εμπλεκόμενα μέρη και με τη συμμετοχή του δικτύου φορέων – Πορίσματα πρώτης 

διαβούλευσης κατόπιν αξιολόγησης και επεξεργασίας . 

- Έκθεση αποτύπωσης της κατάστασης κινητικότητας εξετάζοντας κατ’ ελάχιστον τα 

προβλήματα και τις ευκαιρίες για τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν.4784/2021 

- Έκθεση κατάρτισης σεναρίων για την κατάσταση της περιοχής παρέμβασης σε ορίζοντα 

πέντε (5) , δέκα (10) ή περισσότερων ετών. 

- Ανάρτηση του παραδοτέου του Σταδίου 2 στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ 

 

Το παραδοτέο 2 με τίτλο «Ανάπτυξη και προσδιορισμός κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και 
στόχων» περιλαμβάνει: 

- Ενέργειες και αποτελέσματα διεξαγωγής δεύτερης διαβούλευσης – Πορίσματα 

- Έκθεση προσδιορισμού κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων ΣΒΑΚ 

- Έκθεση προσδιορισμού τυπολογίας κατάλληλων σχετικών μέτρων 
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Το παραδοτέο 3 με τίτλο «Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων» περιλαμβάνει: 

- Έκθεση προσδιορισμού καταλληλότερων μέτρων 

- Έκθεση προσδιορισμού καταλληλότερων δεικτών παρακολούθησης 

- Ενέργειες διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης για παρουσίαση μέτρων και σχολιασμό 

φορέων και πολιτών 

- Υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας στην εξέταση σχολίων και απόψεων φορέων και 

πολιτών – Σύνταξη πορισμάτων 

- Υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας στην ανάρτηση των βασικών δεδομένων του σταδίου 

4 στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ 

- Έκθεση οριστικής ανάπτυξης πακέτων μέτρων με κοστολόγηση και σύνδεσή τους με το 

όραμα, τις προτεραιότητες, τους στόχους και τους δείκτες παρακολούθησης 

 
Τέλος, το παραδοτέο 4 με τίτλο «Κατάρτιση και υποβολή σχεδίου δράσης» περιλαμβάνει: 

- Έκθεση οριστικής ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης 

- Υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας στην υποβολή του Σχεδίου Δράσης για έγκριση αλλά 

και στην εξέταση σε συνεργασία με το δίκτυο φορέων τυχόν τεκμηριωμένων 

αντιρρήσεων από τις εμπλεκόμενες συναρμόδιες υπηρεσίες αναφορικά με την 

εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων. 

- Κοινοποίηση εκ νέου στις υπηρεσίες του τελικού σχεδίου δράσης προς ενημέρωσή τους 

και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ 

Η παρακάτω παρουσιαζόμενη μεθοδολογία αφορά στα αναλυτικά βήματα που θα κληθεί ο 

δήμος να υλοποιήσει προκειμένου να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας. Έχουν διατηρηθεί οι φάσεις εκπόνησης του ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ELTIS, ενώ τα βήματα και οι δραστηριότητες έχουν απλοποιηθεί και παραμετροποιηθεί για την 

περίπτωση της περιοχής παρέμβασης. 
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4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

Μία βασική αρχή των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ο 

σχεδιασμός να περιλαμβάνει το σύνολο της περιοχής που συνδέεται λειτουργικά με την πόλη, 

όπως περιγράφεται στις Οδηγίες που έχουν δημοσιευθεί στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τα 

ΣΒΑΚ (European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans - www.eltis.org). Οι καθημερινές 

ροές ανθρώπων και εμπορευμάτων που έχουν ως αφετηρία ή προορισμό το κέντρο των πόλεων 

εξαπλώνονται σε μία ευρύτερη περιοχή γύρω τους που αποτελεί την μητροπολιτική περιοχή 

που συνδέεται λειτουργικά με την πόλη (functionalurbanarea). Το πεδίο εφαρμογής ενός ΣΒΑΚ 

πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο της περιοχής αυτής. Άλλοτε η περιοχή αυτή μπορεί να είναι 

μια πόλη και η γύρω περιαστική περιοχή, άλλοτε μια πολυκεντρική περιοχή, που αποτελείται 

δηλαδή από ένα πλήθος ισοδύναμων μικρών ή μεγαλύτερων πόλεων. Τα ΣΒΑΚ πρέπει να 

επιδιώκουν να βελτιώνουν την προσβασιμότητα και να παρέχουν υψηλής ποιότητας, 

εναλλακτικές του αυτοκινήτου, λύσεις κινητικότητας στο σύνολο της περιοχής αυτής, 

διαφορετικά σημαντικό τμήμα της πόλης θα εξακολουθεί να είναι εξαρτημένο από το 

αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να μη δίνεται ένα ολοκληρωμένο εναλλακτικό όραμα για την 

κινητικότητα στην πόλη. Τα ΣΒΑΚ διαφοροποιούνται από τις συμβατικές κυκλοφοριακές 

μελέτες, στις οποίες η περιοχή μελέτης ταυτιζόταν με την περιοχή ευθύνης του δήμου. 

Καινοτομία των ΣΒΑΚ  είναι ότι τα όρια μελέτης δεν καθορίζονται από τεχνητές διοικητικές 

διαιρέσεις, αλλά αντίθετα μελετάται σε όλη την έκτασή της η περιοχή που αλληλεπιδρά με την 

πόλη. Αφού οριστεί η περιοχή αλληλεπίδρασης καλούνται να συμμετέχουν στην εκπόνηση του 

ΣΒΑΚ όλοι οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την κινητικότητα σε κάθε τμήμα της περιοχής 

αυτής.  

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι μία σημαντική δραστηριότητα 

προετοιμασίας του ΣΒΑΚ είναι ο ορισμός της περιοχής που εξαρτάται λειτουργικά από την πόλη 

που μελετάται. Ο ΟΟΣΑ ορίζει ως προϋπόθεση το 15 % των εργαζομένων μιας περιοχής να 

απασχολείται εντός του κεντρικού πυρήνα της πόλης ώστε να συμπεριληφθεί η περιοχή αυτή 

στην περιοχή που συνδέεται λειτουργικά με την πόλη.  

Σύμφωνα με το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την εκπόνηση ΣΒΑΚ (παράγραφος 2 

άρθρου 2 Νόμου 4784/2021 - ΦΕΚ 40/Α/16.3.2021) ως «Περιοχή Παρέμβασης του ΣΒΑΚ» 

ορίζεται κατ’ αρχάς περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του φορέα εκπόνησης. Ως περιοχή 

παρέμβασης ορίζεται «η περιοχή στην οποία θα εφαρμοσθούν τα μέτρα του Σ.Β.Α.Κ. εντός των 

ορίων της οποίας ο φορέας εκπόνησης ασκεί την κατά τόπον αρμοδιότητά του. Η περιοχή 

παρέμβασης προσδιορίζεται κατά την προετοιμασία του Σ.Β.Α.Κ. και μπορεί να εκτείνεται και 

πέραν των διοικητικών ορίων ενός ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο προς 

εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών κινητικότητας. Σε αυτή την περίπτωση καταρτίζεται 

ενιαίο Σ.Β.Α.Κ. από τους ΟΤΑ α’ βαθμού ή τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού …» 

Το κεφάλαιο αυτό έχει ως στόχο να ορίσει τη λειτουργική περιοχή που επηρεάζει την 

πόλη του Αιγίου, δηλαδή να γίνει αναζήτηση της περιοχής που επηρεάζει την πόλη 

κυκλοφοριακά χωρίς να ληφθούν υπ’ όψη σε πρώτη φάση τα διοικητικά όρια και η περιοχή 

ευθύνης του δήμου. Η περιοχή αυτή θα αποτελέσει την περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ. Η 

περιοχή αυτή καθορίζει τα όρια μελέτης ανεξάρτητα εάν ανήκουν στην ευθύνη της τοπικής 

http://www.eltis.org/
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αυτοδιοίκησης που αναθέτει την εκπόνηση του ΣΒΑΚ, δηλαδή του δήμου Αιγιαλείας. Εάν 

ανήκουν στην ευθύνη άλλου φορέα προτείνεται η συνεργασία με το φορέα αυτό, ώστε να 

εκπονηθεί από κοινού ΣΒΑΚ. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του θεσμικού πλαισίου για τα ΣΒΑΚ 

(Ν.4784/2021): «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι το στρατηγικό σχέδιο 

κινητικότητας που καταρτίζεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των 

ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση 

καλύτερης ποιότητας ζωής. Το Σ.Β.Α.Κ. στηρίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού 

λαμβάνοντας υπόψη αρχές ενσωμάτωσης επιμέρους τομεακών πολιτικών, συμμετοχικότητας 

και αξιολόγησης.» 

 

Από τα περιγραφόμενα στο θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης των ΣΒΑΚ για τον καθορισμό της 

περιοχής παρέμβασης πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες για το σκοπό αυτό: 

1. Αναγνώριση των αστικών περιοχών και των περιχώρων τους (περιαστικές περιοχές) 

2. Διερεύνηση των πραγματικών αναγκών κινητικότητας 

 

 
Εικόνα 2 Διοικητικά όρια δήμου Αιγιαλείας. [Πηγή: GoogleMaps]. 

Η πόλη του Αιγίου αποτελεί το μεγαλύτερο οικισμό του δήμου Αιγιαλείας στην 

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Ο δήμος Αιγιαλείας βρίσκεται 

στο βόρειο άκρο της Πελοποννήσου και καταλαμβάνει έκταση περίπου 730  τ.χλμ., ενώ έχει 

πληθυσμό 49,784 κατοίκους, είναι δηλαδή ένας αρκετά αραιοκατοικημένος δήμος. 

Χαρακτηριστικό του δήμου είναι το μεγάλο μήκος της ακτογραμμής του Κορινθιακού Κόλπου 

που ανήκει στην περιοχή αρμοδιότητάς του: Ο δήμος έχει στην αρμοδιότητα του μία περιοχή 

διαμέτρου περίπου 47 χλμ. από τη βόρεια ακτογραμμή της Πελοποννήσου στο δυτικό άκρο του 

Κορινθιακού Κόλπου. Ο δήμος συνορεύει ανατολικά με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας 

και πιο συγκεκριμένα με το δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και το δήμο Σικυωνίων, νότια με το 
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δήμο Καλαβρύτων και το δήμο Ερυμάνθου και δυτικά με το δήμο Πατρέων. Το Αίγιο βρίσκεται 

σε απόσταση περίπου 38 χλμ. από το κέντρο της Πάτρας που αποτελεί έδρα της Περιφέρειας 

και κέντρο εθνικής εμβέλειας, οπότε ενδέχεται η πόλη του Αιγίου ή ένα μέρος του δήμου 

Αιγιαλείας να έχει ισχυρές λειτουργικές σχέσεις με το γειτονικό δήμο Πατρέων. 

Παρ’ όλα αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. (2011) το 84 % των εργαζομένων 

του δήμου Αιγιαλείας εργάζεται εντός του δήμου, ενώ μόλις το 5 % των εργαζομένων εργάζεται 

στο γειτονικό δήμο Πατρέων. Ενώ και από τους άλλους όμορους δήμους η κινητικότητα προς το 

δήμο Αιγιαλείας είναι μικρή: Μόλις το 2,1 % των εργαζομένων του δήμου Καλαβρύτων, 1,3 % 

των εργαζομένων του δήμου Πατρέων, το 0,5 % των εργαζομένων του δήμου Ερυμάνθου, το 1,1 

% των εργαζομένων του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και το 0,04 % των εργαζομένων του 

δήμου Σικυωνίων εργάζεται στο δήμο οπότε δεν τίθεται θέμα ορισμού της περιοχής 

παρέμβασης εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου Αιγιαλείας.  

Κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής της Πελοποννήσου διέρχεται το εθνικό οδικό 

δίκτυο της χώρας που συνδέει την Αθήνα και την Κόρινθο με την Πάτρα, τη Δυτική 

Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο και το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο το 

οποίο βρίσκεται υπό αναβάθμιση. Τα δίκτυα αυτά εξασφαλίζουν καλή προσβασιμότητα στους 

κυριότερους οικισμούς του δήμου, οι οποίοι βρίσκονται κατά μήκος της ακτογραμμής. Η 

ενδοχώρα ωστόσο του δήμου είναι ορεινή και προσεγγίζεται από παλιό οδικό δίκτυο με φτωχά 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά και σημαντικές κλίσεις. 

 

O δήμος Αιγιαλείας χωρίζεται σε 6 δημοτικές κοινότητες 

 

1. Δημοτική Ενότητα Αιγείρας που καλύπτει το ανατολικό άκρο του δήμου. Χωρίζεται με 

τη σειρά της σε τοπικές κοινότητες:  

α) Τοπική Κοινότητα Αιγείρας με έδρα τον ομώνυμο οικισμό με πληθυσμό 1463 κατοίκους 

(απογραφή 2011). Η Αιγείρα αποτελεί παραλιακό οικισμό που βρίσκεται 30 περίπου χλμ. 

ανατολικά του Αιγίου (απέχει περίπου 25 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Αίγιο). Ως παραλιακός 

οικισμός έχει μικρή τουριστική ανάπτυξη με καταλύματα και χρήσεις αναψυχής. 

β)Τοπική Κοινότητα Αιγών με έδρα τον ομώνυμο ορεινό οικισμό (70κάτοικοι το 2011). Ο 

οικισμός βρίσκεται 10 χλμ. νότια της Αιγείρας, σε επιβλητικό σημείο φυσικού κάλλους (βράχος 

της Ευρωστίνης) (40 χλμ. από το Αίγιο). Έχει ήπια τουριστική ανάπτυξη και είναι ο μοναδικός 

οικισμός της Δημοτικής Ενότητας που έχει πληθυσμιακή αύξηση. Στην τοπική κοινότητα Αιγών 

ανήκει και ο οικισμός Λαμπινός (245 κάτοικοι) που βρίσκεται δίπλα στην Αιγείρα (1.5 χλμ.) και ο 

γειτονικός οικισμός Αλμυρός (23 κάτοικοι). Εντός της τοπικής κοινότητας βρίσκεται η αρχαία 

Αιγείρα που αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο καθώς έχει ανασκαφεί το αρχαίο θέατρο, η 

Ακρόπολη και ο ναός του Δία. 

γ) Τοπική Κοινότητα Σινεβρού (38 κάτοικοι). Παρ’ όλο το μικρό πληθυσμιακό μέγεθος ο μικρός 

ορεινός οικισμός έχει τουριστική ανάπτυξη εξαιτίας του φυσικού κάλους της περιοχής. Απέχει 

47 χλμ. από το Αίγιο και βρίσκεται 17 χλμ. νότια της Αιγείρας. 

δ) Τοπική κοινότητα Αμπελοκήπων (289 κάτοικοι). Αποτελείται από τον ομώνυμο ορεινό 

αγροτικό οικισμό και δύο πολύ μικρούς οικισμούς (Παλιοκάτωνα, Πιμπαίικα) μεταξύ Αιγείρας 

και Σινεβρού. 
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ε) Τοπική κοινότητα Χρυσανθίου (148 κάτοικοι). Αποτελείται από τον ομώνυμο ορεινό 

αγροτικό οικισμό και έναν πολύ μικρό οικισμό (Κασάνεβα) πολύ κοντά στους Αμπελόκηπους. 

στ) Τοπική κοινότητα Οάσεως (32 κάτοικοι). Πολύ μικρός ορεινός αγροτικός οικισμός μεταξύ 

Αμπελοκήπων και Σινεβρού. 

ζ) Τοπική κοινότητα Βελάς (23 κάτοικοι). Πολύ μικρός ορεινός αγροτικός οικισμός δυτικά του 

Σινεβρού. 

η) Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου (119 κάτοικοι).Αγροτικός ορεινός οικισμός νότια των Αιγών. 

θ) Τοπική κοινότητα Σελιάνας (52 κάτοικοι).Ορεινός αγροτικός οικισμός νότια του 

Μοναστηρίου και του Σινεβρού. 

ι)Τοπική Κοινότητα Εξοχής (34 κάτοικοι). Απομονωμένος ορεινός οικισμός σε μεγάλο υψόμετρο 

(1100 μέτρα) δυτικά της Σελιάνας. 

ια) Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου (91 κάτοικοι). Απομονωμένος ορεινός οικισμός σε μεγάλο 

υψόμετρο (900) μέτρα με τουριστικό αξιοθέατο (καταρράκτης) νότια της Σελιάνας. Βρίσκεται 23 

χλμ. νότια της Αιγείρας και απέχει 53 χλμ. από το Αίγιο. 

Συμπερασματικά κανένας οικισμός της δημοτικής ενότητας Αιγείρας δεν έχει αστικά 

χαρακτηριστικά, ενώ και οι αποστάσεις των οικισμών είναι πολύ μεγάλες από την πόλη του 

Αιγίου, ώστε να χαρακτηριστούν περιαστικοί οικισμοί. Υπάρχουν ωστόσο μικροί τουριστικοί 

πόλοι που ενδέχεται να αυξάνουν τις κυκλοφοριακές ροές ιδίως τους θερινούς μήνες. 

2. Δημοτική Ενότητα Ακράτας που βρίσκεται δυτικά της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας. 

Χωρίζεται με τη σειρά της σε τοπικές κοινότητες:  

α)Τοπική Κοινότητα Κραθίου. Η τοπική κοινότητα Κραθίου αποτελείται από τους οικισμούς 

Κράθιο (482 κατοίκους) και Γκουμαίικα (133 κατοίκους). Ο παραλιακός οικισμός Κράθι έχει 

τουριστική ανάπτυξη και έχει σχηματίσει μία ενιαία δομημένη περιοχή με τον οικισμό Αιγείρα. 

Ωστόσο οι δύο οικισμοί δεν υπερβαίνουν το όριο των 2000 κατοίκων, ώστε να χαρακτηριστούν 

αστικοί οικισμοί. Η τοπική κοινότητα Κραθίου έχει μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση μεταξύ 2001 

και 2011. Απέχει 35 χλμ. από την πόλη του Αιγίου. 

 β)Τοπική Κοινότητα Ακράτας με έδρα τον ομώνυμο οικισμό με πληθυσμό 1393 κατοίκους 

(απογραφή 2011). Η Ακράτα είναι ένας μεγάλος οικισμός που διαθέτει υπηρεσίες υπερτοπικής 

σημασίας (Κέντρο Υγείας). Απέχει 37 χλμ. από το Αίγιο. Στην τοπική κοινότητα Ακράτας ανήκουν 

και οι πολύ μικροί οικισμοί Παλαιοσταφίδα, Πύργος και Φούρνοι. 

 γ)Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιώτικων με έδρα τον ομώνυμο οικισμό(1165 κάτοικοι το 2011). Ο 

οικισμός βρίσκεται ανάμεσα στην Ακράτα και το Κράθιο. Έχει πληθυσμιακή ανάπτυξη και τείνει 

να σχηματίσει μία ενιαία δομημένη περιοχή με την Ακράτα. 

 δ)Τοπική Κοινότητα Άμπελου (213 κάτοικοι). Βρίσκεται νότια του οικισμού Γκουμαίικα και 

παρουσιάζει μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση. 
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Όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί της δημοτικής ενότητας έχουν πολύ μεγάλη πληθυσμιακή μείωση, 

ωστόσο υπάρχουν δύο σημαντικοί τουριστικοί πόλοι στην περιοχή: Η λίμνη Τσιβλού, που 

αποτελεί πόλο έλξης και έχει δημιουργήσει ήπια τουριστική ανάπτυξη στους ορεινούς 

οικισμούς που βρίσκονται πλησίον της και ο γραφικός παραλιακός οικισμός του Πλατάνου. 

Συμπερασματικά υπάρχει μία συσσώρευση πληθυσμού σε μία περιοχή που ορίζεται από τους 

οικισμούς Αιγείρα – Κράθι – Συλιβαινιώτικα – Ακράτα, ενώ υπάρχει και πληθυσμιακή αύξηση, 

ωστόσο η δόμηση ακόμα δεν έχει την πυκνότητα που θα προσέδιδε αστικά χαρακτηριστικά 

στην περιοχή αυτή, ενώ και η απόστασή τους από το Αίγιο είναι σημαντική και δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί η περιοχή ως περιαστική. Η περιοχή έχει μικρή τουριστική ανάπτυξη που οδηγεί 

στην αύξηση της κυκλοφορίας τους θερινούς μήνες. 

3. Δημοτική Ενότητα Αιγίου που χωρίζεται με τη σειρά της σε τοπικές κοινότητες:  

 

 α) Δημοτική Κοινότητα Αιγίου με έδρα την ομώνυμη πόλη με πληθυσμό 20,422 κατοίκους 

(απογραφή 2011). Το Αίγιο αποτελεί την έδρα του δήμου Αιγιαλείας. Συγκεντρώνει σημαντικό 

αριθμό δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή ακόμα και γειτονικών δήμων 

(π.χ. η Υπηρεσία Δόμησης του Αιγίου εξυπηρετεί και το δήμο Καλαβρύτων). Στην τοπική 

κοινότητα Αιγίου ανήκει και ο οικισμός Άγιος Νικόλαος (23 κάτοικοι) που βρίσκεται 4 χλμ. 

νοτιοδυτικά του Αιγίου (περίπου 10 λεπτά με το αυτοκίνητο) και ο γειτονικός οικισμός Σωτήρας 

(159 κάτοικοι)που βρίσκεται στην ίδια εμβέλεια (4 χλμ.) δυτικά από το κέντρο του Αιγίου. Τέλος 

στη δημοτική κοινότητα ανήκει ο γειτονικός οικισμός Φωνησκαριά που βρίσκεται περίπου στην 

ίδια εμβέλεια (4,5 χλμ.) νότια του κέντρου του Αιγίου. Το σύνολο της δημοτικής κοινότητας 

Αιγίου χαρακτηρίζεται ως αστικό και πρέπει να συμπεριληφθεί στην περιοχή παρέμβασης 

του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας λόγω του μεγέθους του Αιγίου. Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. 

(ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. 2001, Έννοιες και Ορισμοί) αστικό χαρακτηρίζεται κάθε Δημοτικό ή Κοινοτικό 

διαμέρισμα του οποίου ο πολυπληθέστερος οικισμός έχει 2000 κατοίκους και άνω. Ο αστικός 

χαρακτήρας των περιμετρικών οικισμών (Άγιος Νικόλαος, Σωτήρας και Φωνησκαριά) 

αποδεικνύεται και από την πολύ μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση που έχουν μεταξύ των ετών 2001 

και 2011 (44 % ο Άγιος Νικόλαος, 17 % ο οικισμός Σωτήρας και 43 % ο οικισμός Φωνησκαριά) 

που αποδεικνύει ότι αποτελούν οικισμούς που υποδέχονται κατοίκους που επιθυμούν να ζουν 

στο Αίγιο, αλλά όχι στο κέντρο. Η πόλη δηλαδή του Αιγίου επεκτείνεται προς τις περιοχές αυτές. 

 β) Τοπική Κοινότητα Βαλιμίτικων με έδρα τον ομώνυμο παραλιακό οικισμό(575 κάτοικοι το 

2011). Ο οικισμός βρίσκεται 6 χλμ. Νοτιοανατολικά του Αιγίου και αποτελεί έναν πολύ 

δυναμικά αναπτυσσόμενο οικισμό (αύξηση πληθυσμού 15 % μεταξύ των ετών 2001 και 2011). 

Εξαιτίας της εγγύτητας του οικισμού στην πόλη του Αιγίου και της δυναμικότητας της 

ανάπτυξής του που αποδεικνύει τον αστικό του χαρακτήρα προτείνεται η ένταξη του οικισμού 

στην περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ.  

 γ)Τοπική Κοινότητα Τεμένης. Αποτελεί γειτονικό οικισμό των Βαλιμίτικων  πάνω στον άξονα 

Αίγιο – Βαλιμίτικα. Απέχει 5 χλμ. από το Αίγιο και έχει την ίδια δυναμικότητα ανάπτυξης 

(αύξηση πληθυσμού 13 % μεταξύ των ετών 2001 και 2011) με τα Βαλιμίτικα. Έχει 1214 

κατοίκους. Και η Τεμένη ανήκει στη «μητροπολιτική περιοχή» του Αιγίου και προτείνεται η 

ένταξή της στην περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ. 
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 δ) Τοπική Κοινότητα Διγελιώτικων (442 κάτοικοι). Πρόκειται για παραλιακό οικισμό γειτονικό 

(βόρεια) της Τεμένης και (ανατολικά) του Αιγίου. Απέχει 5 χλμ. από το Αίγιο και έχει την ίδια 

δυναμικότητα ανάπτυξης με τους γειτονικούς οικισμούς (αύξηση πληθυσμού 11 % μεταξύ 2001 

και 2011). Ανήκει στη «μητροπολιτική περιοχή» του Αιγίου και προτείνεται η ένταξή του στην 

περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ. 

 ε) Τοπική κοινότητα Κουλούρα (704 κάτοικοι). Ο οικισμός είναι φθίνων πληθυσμιακά, ωστόσο 

πολεοδομικά έχει ενοποιηθεί με την πόλη του Αιγίου, καθώς δορυφορικά δεν είναι εύκολα 

διακριτός εξαιτίας της επέκτασης της πόλης του Αιγίου προς το νότο. Βρίσκεται 2 χλμ. νότια του 

κέντρου του Αιγίου και αναμφισβήτητα ανήκει στη «μητροπολιτική περιοχή» του Αιγίου και 

προτείνεται η ένταξή του στην περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ. 

στ) Τοπική κοινότητα Χατζή (51 κάτοικοι). Παρ’ όλο το μικρό μέγεθός του ο οικισμός έχει 

μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση που δείχνει ότι αποτελεί περιοχή που ελκύει την εγκατάσταση 

νέων κατοίκων και επιχειρήσεων και φαίνεται ότι λειτουργεί ως προάστιο του Αιγίου. Απέχει 7 

χλμ. νοτιοδυτικά του κέντρου του Αιγίου ή περίπου 15 λεπτά με το αυτοκίνητο. 

 ζ) Τοπική κοινότητα Κούμαρη (175 κάτοικοι). Ο οικισμός είναι φθίνων πληθυσμιακά. Ωστόσο 

βρίσκεται στον νοτιοδυτικό άξονα μεταξύ των οικισμών Σωτήρας και Χατζής. Έχει κυρίως 

αγροτικό χαρακτήρα. Απέχει 6 χλμ. από το κέντρο του Αιγίου. 

 η)Τοπική κοινότητα Παρασκευής (251 κάτοικοι). Ορεινό παραδοσιακό χωριό που βρίσκεται 14 

χλμ. νοτιοδυτικά του Αιγίου. Είναι ο μοναδικός ορεινός οικισμός με πληθυσμιακή αύξηση που 

οφείλεται στο ελκυστικό φυσικό τοπίο και την ανάπτυξη οινοτουρισμού (οινοποιεία). Ωστόσο 

εξαιτίας της απόστασης από την πόλη του Αιγίου δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιαστικός 

οικισμός. 

 θ) Τοπική κοινότητα Δαφνών (307 κάτοικοι). Βρίσκεται στον άξονα Αιγίου – Παρασκευής και 

έχει κυρίως αγροτικό χαρακτήρα.  

 ι)Τοπική κοινότητα Σελινούντα (449 κάτοικοι). Παρ’ όλο που ο οικισμός βρίσκεται μόλις 5 χλμ. 

νότια του κέντρου του Αιγίου έχει πολύ μεγάλη πληθυσμιακή μείωση, που μαρτυρεί πως δεν 

αποτελεί υποδοχέα νέων κατοίκων. 

 ια)Τοπική κοινότητα Μαυρικίου. Κύριος οικισμός της τοπικής κοινότητας είναι ο οικισμός 

Κάτω Μαυρίκι (380 κάτοικοι) που βρίσκεται 7 χλμ. νότια του κέντρου του Αιγίου. Έχει κυρίως 

αγροτικό χαρακτήρα. Στην τοπική κοινότητα ανήκει και ο οικισμός Άνω Μαυρίκι (23 κάτοικοι) 

που είναι ένας απομονωμένος ορεινός οικισμός στους πρόποδες του όρους Κλωκός. 

 ιβ)Τοπική κοινότητα Μελισσίων. Κύριος οικισμός της τοπικής κοινότητας είναι ο ομώνυμος 

οικισμός (317 κάτοικοι) που βρίσκεται νότια του Κάτω Μαυρικίου. Στην τοπική κοινότητα 

ανήκει και ο οικισμός Πυργάκι (15 κάτοικοι) ο οποίος έχει τουριστική ανάπτυξη εξαιτίας των 

φυσικών του χαρακτηριστικών (ορεινός παραδοσιακός οικισμός στους πρόποδες του όρους 

Κλωκός σε υψόμετρο 850 μέτρων). Παρουσιάζει πληθυσμιακή αύξηση. 
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 ιγ) Τοπική Κοινότητα Πτέρης. Περιλαμβάνει αγροτικούς οικισμούς στα ανατολικά όρια της 

δημοτικής ενότητας νότια της Σελινούντας. Πιο σημαντικοί οικισμοί η Αχλαδιά (152 κάτοικοι) 

και Κάτω Πτέρη (176 κάτοικοι).  

 
Εικόνα 3 Αίγιο και περιαστικοί οικισμοί. [Πηγή: Openstreetmap]. 

 

4. Δημοτική Ενότητα Διακοπτού που χωρίζεται με τη σειρά της σε τοπικές κοινότητες:  

 

α) Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού με έδρα τον ομώνυμο παραλιακό οικισμό με πληθυσμό 

2,183 κατοίκους (απογραφή 2011). Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τον ορισμό της 

ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. αστικό χαρακτηρίζεται κάθε Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα του οποίου ο 

πολυπληθέστερος οικισμός έχει 2000 κατοίκους και άνω. Στη δημοτική κοινότητα Διακοπτού 

ανήκουν και οι μικροί ορεινοί οικισμοί Κερνίτσα, Καλυβίτης και Λόφος. Ο πρώτος οικισμός 

απέχει 17 χλμ. από το Διακοπτό, ο δεύτερος 19 χλμ. και ο τρίτος 20 χλμ., ενώ βρίσκονται σε 

υψόμετρο 700-800 μέτρα. Παρ’ όλο που ανήκουν στη δημοτική κοινότητα Διακοπτού δε 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως περιαστικοί οικισμοί εξαιτίας της απόστασής τους. Καθώς 

βρίσκονται στο δρόμο προς τα Καλάβρυτα έχουν αναπτυχθεί κάποιες χρήσεις εστίασης και 

αναψυχής που αυξάνουν την κυκλοφορία στους ορεινούς αυτούς οικισμούς την περίοδο των 

διακοπών, ιδιαίτερα όταν το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων είναι ανοικτό. 

 β)Τοπική Κοινότητα Άνω Διακοπτού με έδρα τον ομώνυμο οικισμό (304 κάτοικοι το 2011). Ο 

οικισμός είναι ιδιαίτερα δυναμικός με πληθυσμιακή αύξηση 84 % μεταξύ των ετών 2001 και 

2011. Ωστόσο απέχει 12 χλμ. από το Διακοπτό, δηλαδή περίπου 20 λεπτά με το αυτοκίνητο, που 

είναι μία απόσταση σημαντική. Για το λόγο αυτό και ο οικισμός αυτός δε χαρακτηρίζεται ως  

περιαστικός. Το Άνω Διακοπτό βρίσκεται στο δρόμο προς τα Καλάβρυτα, οπότε η οδική 
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κυκλοφορία αυξάνει σημαντικά την περίοδο των διακοπών, ενώ υπάρχει ήπια τουριστική 

ανάπτυξη. 

  γ) Τοπική Κοινότητα Ζαχλωρίτικων. Τα Ζαχλωρίτικα (339 κάτοικοι) απέχουν μόλις 2 χλμ. 

(δυτικά) από το κέντρο του Διακοπτού. Ωστόσο έχουν σημαντική πληθυσμιακή μείωση μεταξύ 

των ετών 2001 και 2011 που δείχνουν ότι ο οικισμός έχει κυρίως αγροτικό χαρακτήρα και δεν 

έχει ακολουθήσει την πληθυσμιακή αύξηση του Διακοπτού. 

 δ) Τοπική Κοινότητα Ελαιώναμε έδρα των ομώνυμο οικισμό (671 κάτοικοι). Ο οικισμός 

σχηματίζει μαζί με τον παραλιακό οικισμό Τερψιθέα (40 κάτοικοι) μία ενιαία δομημένη περιοχή 

με σημαντική τουριστική ανάπτυξη. Βρίσκεται μεταξύ των αστικών περιοχών του Διακοπτού και 

του Αιγίου και απέχει 7 χλμ. από το Διακοπτό. 

  ε) Τοπική κοινότητα Ροδιάς (429 κάτοικοι). Ο παραλιακός οικισμός της Ροδιάς αναπτύσσεται 

δυναμικά με αύξηση πληθυσμού 11 % μεταξύ των ετών 2001 και 2011. Βρίσκεται 9 χλμ. από το 

Αίγιο (15 λεπτά με το αυτοκίνητο) και μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιαστικός. 

  στ) Τοπική κοινότητα Νικολαίικων (438 κάτοικοι). Και ο οικισμός αυτός αποτελεί πόλο έλξης 

τους θερινούς μήνες, καθώς υπάρχει οργανωμένη παραλία. Έχει σημαντική τουριστική και 

πληθυσμιακή ανάπτυξη. Απέχει περίπου 8 χλμ. από το κέντρο του Αιγίου (μεταξύ του Αιγίου και 

του Διακοπτού). 

  ζ) Τοπική κοινότητα Ριζόμυλου (366 κάτοικοι). Ο οικισμός δεν είναι παραλιακός, ωστόσο 

βρίσκεται πάνω στον άξονα Αίγιο – Διακοπτό, έχει σημαντική πληθυσμιακή αύξηση και απέχει 7 

χλμ. από το Αίγιο. Με βάση τα παραπάνω μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιαστικός.  

 η) Τοπική κοινότητα Κερυνείας. Στην τοπική κοινότητα ανήκει ο οικισμός της Κερύνειας (35 

κάτοικοι) που έχει ραγδαία πληθυσμιακή μείωση και δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

περιαστικός. Ωστόσο ο οικισμός της Νέας Κερύνειας (327 κάτοικοι) έχει σημαντική 

πληθυσμιακή αύξηση και μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιαστικός. Είναι γειτονικός (δυτικά) 

οικισμός του Ριζόμυλου. 

 θ) Τοπική κοινότητα Ελικής. Ο ομώνυμος οικισμός (510 κάτοικοι) απέχει μόλις 6 χλμ. από το 

Αίγιο (στον άξονα Αίγιο – Διακοπτό) και έχει μικρή πληθυσμιακή αύξηση, οπότε μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως περιαστικός. 

 ι) Τοπική κοινότητα Μαμουσιάς (355 κάτοικοι). Βρίσκεται σε περιοχή αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος και φυσικού κάλλους και έχει ήπια τουριστική ανάπτυξη. Ωστόσο βρίσκεται σε 

υψόμετρο 700 μέτρων και απέχει 13 χλμ. από το Διακοπτό, οπότε δε μπορεί αν χαρακτηριστεί 

ως περιαστικός. 

 ια) Τοπική κοινότητα Τραπέζης (314 κάτοικοι). Η περιοχή της Τράπεζας έχει όμορφή παραλία 

και χρήσεις αναψυχής, ενώ απέχει μόλις 5 χλμ. από το Διακοπτό, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι 

σχηματίζει μαζί με το Διακοπτό μία ενιαία λειτουργικά περιοχή. 

 ιβ) Τοπική κοινότητα Καθολικού. Πρόκειται για μικρό οικισμό (29 κάτοικοι) που δε μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως περιαστικός. 
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Κατά συνέπεια το μεγαλύτερο τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού θα πρέπει να 

ενταχθεί στην περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας καθώς έχει αστικά και περιαστικά 

χαρακτηριστικά, ενώ τους θερινούς μήνες αυξάνονται ακόμα περισσότερο οι μετακινήσεις, 

καθώς έχει σημαντική τουριστική ανάπτυξη. 

5. Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας που χωρίζεται με τη σειρά της σε τοπικές κοινότητες:  

 α)  Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης (2564 κάτοικοι). Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τον 

ορισμό της ΕΛΛ.ΣΤΑΤ. αστικό χαρακτηρίζεται κάθε Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα του οποίου 

ο πολυπληθέστερος οικισμός έχει 2000 κατοίκους και άνω. Οπότε η Ροδοδάφνη μπορεί να 

χαρακτηριστεί αστική περιοχή. Απέχει 4 χλμ. από το Αίγιο, οπότε μπορεί να χαρακτηριστεί και 

περιαστική περιοχή. Παράλληλα είναι παραλιακός οικισμός και υπάρχει σημαντική τουριστική 

ανάπτυξη. Για τους παραπάνω λόγους πρέπει η Ροδοδάφνη να ενταχθεί στο ΣΒΑΚ Αιγιαλείας, 

καθώς ανήκει στην ευρύτερη «μητροπολιτική περιοχή» του Αιγίου. 

β) Τοπική Κοινότητα Σελιανίτικων (902 κάτοικοι).Τα Σελιανίτικα είναι παραλιακός οικισμός και 

έχουν σημαντική τουριστική ανάπτυξη, ενώ απέχουν μόλις 6 χλμ. (10 λεπτά με το αυτοκίνητο) 

από το κέντρο του Αιγίου. Βρίσκονται δυτικά της Ροδοδάφνης. Το μεγάλο πληθυσμιακό μέγεθος 

σε συνδυασμό με τη μικρή απόσταση από το Αίγιο αποτελούν ένδειξη ότι τα Σελιανίτικα έχουν 

σημαντικές καθημερινές λειτουργικές σχέσεις με το Αίγιο και τη Ροδοδάφνη και κατά συνέπεια 

προτείνεται η ένταξη του οικισμού στο ΣΒΑΚ Αιγιαλείας. 

γ) Τοπική Κοινότητα Λόγγου (659 κάτοικοι). Ο Λόγγος είναι παραλιακός οικισμός που βρίσκεται 

δυτικά των Σελιανίτικων. Έχει τουριστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη, ενώ απέχει 8 χλμ. (10 

λεπτά με το αυτοκίνητο) από το Αίγιο. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγούν στην ένταξή του 

στο ΣΒΑΚ Αιγιαλείας, καθώς αναμένεται να αναπτύσσονται ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες 

καθημερινές λειτουργικές σχέσεις μεταξύ Λόγγου, Ροδοδάφνης και Αιγίου. 

δ) Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου με έδρα των ομώνυμο οικισμό (399 κάτοικοι). Ο 

οικισμός σχηματίζει μαζί με τη Ροδοδάφνη σχεδόν μία ενιαία δομημένη περιοχή, οπότε μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως περιαστικός οικισμός. Προτείνεται η ένταξή του στο ΣΒΑΚ Αιγιαλείας. 

ε) Τοπική κοινότητα Δημητρόπουλου(187 κάτοικοι). Ο οικισμός παρ’ ότι απέχει μόλις 4 χλμ. 

(νότια) από τη Ροδοδάφνη έχει ραγδαία πληθυσμιακή μείωση τα τελευταία χρόνια που 

αποτελεί ένδειξη ότι έχει καθαρά αγροτικό χαρακτήρα, οπότε δε χαρακτηρίζεται ως 

περιαστικός. 

στ) Τοπική κοινότητα Νεραντζιών(232 κάτοικοι). Και ο οικισμός αυτός παρ’ ότι απέχει μόλις 4 

χλμ. (νότια) από τη Ροδοδάφνη έχει ραγδαία πληθυσμιακή μείωση τα τελευταία χρόνια που 

αποτελεί ένδειξη ότι έχει καθαρά αγροτικό χαρακτήρα, οπότε δε χαρακτηρίζεται ως 

περιαστικός. 

Οι υπόλοιπες τοπικές κοινότητες της δημοτικής ενότητας Συμπολιτείας βρίσκονται ακόμα πιο 

απομακρυσμένα, οπότε δεν προτείνεται η ένταξή τους στην περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ. 

6. Δημοτική Ενότητα  Ερινέου που χωρίζεται με τη σειρά της σε τοπικές κοινότητες:  
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α) Τοπική Κοινότητα Καμάρων με έδρα τον ομώνυμο οικισμό (1218 κάτοικοι). Απέχει 7 χλμ. 

από τη Ροδοδάφνη και 10 χλμ. από το Αίγιο, δηλαδή περίπου 15 λεπτά με το αυτοκίνητο. Στην 

τοπική κοινότητα ανήκουν και οι παραλιακοί οικισμοί Πεύκα (36 κάτοικοι) και Μπούκα (69 

κάτοικοι). Προτείνεται η ένταξη των Καμάρων στο ΣΒΑΚ Αιγιαλείας εξαιτίας του μεγάλου 

πληθυσμού και της εγγύτητας προς την πόλη του Αιγίου, οπότε αναμένεται ότι θα υπάρχουν 

καθημερινές λειτουργικές σχέσεις μεταξύ Καμάρων, Ροδοδάφνης και Αιγίου. 

β) Τοπική Κοινότητα Ζήριας. Έδρα της τοπικής κοινότητας είναι η Ζήρια (501 κάτοικοι) που 

απέχει 11 χλμ. από το Αίγιο και 7 χλμ. από τη Ροδοδάφνη (περίπου 15 λεπτά με το αυτοκίνητο). 

Στην τοπική κοινότητα ανήκει και ο παραλιακός οικισμός Λαμπίρι (218 κάτοικοι)ο οποίος έχει 

μικρή τουριστική ανάπτυξη και συγκεντρώνει λουόμενους τους θερινούς μήνες. Εξαιτίας των 

παραπάνω χαρακτηριστικών αναμένεται ότι και η τοπική κοινότητα Ζήριας θα έχει σημαντικές 

καθημερινές λειτουργικές σχέσεις με το Αίγιο και τη Ροδοδάφνη και κατά συνέπεια προτείνεται 

η ένταξη των οικισμών Ζήριας και Λαμπίρι στο ΣΒΑΚ Αιγιαλείας. Στην τοπική κοινότητα 

ανήκουν και οι οικισμοί Κυανή Ακτή (33 κάτοικοι), Ροδινή (1 κάτοικος), Άνω Ζήρια (3 κάτοικοι) 

και Σαρκουνάς (66 κάτοικοι), οι οποίοι όμως απέχουν μεγάλη απόσταση από το Αίγιο και δε 

μπορεί να χαρακτηριστούν ως περιαστικοί. 

γ) Τοπική Κοινότητα Νέου Ερινέου (407 κάτοικοι). Ο οικισμός βρίσκεται πλησίον του οικισμού 

Καμάρες, οπότε προτείνεται η ένταξή του στο ΣΒΑΚ Αιγιαλείας, καθώς αναμένεται να 

αναπτύσσονται ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες καθημερινές λειτουργικές σχέσεις μεταξύ Νέου 

Ερινέου, Ροδοδάφνης και Αιγίου. 

Οι υπόλοιπες τοπικές κοινότητες της δημοτικής ενότητας Ερινέου βρίσκονται ακόμα πιο 

απομακρυσμένα, οπότε δεν προτείνεται η ένταξή τους στην περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ. 

Κατά συνέπεια προτείνεται η ένταξη των μεγαλύτερων οικισμών της Δημοτικής Ενότητας 

Ερινεού στο ΣΒΑΚ Αιγιαλείας, καθώς αναμένεται ότι ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες θα 

αναπτύσσονται ισχυρές λειτουργικές σχέσεις μεταξύ των περιοχών αυτών, της Ροδοδάφνης και 

του Αιγίου. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται όλοι οι δυναμικοί οικισμοί του δήμου Αιγιαλείας, οι οποίοι 

έχουν πληθυσμό άνω των 200 κατοίκων και αύξηση πληθυσμού μεγαλύτερη από 10 %. 

Οι οικισμοί που φαίνεται ότι αντλούν τη δυναμικότητά τους από την εγγύτητά τους σε αστικό 

κέντρο, που μπορεί δηλαδή να θεωρηθούν ως περιαστικοί, είναι οι παραλιακοί οικισμοί που 

βρίσκονται εντός ακτίνας 7 χλμ. από τα αστικά κέντρα. Τα Διγελιώτικα, η Τεμένη, τα Βαλιμίτικα, 

η Τράπεζα και η Ροδιά βρίσκονται πλησίον περιοχών που οφείλουν την ανάπτυξή τους στην 

εγγύτητά τους με τη θάλασσα και κοντινό αστικό κέντρο. 

Αντίθετα οι οικισμοί Παρασκευή, Άνω Διακοπτό, Μαμουσιά, Κράθι και Άμπελος οφείλουν την 

ανάπτυξή τους σε άλλους τοπικούς παράγοντες.  
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Οικισμός 
Δημοτική 

Ενότητα 
Πληθυσμός 

Πληθυσμιακή 

Αύξηση 2001-

2011 

Απόσταση από 

κοντινότερο 

αστικό κέντρο 

(σε χλμ.) 

Κοντινότερο 

αστικό κέντρο 

Διγελιώτικα Αιγίου 442 11.1 % 5 Αίγιο 

Τέμενη Αιγίου 1214 13.5 % 5 Αίγιο 

Βαλιμίτικα Αιγίου 575 15.5 % 6 Αίγιο 

Παρασκευή Αιγίου 221 13.6 % 14 Αίγιο 

Τράπεζα Διακοπτού 274 36.3 % 5 Διακοπτό 

Ροδιά Διακοπτού 429 11.1 % 7 Διακοπτό 

Άνω Διακοπτό Διακοπτού 304 84.2 % 12 Διακοπτό 

Μαμουσιά Διακοπτού 214 24.4 % 13 Διακοπτό 

Κράθι Ακράτας 482 44.7 % 15 Διακοπτό 

Άμπελος Ακράτας 213 10.4 % 18 Διακοπτό 

Πίνακας 4 Δυναμικοί οικισμοί του δήμου Αιγιαλείας (με έντονα γράμματα έχουν επισημανθεί οι οικισμοί που θεωρείται 

ότι αντλούν τη δυναμικότητά τους από την εγγύτητά τους σε αστικό κέντρο, μπορεί δηλαδή να θεωρηθούν ως περιαστικοί). 

 

 
Εικόνα 4 Περιοχή παρέμβασης ΣΒΑΚ Αιγιαλείας 

Καθώς υπάρχουν 3 σημαντικοί αστικοί πόλοι (Ροδοδάφνη, Αίγιο και Διακοπτό) που 

πρέπει να περιληφθούν στο ΣΒΑΚ Αιγιαλείας, ελήφθη ως περιαστική περιοχή που θα 

αποτελέσει περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ η παραλιακή περιοχή ακτίνας 7 χλμ. γύρω από τους 

πόλους αυτούς. 

Συνοπτικά η περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας από δυσμάς προς ανατολάς 

είναι οι τοπικές κοινότητες Ζήριας, Καμάρων και Νέου Ερινέου, δηλαδή οι παραλιακές περιοχές 

της δημοτικής ενότητας Ερινέου που βρίσκονται σε ακτίνα 7 χλμ. από τη Ροδοδάφνη, η 

δημοτική κοινότητα Ροδοδάφνης και οι τοπικές κοινότητες Λόγγου, Σελιανίτικων και Αγίου 
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Κωνσταντίνου της δημοτικής ενότητας Συμπολιτείας, η δημοτική κοινότητα Αιγίου και οι τοπικές 

κοινότητες Διγελιώτικων, Τεμένης, Βαλιμίτικων και Κουλούρας της δημοτικής ενότητας Αιγίου, η 

δημοτική κοινότητα Διακοπτού και οι τοπικές κοινότητες Ελικής, Κερυνείας, Ριζόμυλου, 

Νικολαίικων, Ροδιάς, Ελαιώνα, Ζαχλωρίτικων και Τράπεζας της δημοτικής ενότητας Διακοπτού, 

δηλαδή οι παραλιακές περιοχές που βρίσκονται εντός ακτίνας 7 χλμ. από το Αίγιο και το 

Διακοπτό.  
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5. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

5.1. Προτεινόμενο Δίκτυο Φορέων & Υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής 

Φορέων 

Για τη δημιουργία του Δικτύου Φορέων, έγινε η συλλογή και πρόταση στο Δήμο Αιγιαλείας από 

την Ομάδα Εργασίας για πρόσκληση συμμετοχής στους παρακάτω Φορείς.  

1. Δήμος Πατρέων 

2. Δήμος Ερυμάνθου 

3. Δήμος Καλαβρύτων 

4. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

5. ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. 

6. Τμήμα Τροχαίας Αιγίου 

7. Εμπορικός Σύλλογος Αιγίου 

8. Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης & Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

9. Σωματείο Ταξί Αιγιαλείας 

10. Ένωση Ξενοδόχων Π.Ε Αχαΐας 

11. ΤΕΕ-Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 

12. Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας 

13. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

14. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

15. Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου 

16. Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Αλυκής Αιγίου «Ο Άγιος Νικόλαος»  

17. TrainOSE 

18. Ποδηλατικός Όμιλος Διαγόρας Αιγίου 

 

Οι παραπάνω φορείς προσκλήθηκαν με επιστολή, ενώ δημόσια πρόσκληση αναρτήθηκε στον 

ιστότοπο του Δήμου έτσι ώστε να συμμετέχει τυχόν φορέας που δεν προσκλήθηκε επώνυμα. 

5.2. Δίκτυο Φορέων & Υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής Φορέων 

Για τη συμμετοχή των Φορέων στο Δίκτυο και την Ομάδα του ΣΒΑΚ, θα χρειαστεί να υπογραφεί 

ένα σύμφωνο, το οποίο απεστάλη προς τους Φορείς προς παρατηρήσεις και υπογραφή.  

Το σύμφωνο περιέχει τα παρακάτω: 

1. Προοίμιο Περιγραφής ΣΒΑΚ 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αναδεικνύονται ως μια νέα 

ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας δηλαδή 

των αστικών μετακινήσεων, που επιτρέπει στις τοπικές αρχές να αναπτύσσουν και υλοποιούν 
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στρατηγικές αστικής κινητικότητας στη βάση εμπεριστατωμένων αναλύσεων της υφιστάμενης 

κατάστασης. Τα ΣΒΑΚ επιτρέπουν μια σαφή θεώρηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών 

περιοχών για τις οποίες σχεδιάζονται και η οποία περιλαμβάνει τη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, του αριθμού ατυχημάτων, της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη διαφύλαξη των κοινόχρηστων χώρων κ.ά.. 

Τα ΣΒΑΚ είναι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ σχέδια που στοχεύουν στον περιορισμό των ΙΧ αυτοκινήτων 

και στην αύξηση των μετακινήσεων με περπάτημα, ποδήλατο, συγκοινωνία και κοινόχρηστα 

μέσα μετακίνησης. Καταρτίζονται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των 

ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση 

καλύτερης ποιότητας ζωής. Το Σ.Β.Α.Κ. στηρίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού 

λαμβάνοντας υπόψη αρχές ενσωμάτωσης επιμέρους τομεακών πολιτικών, συμμετοχικότητας  

και αξιολόγησης. 

Η συμμετοχή των διάφορων φορέων ενός τόπου κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του ΣΒΑΚ 

είναι καθοριστική και αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας.  

Στο παραπάνω πλαίσιο ο Δήμος Αιγιαλείας σας καλεί να συμμετέχετε στο δίκτυο 

φορέων του ΣΒΑΚ, το δίκτυο δηλαδή των φορέων που θα συνδιαμορφώσουν την επόμενη μέρα 

των μετακινήσεων του Δήμου. 

Ο ρόλος σας θα είναι συμβουλευτικός καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του σχεδίου 

καθώς και κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επιμέρους δράσεων που θα περιλαμβάνει 

 

2. Κείμενο Αρχικής Συμφωνίας Συμμετοχής 

Οι κάτωθι υπογράφοντες το παρόν Σύμφωνο εκπρόσωποι φορέων, θεσμικοί κάθε βαθμίδας και 

μη – θεσμικοί, που είμαστε σχετικοί με τις μετακινήσεις πολιτών και επισκεπτών και με τις 

μεταφορές προϊόντων, σχετικοί με τους όμορους ΟΤΑ ή την ανώτερη βαθμίδα ΟΤΑ, σχετικοί με 

τον έλεγχο των μετακινήσεων ή τον έλεγχο των έργων, σχετικοί με κρίσιμους φορείς 

(επιμελητήρια, εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις, εκπαιδευτικούς φορείς,) ή και 

εκπρόσωποι αστικών εταιρειών, συλλόγων, οργανώσεων σχετικών με κρίσιμα θέματα 

μετακινήσεων, προσβασιμότητας  στο Δήμο Αιγιαλείας συμφωνούμε στα παρακάτω: 

- 1.Συμφωνούμε να δράσουμε συντονισμένα, συλλογικά και συνεργατικά για όλη τη 

διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας και σε συνεχή διαβούλευση με την Ομάδα 

Εργασίας του Δήμου Αιγιαλείας με τους πολίτες και τους κοινωνικούς και οικονομικούς 

εταίρους του δήμου μας, ώστε οι μετακινήσεις και υπηρεσίες που σχεδιάζονται, να 

εξασφαλίζουν και ικανοποιούν παράλληλα και ισόρροπα τους παρακάτω δύο βασικούς 

άξονες – στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Βιώσιμης Κινητικότητας, να 

υπηρετούν τις Πολεοδομικές Πολιτικές και να σέβονται τις ευαισθησίες των Δημόσιων 

Χώρων του Δήμου: 

o Εξασφάλιση της κοινωνικής βιωσιμότητας και συνοχής, 

o Εφαρμογή των περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστων λύσεων.  
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- 2.Tον συντονισμό των δράσεών μας αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Αιγιαλείας και ο κ. 

Καλογερόπουλος, Ειδικότητα, σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους των 

υπηρεσιών του Δήμου και σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας ΣΒΑΚ του δήμου. 

 

- Κάθε ένας από εμάς τους φορείς ορίζει εκπρόσωπο ή και αναπληρωτή εκπρόσωπο και 

συμφωνεί να παρέχει απρόσκοπτα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα που 

απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Στρατηγικής Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας - ΣΒΑΚ.  

 

- Ο δήμος, μπορεί κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του ΣΒΑΚ, να ζητήσει συνεργασία από 

επιπλέον εξωτερικούς φορείς  με τους οποίους να ενισχύσει το Δίκτυο Φορέων έως και 

το πέρας του Σταδίου 3 της εκπόνησης του ΣΒΑΚ σύμφωνα με το Ν.4784/2021. 

Περαιτέρω, μπορεί να ζητήσει τη συμβολή και γνώμη των κατά νόμο αρμοδίων 

υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Κάθε νέο μέλος που εισέρχεται 

στο Δίκτυο Φορέων επικαιροποιείται ο πίνακας του Δικτύου στην κεντρική ιστοσελίδα 

του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας. 

 

- Ειδικότερα ο σχεδιασμός στον οποίο δεσμευόμαστε να συνδράμουμε ως φορείς, 

αποβλέπει σε μετακινήσεις που θα: 

o Είναι φιλικές σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 

αναπηρία, των εμποδιζόμενων εν γένει ατόμων και άλλων ευάλωτων χρηστών 

(π.χ. παιδιά), εξασφαλίζοντας ισότιμη και απρόσκοπτη προσπέλαση και 

προσβασιμότητα για όλους και για διαδοχικές γενεές. 

o Συμβάλλουν με τον βέλτιστο τρόπο στην εύρυθμη και ισορροπημένη ανάπτυξη 

και βιωσιμότητα της Αιγιαλείας, τονώνουν την ελκυστικότητά του και 

αναβαθμίζουν την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. 

o Οδηγούν στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, της παραγωγής 

αερίων του θερμοκηπίου και κάθε είδους ρύπων και αποβλήτων καθώς και θα 

ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις ως προς το θόρυβο. Προκειμένου να επιτευχθεί 

ο σκοπός αυτός, θα προωθηθούν η χρήση φιλικών προς στο περιβάλλον μέσων 

μετακίνησης και μεταφορών καθώς και η χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

o Ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την αστική ασφάλεια, συμβάλλοντας στην 

κοινωνική δικαιοσύνη, στον περιορισμό των παραβατικών συμπεριφορών και 

των ατυχημάτων και στην προστασία της καλής υγείας των πολιτών. 

o Συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, τονώνουν την ανταγωνιστικότητα και 

ενισχύουν την επιχειρηματικότητα εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη πρόσβαση σε 

αγαθά και υπηρεσίες. 

o Βελτιστοποιούν τη σχέση κόστους – οφέλους  των διαφόρων δικτύων 

μεταφορών. 

o Προωθούν μορφές ήπιας κυκλοφορίας, λύσεις «βιώσιμης διαχείρισης της 

κινητικότητας» και συλλογικής χρήσης των μεταφορικών μέσων. 

o Αξιοποιούν κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τους κοινόχρηστους χώρους προς 

όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
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- Το δίκτυο φορέων θα λειτουργεί σύμφωνα με το αρ. 6 του νόμου 4784/2021. Ο ρόλος 

του δικτύου φορέων είναι συμβουλευτικός. Ειδικότερα οι συμμετέχοντες στο δίκτυο 

φορέων συμφωνούμε να:  

o α) παρέχουμε στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για την κατάρτιση του 

Σ.Β.Α.Κ. στην περιοχή παρέμβασης,  

o β) συμμετέχουμε στις διαβουλευτικές εργασίες της φάσης ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ. 

του άρθρου 7 με έναν εκπρόσωπο ή τον αναπληρωτή του ανά εμπλεκόμενο 

μέρος- φορέα, 

o γ) υποστηρίζουμε το έργο της ομάδας εργασίας στις επιμέρους ενέργειες των 

σταδίων (Στάδια 1 έως 5) και φάσεων (Α και Β) του Σ.Β.Α.Κ., υποβάλλοντας τις 

απόψεις μας κατά τον σχεδιασμό του Σ.Β.Α.Κ. 

 

- Το δίκτυο φορέων θα συμμετέχει σε όλες τις διαβουλευτικές διαδικασίες που 

προβλέπονται από το νόμο για την ομαλή διεξαγωγή του ΣΒΑΚ ενώ θα είναι και σε 

διαρκή επαφή με την ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ του δήμου. 

 

- 8. Το παρόν σύμφωνο μετά την υπογραφή του από κάθε φορέα αναρτάται στη δημόσια 

ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Δήμου Αιγιαλείας. 

 

5.3. Διερεύνηση διαδικασιών διαβούλευσης – ενημέρωσης – 

ευαισθητοποίησης | Συμμετοχικός Σχεδιασμός 

O Δήμος Αιγιαλείας, δια της Ομάδας Εργασίας, κρίνεται σκόπιμο να εξετάσει καλές 

πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί στον δήμο, στο πλαίσιο της πολιτικής ενημέρωσης- 

ευαισθητοποίησης και συμμετοχικού σχεδιασμού. Στη συνέχεια κρίνεται σκόπιμο να μελετήσει 

και άλλες στρατηγικές που έχουν εκπονηθεί σε ανάλογων χαρακτηριστικών πόλεις ως προς τις 

λύσεις που έδωσαν για τη συμμετοχική διαδικασία για την εκπόνηση ΣΒΑΚ, να εξετάσει 

εργαλεία που ενδεχομένως να λειτουργήσουν βοηθητικά, να εντοπίσει μεθοδολογίες και καλές 

πρακτικές κ.λπ. 

Έπειτα προτείνεται να εντοπίσει το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό στην πόλη για την 

ανάπτυξη συνεργειών, τις δυνατότητες υποστήριξης της συμμετοχικής διαδικασίας από 

εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες, τα τεχνολογικά και ψηφιακά εργαλεία που 

απαιτούνται, και τέλος να αναζητήσει προηγούμενη εμπειρία στην πόλη σε σχέση με ζητήματα 

διαβούλευσης (εντοπισμός προβλημάτων, προστριβών, απουσίας συμμετοχής κ.λπ.). 

Σε συνεργασία με τον ανάδοχο που υποστηρίζει το ΣΒΑΚ  θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρος 

ο στόχος για τον οποίο γίνεται η διαβούλευση και οι ευρύτερες διαδικασίες για την εμπλοκή 

του κοινού στο σχεδιασμό του ΣΒΑΚ (ενδεικτικά: οικειοποίηση πόλης, ενεργοποίηση πολιτών, 

νομιμοποίηση των μέτρων, συνυπευθυνότητα, αλλαγή νοοτροπίας κ.α.). 

Βασικό μέρος της δράσης αυτής είναι ο προγραμματισμός των συγκεκριμένων 

εκδηλώσεων, ημερίδων που θα απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό (φορείς, πολιτικό 

δυναμικό), καθώς και στο ευρύ κοινό με συγκεκριμένη θεματολογία αναφορικά με το ΣΒΑΚ 

μέσω παραδοσιακών και σύγχρονων εργαλείων.  
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Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις με τους φορείς θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά 

το μεγαλύτερο μέρος τους με καθορισμένη θεματολογία και να γίνεται θετική προσπάθεια 

εξοικείωσης των φορέων με τις νέες έννοιες, καθώς και να αποφεύγονται οι άνευ λόγου 

εντάσεις που δεν συνδέονται άμεσα με τη βασική θεματολογία του ΣΒΑΚ. 

Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων φάσεων του ΣΒΑΚ προτείνεται η 

πραγματοποίηση των παρακάτω: 

▪ συναντήσεις ενημέρωσης για στελεχιακό& πολιτικό δυναμικό | Θέμα: ποια είναι τα 

προβλήματα, τι μπορεί να γίνει στην πόλη; -> ΟΡΑΜΑ, 

▪ ημερίδα ενημέρωσης για φορείς & κοινό| Θέμα: έννοιες και εισαγωγή στη λογική των 

ΣΒΑΚ, διαδικασία, βήματα. Έμφαση γιατί αφορά όλους - ποια είναι τα οφέλη- τι 

προσπάθεια απαιτείται από όλους στην εκπόνηση και υλοποίηση του ΣΒΑΚ, 

▪ συνάντηση ενημέρωσης - workshop φορέων| Θέμα: ποια είναι τα προβλήματα; τι 

μπορεί να γίνει στην πόλη; αρχή διαμόρφωσης οράματος, γνωριμία με τις λύσεις, 

πρώτες σκέψεις, διαμόρφωση Δικτύου Φορέων και υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής, 

▪ έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την κουλτούρα 

των μετακινήσεων σε μία πόλη που έχει ΣΒΑΚ, 

▪ συνάντηση ενημέρωσης - workshop φορέων| Θέμα: παρουσίαση προσχεδίου πακέτων 

μέτρων- προτεραιοτήτων και στόχων. 
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6. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΒΑΚ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

 

Η κατασκευή της ιστοσελίδας του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας έγινε εξ’ ολοκλήρου από τη Βιώσιμη 

Πόλη, ως υποσελίδα της ήδη υπάρχουσας ιστοσελίδας της. Ο σύνδεσμος είναι ο παρακάτω: 

https://www.sustainable-city.gr/sustainable-urban-mobility-plans-gr.html  

Ακολουθήθηκαν όλοι οι κανόνες δημοσιότητας για το ΣΒΑΚ όπως καθορίζει η κείμενη 

νομοθεσία. Η ιστοσελίδα διαχωρίζεται στα παρακάτω tabs: 

1. ΣΒΑΚ (Αρχική σελίδα) 

a. Λίγα λόγια για τα ΣΒΑΚ 

2. Αναλυτικές πληροφορίες  

a. Τι είναι η Βιώσιμη Κινητικότητα 

b. Τι είναι το ΣΒΑΚ  

c. Βασικά χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ  

d. Διαδικασία εκπόνησης και υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ 

3. Στάδια εξέλιξης των ΣΒΑΚ 

a. Στάδιο 0: Εκκίνηση διαδικασίας – Αρχικές Ενέργειες 

b. Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του σχεδίου, του 

χρονοδιαγράμματος και της συμμετοχής των εμπλεκόμενων μερών και πολιτών 

c. Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 

d. Στάδιο 3: Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και προσδιορισμός 

στόχων 

e. Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων 

f. Στάδιο 5: Κατάρτιση και υποβολή σχεδίου δράσης 

4. Δήμος Αιγιαλείας  

a. Συμμετοχή πολιτών  

i. Συμμετέχω στο Σχεδιασμό του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας  

ii. Συμμετοχική Προσέγγιση  

iii. Γιατί να πω τη γνώμη μου; 

b. Διαβουλεύσεις 

c. Επικοινωνία  

i. Υποβολή Σχολίων και Ιδεών για το ΣΒΑΚ του Δήμου Αιγιαλείας 

Ενδεικτικές σελίδες φαίνονται στις παρακάτω εικόνες: 

 

 

 

 

 

https://www.sustainable-city.gr/sustainable-urban-mobility-plans-gr.html
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Εικόνα 5 ΣΒΑΚ – Αρχική Σελίδα 

 

Εικόνα 6: Αρχική Σελίδα (Συνέχεια) – Λίγα λόγια για τα ΣΒΑΚ 
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Εικόνα 7: Μενού ‘Δήμος Αιγιαλείας’ 

 

Εικόνα 8: Μενού ‘Συμμετοχή Πολιτών’ – Ερωτηματολόγιο Δήμου 
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Για το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» 

 

 

Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 
Χρήστος Βασιλάκης 


