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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Περιγραφή παραδοτέου Π 1.2 

 

Στο παρόν παραδοτέο με τίτλο «Π1.2: Ενέργειες ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ. – Στάδιο 1 και 2», 

σύμφωνα με το αντικείμενο της σύμβασης θα πρέπει: 

 

- Να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του ΣΒΑΚ και των επόμενων σταδίων και 

εργασιών του 

- Να καθοριστεί το σχέδιο συμμετοχής των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών σε δράσεις 

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

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

- Να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 1ης διαβούλευσης 

- Να αποτυπωθεί η κατάσταση κινητικότητας  

- Να καταρτισθούν τα σενάρια για την κατάσταση της περιοχής παρέμβασης σε ορίζοντα 

πέντε (5), δέκα (10) ή περισσότερων ετών. 
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1. Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης ΣΒΑΚ 

 

1.1. Διατύπωση χρονοδιαγράμματος ΣΒΑΚ 

Ο Δήμος Αιγιαλείας (συγκεκριμένα η Ομάδα Εργασίας με τη συμβολή του αναδόχου 
συμβούλου), στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας, συνέταξε το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του 
ΣΒΑΚ. 

Με δεδομένο πως τα μέτρα του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας διαφοροποιούνται ανάλογα με: 

1) την προτεραιότητα υλοποίησής τους, 

2) τον χαρακτήρα τους (κανονισμός ή διαδικασία πολιτικής ή φυσικό / τεχνικό έργο), 

3) το πλήθος και τη διάρκεια των βημάτων εγκρίσεων και υλοποίησής τους. 

Το χρονοδιάγραμμα έχει ως στόχο την καταγραφή της διαδικασίας ανάπτυξης.  

Επισημαίνεται πως το σύνολο του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, στο οποίο εμπλέκεται 
και η συμβολή του αναδόχου, είναι 14 μήνες και αφορά στο χρονικό διάστημα έως και την οριστική 
σύνταξη του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του Σχεδίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. 

Σημειώνεται ότι το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα αναθεωρείται σε περίπτωση που 
κριθεί αναγκαίο, όπως στην παρούσα φάση με την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19.  

Πίνακας 1. Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης ΣΒΑΚ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Α/Α  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Παραδοτέο 1.1 και 1.2 (Π1.1 και Π1.2)              

2 Παραδοτέο 2 (Π2)             

3 Παραδοτέο 3 (Π3)             

4 Παραδοτέο 4 (Π4) :             
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1.2. Σχέδιο συμμετοχής για την ενημέρωση και την ενεργοποίηση των 
πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών 

Οι κατηγορίες εμπλεκομένων μερών, πλέον της Ομάδας Εργασίας του Δήμου 
Αιγιαλείας, που θα συμμετάσχουν στα διαφορετικά στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ είναι: 

• Εμπλεκόμενοι φορείς / ομάδες / συλλογικότητες: Οι φορείς που σχετίζονται με 

τις μεταφορές στον Δήμο Αιγιαλείας και εμπλέκονται ως έναν βαθμό με την 

κινητικότητα εντός του αστικού ιστού της πόλης, αποτελούν βασική ομάδα 

ατόμων που θα συμμετάσχει στον σχεδιασμό. Η εν λόγω ομάδα χαρακτηρίζεται 

κατά κανόνα από αντικρουόμενα συμφέροντα , στοιχείο που μπορεί να 

προληφθεί με κατάλληλη ενημέρωση για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 

ΣΒΑΚ. Λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς είναι τα επιμελητήρια, οι σύλλογοι, οι όμοροι 

ΟΤΑ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Τροχαία, κ.ά.  

• Πολίτες του Δήμου Αιγιαλείας: Οι πολίτες αποτελούν το τελευταίο και ευρύτερο 

σύνολο το οποίο συμμετέχει στη διαδικασία σχεδιασμού. Οι κυριότερες 

προϋποθέσεις για την ορθολογική αξιοποίηση της άποψης των πολιτών είναι η 

σωστή ενημέρωσή τους πάνω στο θέμα στο οποίο καλούνται να εκφράσουν την 

άποψη τους, καθώς και η εμπλοκή τους από την αρχή μέχρι και το πέρας του 

σχεδιασμού (ανάπτυξη του σχεδίου και υλοποίηση των μέτρων). 

 

1.2.1 Διαδικασίες εμπλοκής φορέων 

Μία από τις βασικές διαφορές του ΣΒΑΚ σε σχέση με τις παραδοσιακές μελέτες και 

υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού είναι η ενεργή συμμετοχή των φορέων και πολιτών σε 

όλη τη διάρκεια εκπόνησης του σχεδίου. 

Η συμμετοχή διαφορετικών τύπων εμπλεκόμενων σε όλη τη διαδικασία 

σχεδιασμού και η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων απαιτήσεών τους είναι σημαντική. Η 

συμμετοχή των εμπλεκόμενων υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού και 

αποδοτικού σχεδίου. Η ανάπτυξη ειδικής στρατηγικής είναι απαραίτητη για την εμπλοκή 

διαφορετικών συμμετεχόντων, και πρέπει να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές μορφές και 

τεχνικές, ανάλογα με το εάν πρόκειται για δημόσιες αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

κοινωνικές οργανώσεις και οργανώσεις πολιτών ή όλα αυτά μαζί.  

Επιπλέον, οι πολίτες αποτελούν μία ειδική υπο-ομάδα εμπλεκόμενων. Η συμμετοχή 

τους στη διαδικασία σχεδιασμού είναι ένα θεμελιώδες καθήκον της τοπικής αρχής, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ποιότητα της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων. Η συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό είναι επίσης μία απαίτηση που 

καθορίζεται από τις οδηγίες της ΕΕ και τις διεθνείς συμβάσεις. 

Οι βασικοί στόχοι σχετικά με τη συμμετοχή των φορέων και του κοινού είναι: 

▪ Εξασφάλιση της συμμετοχής των αρμόδιων εμπλεκόμενων φορέων σε βασικά 
στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού. 

▪ Ενθάρρυνση των πολιτών για ενημέρωση και συμμετοχή στη συζήτηση. 
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▪ Σχεδιασμός βιώσιμων λύσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής όλων των 
πολιτών και δημιουργία αισθήματος «ιδιοκτησίας» για τη διαδικασία σχεδιασμού. 

▪ Ενίσχυση της ζωτικότητας της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής κουλτούρας. 

▪ Βελτίωση της συνολικής ποιότητας, αποτελεσματικότητας, οικονομικής 
αποδοτικότητας, διαφάνειας, αποδοχής και νομιμότητας του σχεδιασμού βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας.  

Η συμμετοχή και εμπλοκή του κοινού στον σχεδιασμό για το ΣΒΑΚ είναι βασική 

αρχή για να θεωρείται ένα ΣΒΑΚ ολοκληρωμένο. Κρίνεται γενικά ότι χωρίς την εμπλοκή του 

κοινού στον συν-σχεδιασμό του οράματος και στην παρακολούθηση του συνόλου του, ένα 

ΣΒΑΚ δεν είναι πλήρες άρα και δεν λογίζεται ως τέτοιο από την ΕΕ.  

Οι όποιες συμμετοχικές διαδικασίες πρέπει να εκκινούν στη βάση της ενημέρωσης 

των συμμετεχόντων, ώστε να εμπλέκονται ουσιαστικά στον σχεδιασμό. 

Οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετέχουν συνεχώς σε όλες 

τις φάσεις της ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, αλλά οι συμμετοχικές διαδικασίες τους θα πρέπει να 

παραμένουν χωριστές. Αυτό δίνει στην αρχή σχεδιασμού την ευκαιρία να αντιμετωπίσει 

διεξοδικά τα διάφορα επίπεδα απόψεων, γνώσεων και συμφερόντων κατά τη διάρκεια των 

διαβουλεύσεων. Επιτρέπει, επίσης, την προσαρμογή των μορφών συμμετοχής στις ανάγκες 

και τις απαιτήσεις των πολιτών και στοχεύει σε συγκεκριμένες ομάδες, π.χ. ευάλωτες ή 

περιθωριοποιημένες ομάδες, οι οποίες προτιμούν να «μην ακουστούν» ακολουθώντας 

μεικτή προσέγγιση. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή απαιτεί προσεκτική εναρμόνιση των 

δραστηριοτήτων διαβούλευσης, ενώ τα αποτελέσματα των επιμέρους διαβουλεύσεων θα 

πρέπει να συνδυαστούν σε μια κοινή διαδικασία. 

Μετά τη σύσταση της Ομάδας Εργασίας, ο Δήμος καλείται να αναζητήσει 

λεπτομερώς και να καταγράψει τους φορείς που θα αποτελέσουν το Δίκτυο Φορέων 

(πρωτοβάθμια εμπλεκόμενοι), τους φορείς και συλλογικότητες που θα συμμετέχουν 

συμπληρωματικά στη διαδικασία (δευτεροβάθμια εμπλεκόμενοι), καθώς και να 

διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή του κοινού.  

Το Δίκτυο Φορέων είναι το συλλογικό όργανο όλων των εμπλεκόμενων μερών στο 

πλαίσιο ανάπτυξης του ΣΒΑΚ που καλείται να συν-διαμορφώσει το ΣΒΑΚ μαζί με τον βασικό 

φορέα εκπόνησης. Επίσης, 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. 

Επίσης, η  αρχή σχεδιασμού, θα πρέπει να προσδιορίσει τον βαθμό στον οποίο θα 

εμπλακούν οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία διαβούλευσης,  

ακολουθώντας τη γενική μεθοδολογία: ενημέρωση – διαβούλευση – συμμετοχή – 

συνεργασία - εξουσιοδότηση (IAP2, 2007). 

Η συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει την εμπλοκή των πολιτών και των 

ενδιαφερομένων μερών σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού από την ανάλυση των 

προβλημάτων κινητικότητας έως την παρατήρηση σχετικά με το τελικό σχέδιο (και 

ενδεχομένως την εφαρμογή του), ώστε οι γνώσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις τους να 
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ενσωματωθούν στη λήψη διοικητικών και πολιτικών αποφάσεων. Ο σκοπός της συμμετοχής 

μπορεί να ποικίλει μεταξύ των φάσεων σχεδιασμού (π.χ. συλλογή πληροφοριών, συζήτηση 

απόψεων, λήψη κοινών αποφάσεων) και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό 

κοινό-στόχος και τεχνικές εμπλοκής ανάλογα με τη διερευνώμενη δραστηριότητα. 

Οι διάφορες διαδικασίες συμμετοχής που περιγράφονται δείχνουν ότι υπάρχουν 

διαφορετικοί τρόποι και επίπεδα όπου οι αρχές σχεδιασμού μπορούν να εμπλέκουν τους 

πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς στην ανάπτυξη των ΣΒΑΚ. 

Κατά συνέπεια, η εμπλοκή των φορέων αλλά και των πολιτών πραγματοποιείται σε 

όλες τις φάσεις ανάπτυξης του ΣΒΑΚ: τόσο στη φάση συλλογής δεδομένων που αφορούν 

στην υφιστάμενη κατάσταση όσο και στη φάση σχεδιασμού των πακέτων μέτρων και 

φυσικά στη φάση της τελικής επιλογής και έγκρισης.  

 

1.2.2 Πώς μετέχουν φορείς και κοινό 

Στο ΣΒΑΚ Αιγιαλείας, με δεδομένη την ειδική περίοδο έξαρσης της πανδημίας 

COVID-19, θα επιχειρηθεί η κατά το δυνατόν διεπαφή Ομάδας Εργασίας, φορέων και 

κοινού μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων και συναντήσεων, στη βάση του εφικτού (κυρίως 

υιοθέτηση υβριδικού μοντέλου συνεργασίας). 

Η συμμετοχή φορέων και κοινού γίνεται και στις τρεις φάσεις ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, 

με ιδιαίτερη συνεισφορά τους κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τον 

εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών, κατά τον καθορισμό στρατηγικής (όραμα – στόχοι 

– μέτρα) και κατά την υιοθέτησή του. 

Μετά τη σύστασή του, το δίκτυο φορέων θα συνεδριάζει μέσω τηλεδιασκέψεων ή 

δια ζώσης συναντήσεων και θα ενημερώνεται μέσω ιστοσελίδας, σελίδας κοινωνικών 

δικτύων, προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά και δια ζώσης. Η συμβολή 

του δικτύου φορέων θα γίνεται μέσω απαντήσεων σε ειδικά διαμορφωμένα 

ερωτηματολόγια και μέσω οργανωμένων προτάσεων προς την ομάδα εργασίας. 

Το κοινό ενημερώνεται μέσω ιστοσελίδας και σελίδας κοινωνικών δικτύων και η 

συμβολή του γίνεται μέσω ερωτηματολογίων ή και μέσω κατάθεσης προτάσεων στην 

Ομάδας Εργασίας. 

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν τρεις διαβουλεύσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: 

• 1η Διαβούλευση: Τι είναι ΣΒΑΚ, διαδικασία ΣΒΑΚ, συμμετοχικός σχεδιασμός, 

ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης. 

• 2η Διαβούλευση: Όραμα, προτεραιότητες και στόχοι, προσδιορισμός και 

αξιολόγηση πακέτου μέτρων. 

• 3η Διαβούλευση: Ενημέρωση πολιτών για τα επιλεγμένα μέτρα. 

Στη διάρκεια του έργου θα αναζητηθούν και άλλες μέθοδοι εμπλοκής φορέων και 
κοινού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του Δήμου Αιγιαλείας. 

 

1.2.3 Δίκτυο φορέων 

Μια κύρια δραστηριότητα της Ομάδας Εργασίας και πρώτο βήμα για τον 

συμμετοχικό σχεδιασμό, είναι η αναγνώριση και η επιλογή των φορέων που εμπλέκονται 
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με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο στο σύστημα μεταφορών και δραστηριοτήτων της 

εξεταζόμενης αστικής περιοχής του Δήμου Αιγιαλείας. 

Το πλήθος των εμπλεκομένων φορέων ενδέχεται να είναι μεγάλο, διότι πολλοί 

φορείς δραστηριοποιούνται στο σύστημα αστικών μετακινήσεων με διάφορους πιθανούς 

τρόπους, ενώ πολλοί φορείς είναι συναρμόδιοι για σειρά ζητημάτων και αρκετοί 

λαμβάνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων του τοπικού συστήματος. Ωστόσο, δεν είναι 

δεσμευτικό για κάθε φορέα να συμμετάσχει στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 

Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι να προσδιοριστούν όλοι οι φορείς και οι 

αντίστοιχες αρμοδιότητες / ευθύνες τους στο σύστημα μετακινήσεων της περιοχής 

παρέμβασης, αλλά και να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι που πρόκειται να 

επηρεαστούν σημαντικά από πιθανές αλλαγές / παρεμβάσεις που είναι δυνατόν να 

προταθούν από ένα ΣΒΑΚ (ιεράρχηση φορέων). Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η Ομάδα 

Εργασίας δεν μπορεί να υποχρεώσει να συμμετάσχει και να συνεργαστεί κανένα φορέα, 

αντίθετα, θα πρέπει να εργαστεί ώστε να παρουσιάσει πειστικά επιχειρήματα για τη 

συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων από αυτούς. 

Οι κύριες αρμοδιότητες του Δικτύου Φορέων (σύμφωνα με τις οδηγίες εκπόνησης 

ΣΒΑΚ, ΜΒΚ, 2016) περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  

• Την εξασφάλιση ότι αποτυπώνονται και λαμβάνονται υπόψη οι επιδιώξεις και οι 

απόψεις του σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης του σχεδίου. 

• Την παροχή συμβουλών σε κρίσιμα στάδια της διαδικασίας, μέσω της 

συμμετοχής του: 

✓ στην υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής με τον Δήμο και τον έχοντα 

την ευθύνη  εκπόνησης του ΣΒΑΚ, 

✓ στην αποτύπωση των προβλημάτων και αναγκών, καθώς και των 

ευκαιριών που μπορούν να αναδειχθούν για την περιοχή παρέμβασης,  

✓ στην ανάπτυξη και εξέταση των εναλλακτικών σεναρίων για την περιοχή 

παρέμβασης, καθώς και στη διατύπωση του κοινού οράματος,  

✓ στην παρουσίαση στην επιτροπή διαβούλευσης του ΣΒΑΚ και στους 

πολίτες, των μέτρων παρέμβασης που έχουν επιλεγεί για την επίτευξη 

του οράματος και των καθορισμένων στόχων στην περιοχή παρέμβασης, 

✓ στην ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για την κατανομή των 

αρμοδιοτήτων, τον προϋπολογισμό, τις πηγές χρηματοδότησης και τη 

μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης,  

✓ στη σύνταξη Σχεδίου Δράσης με το οποίο θα καθορίζονται οι 

απαραίτητες – για την υλοποίηση των επιλεγμένων μέτρων παρέμβασης 

– δομές, όργανα και χρηματικοί πόροι, 

✓ στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΣΒΑΚ, 

✓ στην επικαιροποίηση / αναθεώρηση του εγκεκριμένου ΣΒΑΚ κατά τη 

μακροπρόθεσμη φάση υλοποίησής του. 

Το Δίκτυο Φορέων μπορεί  ακόμη να συμβάλει: 

• στις δέουσες ενέργειες για την προώθηση του οράματος προς τους πολίτες, 

• στην επιλογή των προτεραιοτήτων και των στόχων του ΣΒΑΚ, 
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• στην επιλογή των κατάλληλων μέτρων του ΣΒΑΚ, 

• στην παροχή των απαιτούμενων στοιχείων, όπως αυτά προβλέπονται στο Σχέδιο 

Δράσης για τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΣΒΑΚ. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιθανοί φορείς για να μετέχουν στο 
ΣΒΑΚ. 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

Δήμος Πατρέων 

Δήμος Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης 

Δημοτική Ενότητα Αιγίου 

Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας-Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Αιγαίου 

Δήμος Καλαβρύτων 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. 

Τμήμα Τροχαίας Αιγίου 

Εμπορικός Σύλλογος Αιγίου 

Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης & Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

Σωματείο Ταξί Αιγιαλείας 

Ένωση Ξενοδόχων Π.Ε Αχαΐας 

ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 

Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας 

Δ/νση- Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης Αχαΐας 

Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου 

Περιβαλ– Πολιτιστ.Σύλλογος Αλυκής Αιγίου «Ο ΆγιοςΝικόλαος» 

TrainOSE 

Ποδηλατικός Όμιλος Διαγόρας Αιγίου 

 
 

Πίνακας 2. Προτεινόμενο Δίκτυο Φορέων 

1.3. Διαδικασία ανάπτυξης ΣΒΑΚ – Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Σύμφωνα με τον Ν. 4784/2021, οι φάσεις ανάπτυξης και τα αντίστοιχα στάδια του 
ΣΒΑΚ είναι τα εξής:  

Ενέργειες προετοιμασίας για την ανάπτυξη ΣΒΑΚ (Φάση Α’) 

Φάση ανάπτυξης ΣΒΑΚ (Φάση Β’): Στη φάση αυτή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 
στάδια:  

α) Στάδιο 1: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ. Στο στάδιο αυτό η 
ομάδα εργασίας καθορίζει:  

αα) το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του ΣΒΑΚ και των επόμενων σταδίων 
και εργασιών του, και 
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αβ) το σχέδιο συμμετοχής των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών με δράσεις για 
την ενημέρωση και την ενεργοποίησή τους στην ανάπτυξη των μέτρων του ΣΒΑΚ. 

Το χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο συμμετοχής περιλαμβάνονται σε παραδοτέο που 
συντάσσεται από την Ομάδα Εργασίας, υποβάλλεται στον φορέα εκπόνησης και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ.  

β) Στάδιο 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. 
Με τη συμμετοχή του δικτύου φορέων, πραγματοποιείται η πρώτη διαβούλευση με τους 
πολίτες και τα εμπλεκόμενα μέρη. Για την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, η Ομάδα 
Εργασίας συντάσσει και υποβάλλει στον φορέα εκπόνησης παραδοτέο το οποίο 
περιλαμβάνει:  

βα) τα πορίσματα της πρώτης διαβούλευσης, κατόπιν αξιολόγησης και επεξεργασίας 
από την Ομάδα Εργασίας,  

ββ) την έκθεση αποτύπωσης της κατάστασης κινητικότητας εξετάζοντας κατ’ ελάχιστον 
τα προβλήματα και τις ευκαιρίες για τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3, και  

βγ) τα σενάρια για την κατάσταση της περιοχής παρέμβασης σε ορίζοντα πέντε (5), 
δέκα (10) ή περισσότερων ετών.  

Το παραδοτέο του Σταδίου 2 αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ.  

γ) Στάδιο 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ. 

δ) Στάδιο 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕΤΡΩΝ.  

ε) Στάδιο 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ. 

στ) Στάδιο 6: ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΒΑΚ. 

Φάση υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης μέτρων ΣΒΑΚ (Γ’ φάση) 
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2. Στάδιο 2. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση 
σεναρίων 

 

2.1 Ευρύτερος ή και υπερκείμενος σχεδιασμός και κρίσιμες κατευθύνσεις που 
αφορούν την περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας 

2.1.1 Εθνικός Σχεδιασμός – Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια παρουσιάστηκε σε ειδική 

εκδήλωση στις 3.2.2021. Σε αυτό προβλέπονται μια σειρά από αλλαγές στον τρόπο 

απόκτησης άδειας οδήγησης, στην κυκλοφοριακή αγωγή, στον ΚΟΚ, στα πρόστιμα, στα όρια 

ταχύτητας στις αστικές περιοχές, στη λειτουργία των ΚΤΕΟ κλπ. Στόχος αυτού είναι η 

μείωση των νεκρών και των σοβαρά τραυματιών κατά 50% έως το 2030.  

Ειδικότερα περιλαμβάνει πέντε (5) διακριτές ενότητες για Ποιοτικά Δεδομένα (1), 

Διακυβέρνηση και Στρατηγικό Σχέδιο (2), Εκπαίδευση και Επικοινωνία (3), Αποτελεσματικό 

Σύστημα Επιβολής (4) και τέλος Ασφαλές οδικό δίκτυο (5).  

Οι δράσεις που ενσωματώνονται στο σχέδιο αφορούν στα κάτωθι:  

▪ Θεσμοθέτηση Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Οδική Ασφάλεια  

▪ Υιοθέτηση έγκυρων πρωτοκόλλων για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

▪ Ανάπτυξη ΣΒΑΚ για κάθε δήμο άνω των 30.000 κατοίκων  

▪ Ανάπτυξη ειδικού συστήματος διακυβέρνησης με συντονιστές, επόπτες και 

εκτελεστικές επιτροπές 

▪ Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου ΟΑ 2021-2030  

▪ Ανάπτυξη εθνικού σχεδίου επικοινωνιακής πολιτικής για την οδική ασφάλεια  

▪ Υποχρεωτική διδασκαλία κυκλοφοριακής αγωγής αρχικά πιλοτικά και μετά σε όλα 

τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια 

▪ Ένταξη εκπαιδευτικής διαδικασίας για απόκτηση ‘άδειας οδήγησης ποδηλάτου’  

▪ Ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών 

▪ Αναθεώρηση συστήματος εξετάσεων οδήγησης  

▪ Αναθεώρηση προϋποθέσεων για άσκηση επαγγέλματος εκπαιδευτή οδήγησης 

▪ Αναθεώρηση ΚΟΚ σχετικά με την κωδικοποίηση των παραβάσεων, την βελτίωση 

του συστήματος Point System, τον τρόπο επιβολής κυρώσεων κ.α. 

▪ Δημιουργία μητρώου Εποπτών ΚΤΕΟ  

▪ Δημιουργία Εθνικού Ταμείου Οδικής Ασφάλειας.  

Με δεδομένο ότι βασικός στόχος ενός ΣΒΑΚ είναι η βελτίωση του επιπέδου οδικής 

ασφάλειας από το Σ.Δ. Οδικής ασφάλειας λαμβάνονται ως κύριες κατευθύνσεις - δεδομένα 

για τα επόμενα στάδια καθορισμού μέτρων και πολιτικών τα κάτωθι:  

▪ Συστηματική καταγραφή τροχαίων συμβάντων και χωρικός προσδιορισμός για 

στοχευμένες παρεμβάσεις,  

▪ Καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε εναρμόνιση με το Εθν. Σχέδιο 

επικοινωνιακής πολιτικής για την οδική ασφάλεια  
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▪ Ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομών  

2.1.2 Εθνικός Σχεδιασμός – Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της 

Ελλάδας 

Tο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών για την Ελλάδα είναι ένα συμβουλευτικό 

έργο που ανατέθηκε βάσει της «Συμφωνίας-Πλαισίου για τη στήριξη των δραστηριοτήτων 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εντός και εκτός 

της ΕΕ των 28. Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΤΕπ με την 

υποστήριξη της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (EC Structural Reform Support Service). 

Το Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών καθορίζει την αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα 

μεταφορών για τα επόμενα 20 χρόνια και υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της 

Ελλάδας. Επιπλέον, καθορίζει τις κύριες δράσεις που πιθανόν θα ενισχυθούν από Διεθνή 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, ιδιαιτέρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) και την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ).  

Η Τελική Έκθεση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, 

συμπεριλαμβανομένης της τελικής Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων για τη Στρατηγική 

Περιβαλλοντική Εκτίμηση (όπως εκδόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος) έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών. Υπάρχει πρόσβαση μέσω του παρακάτω συνδέσμου:  

http://www.nationaltransportplan.gr/wpcontent/uploads/2019/11/Final_NTPG_gr_201

90712.pdf  

 

2.1.3 Εθνικός Σχεδιασμός – Εθνικό Σχέδιο Προσβασιμότητας με έμφαση 

στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠεΚΑ), Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ΝΟΚ Ν. 4067/2012 

Το Εθνικό Σχέδιο Προσβασιμότητας με έμφαση στην Κλιματική αλλαγή (ΕΣΠεΚΑ) 
διασυνδέει δύο μεγάλα θέματα που άπτονται του φυσικού και του δομημένου 
περιβάλλοντος, τα οποία είναι: (α) η απρόσκοπτη και αυτόνομη πρόσβαση όλων των 
πολιτών χωρίς διακρίσεις σε αυτό και (β) οι συνοδευτικές ή/και συμπληρωματικές δράσεις, 
μέτρα και έργα που θα καταστήσουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις φιλικές προς το 
περιβάλλον (στο πλαίσιο της αειφορίας και της βιωσιμότητας). 

Στο εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνεται ειδικό πρόγραμμα δράσης ανά επίπεδο 
σχεδιασμού, ενώ δίδονται και χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι στον τομέα κινητικότητας δίδει κατευθύνσεις για το 
σύνολο των αστικών περιοχών σχετικά με την προώθηση της προσβασιμότητας, την 
προώθηση των ήπιων τρόπων μετακίνησης, την πεζή μετακίνηση και τη μετακίνηση με τα 
ΜΜΜ, τη μετακίνηση με ποδήλατο. 

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στοχεύει στη 
βελτίωση της προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους και κτίρια για ανθρώπους με 
αναπηρία. Το σχέδιο περιλαμβάνει έξι πυλώνες σχεδιασμού  και είναι ένας «οδικός 
χάρτης» που παρέχει ένα σαφές, συνεκτικό και συστηματικό πλαίσιο δράσης κυρίως για την 
περίοδο 2020-2023, ενώ μπορεί να επεκταθεί έως το 2029 (στη λογική του ν+2). 

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται και δίδουν κατευθύνσεις σχετικές με το ΣΒΑΚ του 
Δήμου Αιγιαλείας αφορούν στην προσβασιμότητα στις μεταφορές, στην προσβασιμότητα 

http://www.nationaltransportplan.gr/wpcontent/uploads/2019/11/Final_NTPG_gr_20190712.pdf
http://www.nationaltransportplan.gr/wpcontent/uploads/2019/11/Final_NTPG_gr_20190712.pdf
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στον δημόσιο χώρο και στα κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος (φυσικό και δομημένο 
περιβάλλον). 

Σημειώνεται ότι υπάρχει νομοθεσία (αρ. 26 ΝΟΚ 4067/2012) που ορίζει ότι τα 
κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος θα πρέπει να είναι καθολικά προσβάσιμα σε άτομα με 
αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα έως και την 31/12/2020, άλλως τα κτίρια 
που δεν θα έχουν προσαρμοστεί και εφαρμόσει τις διατάξεις θα κρίνονται αυθαίρετα. Η 
ημερομηνία αυτή έχει παραταθεί έως και τις 31.12.2022 (Ν. 4782/2021, Αρ. 210, ΦΕΚ 
36/9.3.2021), οπότε και το σύνολο των κτιρίων δημοσίου συμφέροντος σε όλη την 
επικράτεια, αν δεν έχουν προσαρμοστεί, θα θεωρούνται αυθαίρετα. 

*Μετατίθεται για την 31η-12-2022 (έληξε 31η-12-2020), η προθεσμία ολοκλήρωσης 
των απαιτούμενων για τον ανωτέρω σκοπό διαμορφώσεων, των υφιστάμενων κτιρίων 
και υποδομών όπου στεγάζονται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της παρ.1 του άρθρου 
14 του ν.4270/2014 (Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ., νομικά πρόσωπα, κ.ά.) ή έχουν χώρους 
συνάθροισης κοινού καθώς και στους λοιπούς μνημονευόμενους χώρους στο άρθρο 26 
του ν.4067/2012 (ναοί, θέατρα, τράπεζες, κ.ά.). Παράλληλα, αναστέλλονται 
αναδρομικά από την 1η-1-2021 και μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις (ο χαρακτηρισμός των εν λόγω χώρων και κτιρίων ως αυθαιρέτων) υπό τις 
οριζόμενες προϋποθέσεις. 

*Προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες διαμορφώσεις προσβασιμότητας σε 
άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα των κτιρίων όπου στεγάζονται οι 
προαναφερόμενοι δημόσιοι φορείς, δημιουργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας, της 
οποίας η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση ανατίθεται στο ΤΕΕ. 

*Ορίζεται η 30η-9-2021, ως καταληκτική ημερομηνία για την καταχώριση από τους 
υπόχρεους στην ανωτέρω πλατφόρμα των στοιχείων των κτιρίων αρμοδιότητάς τους. 

*Η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω καταχώρισης των στοιχείων 
συνεπάγεται την αναστολή από 1η-1-2021 και μέχρι 31η-12-2022, των προβλεπόμενων 
κυρώσεων (χαρακτηρισμός των κτιρίων ως αυθαιρέτων) καθώς και της υποχρέωσης 
συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Μέχρι την ίδια ημερομηνία, 
επιβάλλεται να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες παρεμβάσεις στα εν λόγω κτίρια, 
ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή 
εμποδιζόμενα άτομα. Τυχόν παράταση των ανωτέρω προθεσμιών καθώς και όλα τα 
θέματα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής στοιχείων 
προσβασιμότητας (τεχνικές λεπτομέρειες, κατηγορίες / είδη δεδομένων, τρόπος 
άντλησης αυτών, κ.ά.) ρυθμίζονται με ΚΥΑ. 

 

2.1.4 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναθεωρήθηκε με το ΦΕΚ 845/Δ/24-12-2020 
και μέσω αυτού καθορίζονται οι προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφερείας Δυτικής 
Ελλάδας κατά την επόμενη δεκαετία, στη βάση ορισμένων προτεραιοτήτων αιχμής, οι 
οποίες είναι: 

• Αύξηση του πρωτογενούς τομέα. 

• Αξιοποίηση των σημαντικών υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού. 
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• Προώθηση της έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και της κοινωνίας της 

πληροφορίας στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών. 

• Επέκταση και ποιοτική ανασυγκρότηση του τουριστικού τομέα. 

• Προστασία / διατήρηση της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών. 

• Βιώσιμη αξιοποίηση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών 

(περιοχές NATURA 2000, υγρότοποι Ramsar, εθνικά πάρκα, κ.λπ.). 

• Αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού, του ορυκτού πλούτου, των ΑΠΕ, των 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και του υδατικού δυναμικού. 

• Ανάδειξη και παραγωγική αξιοποίηση των διεθνούς, κοινοτικής και εθνικής 

σημασίας τοπίων της Περιφέρειας. 

• Αύξηση και επέκταση των οργανωμένων υποδοχέων και των εδαφικών 

εκτάσεων του δευτερογενούς τομέα. 

• Σταδιακή ανακοπή των εντεινόμενων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

• Ανάδειξη των υπηρεσιών διεθνούς εμπορίου και μεταφορών, μέσω της 

υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων μεταφορών, σε προωθητική 

δραστηριότητα για την ευρύτερη περιοχή των Πατρών και δευτερευόντως για το 

τρίπολο Πλατυγιάλι Αστακού – Αγρίνιο – Μεσολόγγι / Αιτωλικό, ώστε να 

δημιουργηθεί μια ουσιαστική νότια δυτική πύλη της χώρας. 

Κομβικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων του ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Ελλάδας είναι η 
κατανόηση των λειτουργικών σχέσεων και εξαρτήσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των 
οικισμών του οικιστικού δικτύου της Περιφέρειας, γεγονός που εκφράζεται μέσω της 
ιεράρχησής του. Στην περίπτωση του Δήμου Αιγιαλείας, οι οικισμοί δεν εμπίπτουν σε 
υψηλά επίπεδα επιρροής, αλλά κυμαίνονται μεταξύ 5ου και 7ου επιπέδου. Πιο 
συγκεκριμένα, το Αίγιο αποτελεί οικισμό 5ου επιπέδου, η Ακράτα καθιερώνεται ως οικιστικό 
κέντρο 6ου ενισχυμένου επιπέδου, η Αιγείρα, το Διακοπτό, η Ροδοδάφνη και το Λαμπίρι 
αποτελούν οικισμούς 6ου επιπέδου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί εντάσσονται στην 
κατηγορία των οικιστικών κέντρων 7ου επιπέδου. 

Εστιάζοντας στον υπό μελέτη Δήμο, το ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Ελλάδας αναφέρει τα 
ακόλουθα: 

• Ο άξονας ανάπτυξης Αθήνα - Κόρινθος - Πάτρα (κατά μήκος του 

αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας οδού) και η σύνδεση με τον λιμένα Αιγίου, 

αποτελεί άξονα ο οποίος συνδέει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την 

πρωτεύουσα της χώρας και ενισχύει έμμεσα τη σύνδεση και τη συνεργασία με 

την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Κόρινθος) σε παραγωγικούς τομείς. Ο εν λόγω 

άξονας χαρακτηρίζεται ως κύριος άξονας (διάδρομος) ανάπτυξης (ευρωπαϊκός - 

εθνικός). 

• Ο άξονας σύνδεσης Αιγίου - Διακοπτού - Καλαβρύτων - ΕΟ 111 - Τρίπολη, που 

ενισχύει την ενδοχώρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη 

διαπεριφερειακή συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, χαρακτηρίζεται 

ως δευτερεύοντας διαπεριφερειακός άξονας ανάπτυξης. 

• Αξίζει να σημειωθεί ότι στους παραπάνω προτείνεται να γίνει διερεύνηση / 

μελέτη ένταξης δικτύων ευρωπαϊκών και εθνικών ποδηλατοδρόμων (δίκτυο 

EUROVELO και τοπικά περιφερειακά δίκτυα). 
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• Ο οδικός άξονας Κόρινθος - Αίγιο - Πάτρα (Α8 - Ολυμπία οδός) χαρακτηρίζεται 

ως άξονας διεθνούς σημασίας. 

• Ο οδικός άξονας Διακοπτό (Πούντα) - Καλάβρυτα - Κλειτορία - προς Τρίπολη (ΕΟ 

31) χαρακτηρίζεται ως άξονας εθνικής - διαπεριφερειακής σημασίας. 

• Η ΠΕΟ Κορίνθου - Πάτρας χαρακτηρίζεται ως δευτερεύοντας ενδοπεριφερειακός 

άξονας. 

• Η αναβάθμιση των υποδομών του λιμένα του Αιγίου (για τουριστικές και 

εμπορευματικές δραστηριότητες) πρέπει να υποστηριχθεί όσον αφορά στην 

οδική προσπελασιμότητά του με απευθείας σύνδεση με την Ολυμπία οδό. 

• Η παράκτια περιοχή Ακράτας - Αιγίου εντάσσεται στις αναπτυσσόμενες 

τουριστικά περιοχές με έντονες οικιστικές και τουριστικές πιέσεις και με το 

περιβάλλον τους παράλληλα να χρειάζεται σχεδιασμένες δράσεις και μέτρα 

αναβάθμισης και εξυγίανσης. 

• Η πεδινή και ορεινή περιοχή του Δήμου Αιγιαλείας εντάσσεται στις τουριστικές 

περιοχές της πεδινής και ορεινής ενδοχώρας που παρουσιάζουν αναπτυσσόμενη 

δυναμική στον ειδικό και εναλλακτικό τουρισμό, αλλά και ορατά σημάδια 

ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικίας. 

Η εξειδίκευση των κατευθύνσεων που δίδονται, στο πλαίσιο του ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής 
Ελλάδας, για την ενδοπεριφερειακή αναπτυξιακή ενότητα των Δήμων Αιγιαλείας και 
Καλαβρύτων, συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• Πρωτογενής και δευτερογενής τομέας παραγωγής 

✓ Διεύρυνση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του 

πρωτογενούς τομέα και της καθετοποίησής του, ιδιαίτερα για τα υψηλής 

ποιότητας προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ. 

✓ Καθορισμός νέων βοσκότοπων. 

✓ Θεσμοθέτηση αμπελουργικής ζώνης ορεινής Αιγιαλείας και 

χαρακτηρισμός της περιοχής ως διακριτής αμπελουργικής ζώνης ΠΓΕ 

Ορεινής Αιγιαλείας. 

✓ Ενεργοποίηση επιχειρηματικού πάρκου στην περιοχή του Αιγίου. 

• Τουρισμός 

✓ Σύνδεση του παράκτιου μαζικού τουρισμού με τις εναλλακτικές και 

ειδικές μορφές τουρισμού της ορεινής ενδοχώρας (χιονοδρομικός 

τουρισμός, τουρισμός περιπέτειας δραστηριοτήτων και εξερεύνησης, 

οικοτουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, κ.λπ.). 

✓ Εκπόνηση προγράμματος για την ανάπλαση και αναβάθμιση του 

παραλιακού μετώπου της παραλιακής ζώνης του Αιγίου, για την 

ανάδειξη του ιστορικού πυρήνα της πόλης, καθώς και για την ανάπλαση 

και αναβάθμιση των παραλιακών μετώπων των παράκτιων κωμοπόλεων 

της Αιγιαλείας – έμφαση στην εξασφάλιση προσβασιμότητας. 

✓ Δημιουργία και ανάδειξη διαδρομών του αμπελιού, του κρασιού και της 

σταφίδας, μέσα από έναν τουριστικό-γαστρονομικό οδηγό. 

✓ Συμπλήρωση των αστικών υπηρεσιών Αιγίου, Ακράτας και Διακοπτού. 
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✓ Αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων και εμπλουτισμός 

με πρόσθετες εναλλακτικές μορφές αναψυχής και τουρισμού (θερινό 

προπονητικό κέντρο, δημιουργία ποδηλατικής πίστας, κ.λπ.). 

✓ Δημιουργία μαρίνας στο Αίγιο, βελτίωση των υποδομών των 

αγκυροβολίων και αλιευτικών καταφυγίων και κατάργηση όσων από 

αυτά στερούνται νομιμότητας. 

✓ Βελτίωση του οδικού άξονα Διακοπτό - Καλάβρυτα - Κλειτορία - ΕΟ 111 - 

Τρίπολη και της οδικής σύνδεσής του με το χιονοδρομικό κέντρο – 

δημιουργία ποδηλατικού δικτύου με προτεραιότητα στη διαδρομή 8 του 

ευρωπαϊκού δικτύου EUROVELO. 

✓ Ανάδειξη του οδοντωτού σιδηροδρόμου και της διαδρομής του, καθώς 

και των σταθμών του και τεχνικοοικονομική διερεύνηση για τη 

βιωσιμότητα της σύνδεσης του χιονοδρομικού κέντρου με τον οδοντωτό 

μέσω τελεφερίκ. 

✓ Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης των Καλαβρύτων. 

✓ Ανάδειξη, βιώσιμη διαχείριση και προβολή του διεθνούς σημασίας 

εθνικού πάρκου του Χελμού, των υδάτων Στυγός, των σπηλαίων των 

λιμνών Καστρών, της ιεράς μονής Αγίας Λαύρας και του Μ. Σπηλαίου, 

καθώς και του διεθνούς σημασίας τοπίου που σχετίζεται με το Φαράγγι 

του Βουραϊκού – δημιουργία δικτύου πεζοπορικών και ποδηλατικών 

μονοπατιών στις περιοχές αυτές. 

• Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

✓ Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη των περιοχών: λίμνη Τσιβλού, λίμνη 

Δόξας, ορεινός όγκος Χελμού και ύδατα Στυγός, φαράγγι Βουραϊκού, 

αισθητικό δάσος Καλαβρύτων, σπήλαιο των Λιμνών, κ.λπ. 

✓ Αντιμετώπιση της ρύπανσης του βυθού του Κορινθιακού Κόλπου σε 

συνεργασία με τις όμορες Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και 

Πελοποννήσου. 

✓ Ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων με τη δημιουργία «Αρχαιολογικών 

Τοπίων», καθώς και ανάδειξη του τριπόλου Αίγιο / Διακοπτό – 

Καλάβρυτα – Αιγείρα, σε δικτύωση με τους πόρους αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος στην Πάτρα (Αρχαιολογικό Μουσείο, Ρωμαϊκό Ωδείο, 

Κάστρο Πατρών και Ρίο). 

• Οικιστικό δίκτυο 

✓ Κύριο αστικό κέντρο είναι το Αίγιο, ενώ δευτερεύοντα αστικά κέντρα 

θεωρούνται τα Καλάβρυτα και η Ακράτα. 

✓ Έλεγχος άναρχης δόμησης στην παράκτια ζώνη και πρόληψη για τις 

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. 
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2.1.5 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εμπίπτει στον αναπτυξιακό προγραμματισμό του 
Δήμου για το διάστημα 2014 - 2020. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία, για λόγους πληρότητας, η 
συνοπτική αναφορά στις κατευθύνσεις του, εφόσον κινείται σε παράλληλη πορεία με τον 
χωροταξικό σχεδιασμό σε επίπεδο Περιφέρειας. 

Το πρόγραμμα διατυπώνει ένα αναπτυξιακό μοντέλο για την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας με γνώμονα την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και θέτει μια σειρά ζητημάτων για 
την προστασία των φυσικών διαθέσιμων και των οικιστικών περιοχών. Η αναπτυξιακή 
προσπάθεια συνολικά δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην αειφορία – με σεβασμό στον 
άνθρωπο και στο περιβάλλον – με κυριότερες διαστάσεις αυτής της ενεργούς κοινωνικής 
ενσωμάτωσης, της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου, της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, της 
προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της προώθησης των βιώσιμων μεταφορών και της 
άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων.  

Το όραμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
έχει διατυπωθεί ως ακολούθως: «Αυτοτροφοδοτούμενη, εξωστρεφής και αειφορική 
ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εστιασμένη στην παγκόσμια ταυτότητά 
της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον». 

Προκειμένου να λάβει σάρκα και οστά το προαναφερθέν όραμα, τίθενται μια σειρά 
στρατηγικών και θεματικών στόχων, οι οποίοι αναμένεται να επιτευχθούν μέσα από ένα 
σύνολο προτεινόμενων δράσεων. Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι στρατηγικοί 
στόχοι αφορούν: (α) στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων, στη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία 
και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, (β) στην προστασία του περιβάλλοντος και 
στη μετάβαση σε μια φιλική προς το περιβάλλον οικονομία, (γ) στην ανάπτυξη, στον 
εκσυγχρονισμό και στη συμπλήρωση των μεταφορικών υποδομών, (δ) στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην καταπολέμηση 
της φτώχειας και των διακρίσεων και (ε) στην ανάπτυξη, στον εκσυγχρονισμό και στη 
συμπλήρωση των κοινωνικών υποδομών, καθώς και των υποδομών υγείας και 
εκπαίδευσης. 
 

2.1.6 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2020 - 2023 

(Α Μέρος – Στρατηγικός Σχεδιασμός) 

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ολοκληρωμένο, 
πολυτομεακό πρόγραμμα περιφερειακής και οργανωτικής ανάπτυξης, η κατάρτιση του 
οποίου προβλέπεται από το άρθρο 268 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει (ΚΥΑ: 35829/2014, ΦΕΚ 2642/τ.Β’/06-10-2014, ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018). Φιλοδοξεί 
να αποτελέσει τη βάση για τη διαβούλευση, αλλά και την ανάπτυξη των συνεργασιών της 
Περιφέρειας με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, 
διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Στόχος είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να αποτελέσει το βασικό εργαλείο για 
την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τους διαθέσιμους πόρους και τις δυνατότητές της ως 
οργανισμού και σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού 
σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Το όραμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
έχει διατυπωθεί ως ακολούθως: «Δίκαιη, έξυπνη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή 
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Περιφέρεια, κόμβος τεχνολογίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας, υπόδειγμα κοινωνικής 
αλληλεγγύης και συνοχής, τόπος ανάδειξης ολυμπισμού, εθελοντισμού και πολιτισμού». 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί το προαναφερθέν όραμα, το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα καθορίζει τεκμηριωμένα τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες της 
τοπικής ανάπτυξης, καθώς και την οργάνωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των 
Νομικών της Προσώπων, ενώ παράλληλα εξειδικεύει τις δράσεις για την επίτευξη των 
στόχων αυτών. 

Εστιάζοντας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι στρατηγικοί στόχοι 
επικεντρώνονται: (α) στην ενίσχυση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες και δομές 
πολυτροπικών μεταφορών, γνώσης, τεχνολογίας και ψηφιακής διακυβέρνησης, (β) στην 
ανθεκτικότητα στη διοίκηση και στην κοινωνία, με έμφαση στη διοικητική ετοιμότητα, την 
αειφορία στο περιβάλλον και στην παραγωγή και την υγεία - μέριμνα, (γ) στη στήριξη της 
εξωστρέφειας στην επιχειρηματικότητα, στον πολιτισμό και στον τουρισμό και στην 
ανάδειξη του εθελοντισμού και του ολυμπισμού και (δ) στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή, στην καινοτομία και στην εξειδίκευση. 

 

2.1.7 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αιγιαλείας 2020 - 2023 (Α Φάση – 

Στρατηγικός Σχεδιασμός) 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αιγιαλείας για την περίοδο 2020 - 2023 
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που συντάχθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου σε 
συνεργασία με αιρετούς εκπροσώπους, φορείς και συλλόγους της περιοχής. Σκοπός του 
σχεδίου είναι η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου 
Αιγιαλείας ως οργανισμού, μέσα από εστιασμένες παρεμβάσεις και την ανάπτυξη 
συνεργασιών. Το συγκεκριμένο σχέδιο επηρεάζει την πολεοδομική ανάπτυξη του Δήμου, 
αφού δίνει κατευθύνσεις και προτεραιότητες για μια σειρά τομέων όπως οι υποδομές, το 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, κ.λπ. 

Οι δράσεις εξειδικεύονται κατά άξονα και μέτρο, ενώ επιδιώκεται συσχέτιση με τη 
στοχοθεσία και το όραμα του σχεδίου που, κατ’ επέκταση, αποτελεί και όραμα του Δήμου 
για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Η αποστολή και το όραμα του Δήμου Αιγιαλείας ορίζονται μέσα από το 
Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα ως εξής: «Η ανάπτυξη μιας σύγχρονης και καθαρής 
ευρωπαϊκής πόλης. Ο Δήμος Αιγιαλείας διασφαλίζοντας την τήρηση του θεσμικού πλαισίου 
απαιτήσεις, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και με σεβασμό στη διαχείριση των 
διαθέσιμων πόρων αναλαμβάνει την διευθέτηση των υποθέσεων και των προβλημάτων 
που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο που καθορίζει ο σεβασμός στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η πολιτιστική 
ταυτότητα της πόλης, ο Δήμος Αιγιαλείας έχει ως αποστολή να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες και τις ανάγκες των δημοτών για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου, 
προσφέροντας υπηρεσίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
του Δήμου, σεβόμενος τις επερχόμενες γενεές. Η αποστολή του Δήμου επιτυγχάνεται μέσα 
από την ολοκληρωμένη στοχοθεσία και τον σχεδιασμό πολιτικών ανάλογα με τις ανάγκες 
των δημοτών, από τον αποδοτικό και αποτελεσματικό προγραμματισμό των αναπτυξιακών 
δράσεων, από τη χρηστή και διαφανή οικονομική διαχείριση – διακυβέρνηση, τον 
εκσυγχρονισμό του μέσω των νέων τεχνολογιών και τέλος μέσω της αξιοποίησης των 
διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων προς όφελος των δημοτών». 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η γενική 
στρατηγική του Δήμου Αιγιαλείας εκφράζεται μέσα από τέσσερις βασικούς θεματικούς 
άξονες / πυλώνες, οι οποίοι εξειδικεύονται σε ένα σύνολο συναφών μέτρων, και 
παρατίθενται στη συνέχεια: 
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• Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής. 

✓ Μέτρο 1.1.: Υποδομές – Δίκτυα – Έργα – Αναπλάσεις. 

✓ Μέτρο 1.2.: Ενέργεια. 

✓ Μέτρο 1.3.: Προσβασιμότητα – Συγκοινωνίες – Κυκλοφορία – 

Στάθμευση. 

✓ Μέτρο 1.4.: Φυσικό περιβάλλον – Πράσινο – Διαχείριση απορριμμάτων. 

✓ Μέτρο 1.5.: Πολιτική προστασία. 

• Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός. 

✓ Μέτρο 2.1.: Κοινωνική προστασία και κοινωνική μέριμνα. 

✓ Μέτρο 2.2.: Αθλητισμός – Πολιτισμός. 

• Άξονας 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση. 

✓ Μέτρο 3.1.: Ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής 

επιχειρηματικότητας. 

• Άξονας 4: Διοικητική ικανότητα. 

✓ Μέτρο 4.1.: Αναβάθμιση των διοικητικών λειτουργιών και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. 

✓ Μέτρο 4.2.: Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες – Ψηφιακός Δήμος. 

✓ Μέτρο 4.3.: Οικονομική διαχείριση. 

 

2.1.8 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (2014) 

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε τον Απρίλιο 
του 2016 και έχει χρονικό ορίζοντα έως το 2020. Θέτει σαφείς στόχους και περιγράφει 
δράσεις που αφορούν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για το σύνολο των 
τομέων δραστηριότητας εντός των ορίων του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω Σχέδιο 
Δράσης στοχεύει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις 
δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020, από τα 
επίπεδα του έτους αναφοράς (2013). Ο στόχος του 20% επιμερίζεται σε κάθε τομέα του 
Σχεδίου, έτσι ώστε να οριστούν οι επιμέρους στόχοι του Σχεδίου Δράσης. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Αιγιαλείας, 
προκύπτει ότι η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία «Δημοτικά Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις» για το έτος 2013 ανερχόταν σε 32.873,62 MWh και αντιστοιχούσε σε 
εκπομπές 17.276,54 τόνων CO2. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί τη 
σημαντικότερη πηγή CO2, καθώς αυτή αντιστοιχεί στο 88,24% της συνολικής κατανάλωσης 
ενέργειας είναι υπεύθυνη για το 94,30% των εκπομπών CO2. 

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές του Δήμου Αιγιαλείας, για το 
έτος 2013, υπολογίστηκε σε 225.063,42 MWh. Το 49,63% της συνολικά καταναλισκόμενης 
ενέργειας αντιστοιχούσε σε βενζίνη και το 50,37% σε πετρέλαιο κίνησης. Επίσης, το 95% της 
ενέργειας καταναλώθηκε στις ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές, το 2% στις δημόσιες 
μεταφορές και το 3% στον δημοτικό στόλο. Στον τομέα των ιδιωτικών και εμπορικών 
μεταφορών υπολογίστηκε ότι καταναλώθηκε ενέργεια ίση με 213.987,18 MWh (55.158 
τόνοι CO2). Ως προς τις δημοτικές μεταφορές, η κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 
11.076,24 MWh (2.923 τόνοι CO2). Το 47,88% της εκλυόμενης ποσότητας CO2 προήλθε από 
κατανάλωση βενζίνης και το 52,11% από κατανάλωση πετρελαίου κίνησης. Επιπλέον, οι 
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ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές ήταν υπεύθυνες για το 95% των εκπομπών CO2 και ο 
δημοτικός στόλος για το 5%. 

Συγκεντρωτικά, η συνολική κατανάλωση ενέργειας στον Δήμο Αιγιαλείας για το έτος 
2013 υπολογίστηκε σε 509.601,62 MWh. Το 22% της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας 
αντιστοιχούσε σε ηλεκτρική ενέργεια, το 26% σε πετρέλαιο θέρμανσης, το 22% σε βενζίνη, 
το 22% σε πετρέλαιο κίνησης και το 8% σε βιομάζα. Επιπλέον, το 42% της ενέργειας 
καταναλώθηκε στις ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές, το 46% στις κατοικίες, το 3% στα 
κτίρια του τριτογενή τομέα, το 6% στα δημοτικά κτίρια, 1% στον δημοτικό φωτισμό, ενώ η 
κατανάλωση ενέργειας στον δημοτικό στόλο ήταν 2%. 

Αυτή η κατανάλωση ενέργειας είχε σαν αποτέλεσμα την έκλυση 164.241,04 τόνων 
CO2. Το 38% της εκλυόμενης ποσότητας CO2 προήλθε από κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας, 22% από κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, το 17% από κατανάλωση βενζίνης 
και το 18% από πετρέλαιο κίνησης. Επιπλέον, οι κατοικίες ήταν υπεύθυνες για το 50% της 
εκλυόμενης ποσότητας CO2, οι ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές για το 34%, τα κτίρια του 
τριτογενή για το 3%, τα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις για το 10%, ενώ ο δημοτικός 
φωτισμός για το 1%. Η συνεισφορά του δημοτικού στόλου ήταν 2%. Η κατανομή συνολικών 
εκπομπών CO2 του Δήμου Αιγιαλείας για το 2013, ανά κατηγορία χρήσης, φαίνεται στο 
Γράφημα 1. 

 
Γράφημα 1: Κατανομή Συνολικών Εκπομπών CO2 Δήμου Αιγιαλείας για το 2013 ανά Κατηγορία Χρήσης 

(Πηγή: Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Αιγιαλείας, 2016) 

 
 
 

Τέλος, η συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά τύπο τελικής ενέργειας, καθώς και οι 
εκπομπές CO2 που αντιστοιχούν σε αυτήν, παρατίθεται στον Πίνακα 3. 

 
Πίνακας 3. Κατανάλωση Ενέργειας και Εκπομπές CO2 ανά Τομέα Δραστηριότητας  

(Πηγή: Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Αιγιαλείας, 2016) 

 
Τομέας 

Κατανάλωσης 
Ποσότητα 

Ενέργειας (MWh) 
Εκπομπές CO2 (ton) 

Ηλεκτρική Ενέργεια 
Δημοτικά Κτίρια / 

Εγκαταστάσεις 
29.007,78 16.244,36 

Κτίρια Τριτογενή 4.900,00 2.744,00 

10% 3%

50%

1%

2%

34%

Δημοτικά Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις

Κτίρια Τριτογενή Τομέα

Κατοικίες

Δημοτικός Φωτισμός

Δημοτικός Στόλος

Ιδιωτικές και Εμπορικές 
Μεταφορές
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Τομέα 

Κατοικίες 75.282,00 42.157,92 

Δημοτικός 
Φωτισμός 

2.677,04 1.499,14 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

Δημοτικά Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 

3.865,84 1.032,18 

Κτίρια Τριτογενή 
Τομέα 

7.953,00 2.123,45 

Κατοικίες 122.207,78 32.629,48 

Πετρέλαιο Κίνησης 

Δημοτικός Στόλος 9.172,16 2.448,97 

Ιδιωτικές και 
Εμπορικές 

Μεταφορές 
104.203,44 27.822,32 

Βενζίνη 

Δημοτικός Στόλος 1.904,08 474,12 

Ιδιωτικές και 
Εμπορικές 

Μεταφορές 
109.783,74 27.336,15 

Βιομάζα Κατοικίες 38.644,76 7.728,95 

Σύνολο 509.601,62 164.241,04 

 

 

2.1.9 Κυκλοφοριακές και Πολεοδομικές Μελέτες & Σχέδια 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Αιγίου και Κοινότητας Κουλούρας (Ν. Αχαΐας) – ΦΕΚ 
604/Δ/16-06-1986 

Εστιάζοντας στην περιοχή της πόλης του Αιγίου, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 

πολεοδομική και κυκλοφοριακή του οργάνωση προκύπτει από το καθεστώς του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Αιγίου και της Τοπικής Κοινότητας 

Κουλούρας. Το εν λόγω  Γ.Π.Σ. τέθηκε σε ισχύ το 1986 με το ΦΕΚ 604/Δ/16-06-1986 και – μεταξύ 

άλλων – περιλαμβάνει: 

Α) Την πολεοδομική οργάνωση του Αιγίου για προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 
40.000 κατοίκων και ειδικότερα με: 

• Την επέκταση του σχεδίου και την ένταξη στο σχέδιο οικισμού προ του 1923 σε εκτάσεις 

συνολικής επιφάνειας 4.000 στρεμμάτων και τη δημιουργία δέκα (10) Πολεοδομικών 

Ενοτήτων (ΠΕ) με μέση πυκνότητα και μέσο συντελεστή δόμησης, όπως αυτά παρατίθενται 

στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 4. Μέση Πυκνότητα και Μέσος Συντελεστής Δόμησης Πολεοδομικών Ενοτήτων Αιγίου και Κουλούρας σύμφωνα με το 

Γ.Π.Σ. Πρώην Καποδιστριακού Δήμου Αιγίου και Κοινότητας Κουλούρας (ΦΕΚ 604/Δ/16-06-1986) 

Πολεοδομική Ενότητα 
Μέση Μικτή Πυκνότητα (Κατά 

Προσέγγιση) 
Μέσος Συντελεστής 

Δόμησης 

Ι. Μυρτιά 86 κάτοικοι/εκτάριο 0,8 

ΙΙ. Καλλιθέα 118 κάτοικοι/εκτάριο 1,6 

ΙΙΙ. Καλλιθέα 86 κάτοικοι/εκτάριο 0,8 

ΙV. Κέντρο 112 κάτοικοι/εκτάριο 1,4 

V. Αγία Κυριακή 123 κάτοικοι/εκτάριο 1,8 

VI. Άγιος Αθανάσιος 86 κάτοικοι/εκτάριο 0,8 
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VII. Κουλούρα 86 κάτοικοι/εκτάριο 0,8 

VIII. Πλαστήρα 86 κάτοικοι/εκτάριο 0,8 

IX. Πλαστήρα 86 κάτοικοι/εκτάριο 0,8 

X. Σταφιδάλωνα 86 κάτοικοι/εκτάριο 0,8 

 

• Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των ΠΕ σε κατοίκους, των αναγκών σε γη (σε 

εκτάρια) για κοινωνική υποδομή στις ΠΕ. 

• Τον προσδιορισμό χρήσεων γης και ειδικότερα: 

✓ Τη χωροθέτηση των κεντρικών λειτουργιών της πόλης στο παλιό κέντρο και κατ’ 

επέκταση αυτού, όπως και των τοπικών κέντρων στις ΠΕ εκτός της κεντρικής. 

✓ Τη χωροθέτηση πυρήνων γυμνασίου - λυκείου στις περιοχές Καλλιθέα, Πλαστήρα 

και Κουλούρα, όπως και του πολυκλαδικού λυκείου στην περιοχή Πλαστήρα. 

✓ Τη διατήρηση και χωροθέτηση νέου πυρήνα δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου 

σε κάθε γειτονιά. 

✓ Τη χωροθέτηση αθλητικού κέντρου (πυρήνα Β) στην περιοχή Πλαστήρα. 

✓ Την επέκταση σταδίου στην Καλλιθέα. 

✓ Τη χωροθέτηση χώρων για πολιτιστικές λειτουργίες στην κεντρική περιοχή, σε 

συνδυασμό με τις κεντρικές λειτουργίες. 

✓ Τη χωροθέτηση αίθουσας θεάτρου στο τοπικό κέντρο της περιοχής Πλαστήρα. 

✓ Τη δημιουργία μουσείου και χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο κτίριο Τσίλλερ. 

✓ Τη δημιουργία πυρήνα πολιτιστικών λειτουργιών (κέντρο νεότητας, βιβλιοθήκη, 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κινηματογράφου, κ.λπ.) σε κάθε ενότητα. 

✓ Τη διαμόρφωση του πάρκου της Καλλιθέας και τη δημιουργία δενδροφυτευμένης 

ζώνης μέχρι και το ύψος του σταδίου. 

✓ Τη χωροθέτηση αρχαιολογικού πάρκου στα Γαλαξιδιώτικα, βόρεια του 

σιδηροδρομικού σταθμού. 

✓ Την ανέγερση του κρατικού νοσοκομείου και τη συγκέντρωση όλων των μονάδων 

κρατικής περίθαλψης σε αυτό. 

✓ Την ανέγερση γηροκομείου στην Αγία Κυριακή. 

✓ Τη χωροθέτηση παιδικού σταθμού σε κάθε γειτονιά. 

✓ Τη χωροθέτηση βιομηχανίας και βιοτεχνίας στη θέση Βουλωμένο (500 στρέμματα). 

✓ Τη χωροθέτηση βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου με χώρους για λαχαναγορά και 

αποθήκες στον Σελινούντα, κοντά στην οδό Κορίνθου. 

✓ Τη διατήρηση των υπαρχουσών βιομηχανιών στη Μυρτιά και στη θέση 

Κουνινιώτη. 

✓ Τη μεταφορά του χώρου για την αφετηρία και τη στάθμευση των υπεραστικών 

λεωφορείων εκτός κέντρου, νότια της οδού Ρήγα Φεραίου. 

✓ Τη χωροθέτηση σταθμών φορτηγών λεωφορείων στις ζώνες βιομηχανίας και 

βιοτεχνίας - χονδρεμπορίου στο Βουλωμένο και στον Σελινούντα. 

✓ Τη μεταφορά του χώρου των αποθηκών του ΟΣΕ στη βιομηχανική ζώνη της 

Μυρτιάς. 

✓ Την ανάπτυξη του λιμανιού μπροστά από τη βιομηχανική ζώνη της  Μυρτιάς. 

✓ Τη δημιουργία ελικοδρομίου στο Ξεροπήγαδο. 

✓ Τη χωροθέτηση Πυροσβεστικού Σταθμού στον οδό Κορίνθου, στον Άγιο Αθανάσιο. 
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Οι γενικές χρήσεις γης που προβλέπονται από το Γ.Π.Σ. του πρώην Καποδιστριακού Δήμου 

Αιγίου και της Κοινότητας Κουλούρας είναι οι εξής (βλ. Εικόνα 1): 

• Περιοχές ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου. 

• Περιοχές κοινωνικών εξυπηρετήσεων. 

• Περιοχές γενικής κατοικίας. 

• Περιοχές αμιγούς κατοικίας. 

• Περιοχές πολεοδομικού κέντρου - κεντρικών λειτουργιών πόλης. 

• Εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών. 

• Περιοχές οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας. 

• Περιοχές χονδρεμπορίου. 

• Ιδιαίτερες χρήσεις. 

 
 

Εικόνα 1. Γενικές Χρήσεις Γης Αιγίου και Κουλούρας  

(Πηγή: http://gis.epoleodomia.gov.gr/) 

 
 

• Την οργάνωση της μεταφορικής υποδομής. Οι βασικότερες παρεμβάσεις είναι: 

✓ Ο χαρακτηρισμός σαν βασικές αρτηρίες των οδών Κορίνθου, Ρήγα Φεραίου, 

Σολωμού, Πλαστήρα και του παραλιακού δρόμου. 

✓ Η βελτίωση του παράλληλου προς την Εθνική Οδό βοηθητικού δρόμου, έτσι ώστε 

να αποκτήσει τον ρόλο αστικής περιμετρικής αρτηρίας για τη δυτική περιφέρεια 

της πόλης. 

✓ Η δημιουργία οριακού ημιδακτυλίου που ενώνει τον βοηθητικό δρόμο της Εθνικής 

Οδού με τον παραλιακό δρόμο για τη διοχέτευση της κυκλοφορίας ανατολή - δύση 

εκτός κέντρου, με τη βελτίωση του τμήματος που περνά μπροστά από το Μεσηνέζι 
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και τον Άγιο Αθανάσιο και τη διάνοιξη του τμήματος στα όρια της γειτονιάς 

Πλαστήρα. 

✓ Ο χαρακτηρισμός ως συλλεκτηρίων στο εσωτερικό της πόλης των οδών Ερμού, 

Μητροπόλεως, Κλεομένους Οικονόμου, Κανελλοπούλου και στο δυτικό τμήμα των 

οδών Αναπαύσεως, Ρούβαλη, Όθωνος και του περιμετρικού στα όρια του παλιού 

σχεδίου. 

✓ Η κυκλοφοριακή εξυγίανση του κέντρου με τη δημιουργία πεζοδρόμων, 

μονοδρόμων και χώρων στάθμευσης. 

✓ Η δημιουργία βασικών χώρων στάθμευσης στις περιοχές επέκτασης του σχεδίου. 

• Τον καθορισμό ζωνών και ειδικότερα: 

✓ Ζωνών Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) στο κέντρο της πόλης και στα τοπικά κέντρα. 

✓ Ζώνης Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) και περιοχής ανάπλασης στα Γαλαξιδιώτικα. 

✓ Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) στην περιοχή Πλαστήρα. 

✓ Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) για τη δημιουργία Βιομηχανικής Περιοχής 

(ΒΙ.ΠΕ.) στη θέση Βουλωμένο και Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.) στον Σελινούντα. 

• Τον καθορισμό αναπτυξιακών ζωνών και ειδικότερα: 

✓ Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) στη θέση Βουλωμένο. 

✓ Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) στον Σελινούντα. 

✓ Ζώνης τουριστικής ανάπτυξης μεταξύ σιδηροδρομικής γραμμής και παραλίας. 

Β) Την πρόταση λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα τη 
δημιουργία: 

• Ζώνης προστασίας ακτών. 

• Ζώνης προστασίας οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος: 

✓ Αναβάθμιση των αλυκών Αιγίου. 

• Ζώνης προστασίας δασών. 

• Ζώνης προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. 

• Ζώνης περιβαλλοντικής αναβάθμισης στην περιοχή μεταξύ σιδηροδρομικής γραμμής και 

παραλίας, με τη διαμόρφωσή της για τουρισμό, αναψυχή, αθλητισμό, αλιευτικό καταφύγιο 

και μαρίνα. 

• Ζώνης προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος: 

✓ Διατήρηση και αξιοποίηση της Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Μελίσσια. 

• Προτείνεται επίσης η απομάκρυνση οχλουσών χρήσεων: 

✓ Μεταφορά των χώρων για την απόθεση απορριμμάτων του Αιγίου και των 

οικισμών Τέμενης, Λόγγου, Σελιανίτικων, Ροδοδάφνης, Νέου Ερινεού, Καμάρων 

και Διακοπτού σε θέση βόρεια του Μαυρικίου. 

✓ Μετεγκατάσταση των βιομηχανιών «Βουρδέρη» και «Φινιστήρια» στη νέα ΒΙ.ΠΕ. 

Βουλωμένου. 

• Η δημιουργία Ζώνης ειδικής μελέτης: 
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✓ Μελέτη αναβάθμισης από τη ρύπαση λυμμάτων, απορριμμάτων και αποβλήτων 

για του ποταμούς Σελινούντα, Μελανίτη, Φοίνικα και Κερινίτη. 

 

Μελέτη Οργάνωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην Περιοχή Παλαιού Σχεδίου της Πόλεως Αιγίου 
– 2004 - 2005 (Νικ. Μηλιώνης) 

Η «Μελέτη Οργάνωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην Περιοχή Παλαιού Σχεδίου της 

Πόλεως Αιγίου» εκπονήθηκε την περίοδο 2004 - 2005 από τον συγκοινωνιολόγο μηχανικό Νικ. 

Μηλιώνη και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Το κυκλοφοριακό περιβάλλον της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται ως τυπικό αστικής 

περιοχής, τόσο από την άποψη των διακυμάνσεων, όσο και από την άποψη των επιμέρους 

χαρακτηριστικών της ζήτησης, όπως η κατανομή της διάρκειας στάθμευσης, οι 

διακυμάνσεις της συσσώρευσης στάθμευσης, οι μέσες ταχύτητες κυκλοφορίας, κ.λπ.  

• Καθοριστικό παράγοντα του διαμορφωμένου κυκλοφοριακού περιβάλλοντος αποτελεί η 

αδυναμία ικανοποιητικής αντιμετώπισης της ζήτησης για στάθμευση, αφού αθροιστικά η 

δυναμικότητα του οδικού δικτύου και η δυναμικότητα των εκτός οδού χώρων στάθμευσης 

δεν επαρκούν για την κάλυψη της ζήτησης. Η απουσία αποτελεσματικού ελέγχου – 

αναφορικά με την παρόδια στάθμευση – οδηγεί στην εμφάνιση τυπικής παραβατικής 

συμπεριφοράς στις οδούς που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο βάρος (π.χ. Μητροπόλεως, 

Κλεομένους Οικονόμου) και στην αδιαφορία για την τήρηση των περιορισμών του Κ.Ο.Κ. 

σχετικά με τη στάθμευση επί της οδού (π.χ. σε περιοχές διασταυρώσεων).  

• Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι αιχμής γενικά είναι χαμηλοί και το επίπεδο εξυπηρέτησης των 

διασταυρώσεων κρίνεται ικανοποιητικό στις περισσότερες περιπτώσεις. Τα προβληματικά 

σημεία του δικτύου είναι κυρίως οι διασταυρώσεις των κύριων εσωτερικών αρτηριών της 

περιοχής μελέτης, όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες δραστηριότητες και 

εμφανίζεται υψηλή ζήτηση για στάθμευση. Υπό την προϋπόθεση ελέγχου της στάθμευσης 

(ιδιαίτερα στις διασταυρώσεις), το υφιστάμενο δίκτυο θα μπορούσε – χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήματα – να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στην φαινόμενη ζήτηση.  

• Το δίκτυο είναι μονοδρομημένο σε μεγάλο μέρος του. Οι μονοδρομήσεις υπακούουν σε 

ένα σχέδιο (εναλλάξ) και έχουν καταστεί συνήθεια για τους χρήστες. Πρακτικά, υπάρχουν 

περιθώρια για βελτιστοποίηση του συστήματος των μονοδρομήσεων.  

• Ο έλεγχος προτεραιότητας και η σήμανση του δικτύου χαρακτηρίζεται από μέτρια έως μη 

ικανοποιητική (ανάλογα με την περιοχή). Απαιτείται οπωσδήποτε βελτίωση της 

κατευθυντικότητάς του.  

• Οι σηματοδοτημένοι κόμβοι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις ανάγκες της ζήτησης. 

Υπάρχει ανάγκη επέκτασης της φωτεινής σηματοδότησης σε μερικούς ακόμα κρίσιμους 

κόμβους.  

• Το περιβάλλον της περιοχής μελέτης δεν είναι ιδιαίτερα φιλικό για τα μηχανοκίνητα 

δίκυκλα, για τα οποία δεν λαμβάνεται κάποια ειδική μέριμνα, ειδικά σε ό,τι αφορά στην 

εξυπηρέτηση της ζήτησης για στάθμευση.  

• Σχετικά με την κυκλοφορία πεζών, η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από απουσία 

δικτύου πεζοδρόμων, απουσία ειδικής σήμανσης για πεζούς και έλλειψη υποδομής για 

εξυπηρέτηση ΑμΕΑ. Η γενικότερη λειτουργική εικόνα της κεντρικής περιοχής είναι μη 
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φιλική για τους πεζούς, αφού τα στενά πεζοδρόμια ορισμένων δρόμων καθιστούν δυσχερή 

την κίνησή τους.  

• Σε ό,τι αφορά στην χρήση του ποδηλάτου, δεν υπάρχει καμία ειδική υποδομή για την 

ενθάρρυνσή της, παρά το γεγονός ότι στο Αίγιο υπήρχε σχετική παράδοση.  

• Οι διαδρομές των αστικών λεωφορείων στην περιοχή μελέτης κρίνονται ικανοποιητικές, 

καθώς και η χωροθέτηση των στάσεων.  

• Η θέση του σταθμού του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας κρίνεται λειτουργικά ικανοποιητική, με 

κύριο κριτήριο την εξυπηρέτηση των χρηστών του.  

• Δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα (2004 - 2005) ειδικά μέτρα για την τροφοδοσία των 

καταστημάτων, η οποία εξυπηρετείται συνήθως κατά την πρωινή περίοδο, με αποτέλεσμα 

την κυκλοφοριακή επιβάρυνση του δικτύου. 

Ως γενική κατεύθυνση της κυκλοφοριακής πολιτικής στην κεντρική περιοχή της πόλης, 
ορίζεται η αύξηση της συνολικής προσπελασιμότητάς της από το σύνολο των μέσων. Επιμέρους 
κατευθύνσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι:  

• Η σταδιακή αποθάρρυνση της κατάληψης του δικτύου από ΙΧ οχήματα, με ιδιαίτερη 

βαρύτητα στον έλεγχο της στάθμευσης.  

• Η αναβάθμιση των συγκοινωνιών με σταδιακή εμπλοκή του Δήμου (εκπόνηση και 

εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου), ώστε να μετατραπούν σε πραγματική ενδοαστική 

εξυπηρέτηση.  

• Η βελτίωση του περιβάλλοντος της κεντρικής περιοχής για πεζούς και ΑμΕΑ.  

• Η εφαρμογή ενισχυτικών μέτρων που αφορούν στη χρήση δικύκλων και ποδηλάτων. 

Αναφορικά με τις προτάσεις της συγκεκριμένης μελέτης, αυτές ομαδοποιούνται ανάλογα με 
την κύρια θεματική με την οποία σχετίζονται και έχουν ως ακολούθως: 

• Μονοδρομήσεις – Προτάθηκε εκτεταμένη τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος 

μονοδρομήσεων για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας του δικτύου. Οι 

προτεινόμενες αλλαγές αυτές είναι οι εξής: 

✓ Οι οδοί Π. Χαραλάμπους, Ρωμανιώλη και Παναγιωτοπούλων στο τμήμα της μέχρι 

την Αιγιαλέως, αντιδρομούνται με κατεύθυνση από βορρά προς νότο.  

✓ Οι οδοί Αράτου, Μελετοπούλων και Κ. Θεοδώρου αντιδρομούνται με κατεύθυνση 

από νότο προς βορρά.  

✓ Οι οδοί Δεσποτοπούλων και Φεϊζοπούλου μονοδρομούνται σε όλο τους το μήκος, 

διατηρώντας φορά κίνησης προς βορρά.  

✓ Ο άξονας Πολυχρονιάδου - Ασημ. Φωτήλα αντιδρομείται, διατηρώντας μια 

κατεύθυνση σε όλο το μήκος, με φορά από βορρά προς νότο.  

✓ Ως συνέπεια της παραπάνω αντιδρόμησης ακολουθεί η αντιδρόμηση των οδών 

Ζαΐμη και Γερμανού.  

✓ Η οδός Κολοκοτρώνη αντιδρομείται στο τμήμα της μέχρι την οδό Εισοδίων, με 

κατεύθυνση από νότο προς βορρά.  

✓ Η οδός Αγίου Ανδρέου στο τμήμα της από τη διασταύρωση με την οδό Σωτηρίου 

Μεσσηνέζη και δυτικά μονοδρομείται, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της ως έξοδος 

από το Αίγιο στην κατεύθυνση προς Πάτρα.  
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✓ Η οδός Ομήρου μονοδρομείται με διατήρηση αντίθετων κατευθύνσεων στα 

τμήματά της εκατέρωθεν της οδού Αγίου Ανδρέου. Δηλαδή, το ανάντι τμήμα 

διατηρεί κατεύθυνση προς τα Ψηλά Αλώνια και την κεντρική περιοχή μέσω Κ. 

Θεοδώρου, ενώ το κατάντι προς την οδό Κωνσταντινουπόλεως.  

✓ Το τμήμα της Βασιλέως Γεωργίου, από τη διασταύρωση με τη Δεσποτοπούλων και 

ανατολικά, μονοδρομείται με διατήρηση της κατεύθυνσης προς Μητροπόλεως 

διαμέσω Ιωάννου Μεσσηνέζη.  

✓ Η οδός Ελίκης μονοδρομείται σε όλο της το μήκος, με κατεύθυνση προς την οδό 

Ρήγα Φεραίου. 

• Πεζοδρομήσεις – Προτάθηκε εκτεταμένο σχέδιο πεζοδρομήσεων, δηλαδή οδοί στις οποίες 

απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, εξαιρουμένων των οχημάτων 

καθαριότητας του Δήμου, των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (περιπολικά, ασθενοφόρα, 

πυροσβεστικά οχήματα) και των οχημάτων τροφοδοσίας καταστημάτων. Η πεζοδρόμηση 

προτάθηκε στις ακόλουθες οδούς ή τμήματα οδών: 

✓ Ανδρέου Λόντου, για τα τμήματα μεταξύ των οδών Ευθυμ. Γάτου - Ανδρονοπούλου 

και Κ. Φανελλή - Επισκόπου Τιμοθέου.  

✓ Ευθυμ. Γάτου, Πετμεζά και Βαλφούρ στα τμήματά τους μεταξύ των οδών 

Κλεομένους Οικονόμου και Ανδρέου Λόντου.  

✓ Χιλιάρχου Ορεινού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανδρέου Λόντου και Αγίου 

Μελετίου.  

✓ Ερμού, στο τμήμα της έως την οδό Κολοκοτρώνη.  

✓ Αθανασίου Διάκου, στο τμήμα της μεταξύ Ερμού - Εισοδίων.  

✓ Ζαΐμη, στο τμήμα της μεταξύ Πολυχρονιάδου - Κολοκοτρώνη και στο εσωτερικό 

του Ο.Τ. ανάντι της Κολοκοτρώνη.  

✓ Δερβενακίων. 

• Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων – Προτάθηκαν ρυθμίσεις σχετικές με το καθεστώς 

στάθμευσης παρά την οδό που συνοδεύονται από κατασκευαστικές παρεμβάσεις, όπως 

διαπλάτυνση πεζοδρομίων, καθορισμός θέσεων στάθμευσης οχημάτων παρά την οδό και 

στάσεων λεωφορείων, κ.ά., που εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη ροή οχημάτων όλων των 

κατηγοριών και των πεζών. Οι οδικοί άξονες και τα τμήματα οδών που αφορά η πρόταση 

αυτή, είναι: 

✓ Η οδός Μητροπόλεως σε όλο της το μήκος.  

✓ Το τμήμα της οδού Κλεομένους Οικονόμου, από το ύψος της συμβολής της με την 

Ασημ. Φωτήλα («τρίγωνη πλατεία») έως την οδό Εισοδίων.  

✓ Τα τμήματα της Ανδρέου Λόντου μεταξύ των οδών Μητροπόλεως - Ευθυμ. Γάτου 

(λόγω της προβλεπόμενης κατασκευής στεγασμένου χώρου στάθμευσης 

οχημάτων), και Ανδρονοπούλου - Κ. Φανελλή.  

✓ Ο άξονας των οδών Πολυχρονιάδου - Ασημ. Φωτήλα.  

✓ Τα τμήματα των οδών Ζαΐμη και Γερμανού, περί την πλατεία Αγίας Λαύρας.  

✓ Η οδός Κωνσταντινουπόλεως και όλες οι κάθετες οδοί που τη συνδέουν με την οδό 

Αγίου Ανδρέου, καθώς και το τμήμα της οδού Αγίου Ανδρέου έως τη συμβολή της 

με τις οδούς Κλεομένους Οικονόμου και Εισοδίων. 
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• Περιοχές ήπιας κυκλοφορίας – Προτάθηκαν οι ακόλουθες διαμορφώσεις ήπιας 

κυκλοφορίας: 

✓ Για εσωτερικές οδούς οικοδομικών τετραγώνων και συγκεκριμένα για τις οδούς 

Θερμοπυλών, Παναγιωτοπούλων στο τμήμα μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου - 

Αιγιαλέως και περί την πλατεία, Επισκόπου Φιλαρέτου.  

✓ Για την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ελίκης - Βασιλέως Κωνσταντίνου - 

Σαρανταπόρου - Κανελλοπούλου. 

• Σηματοδοτήσεις – Προτάθηκε η σηματοδότηση των παρακάτω διασταυρώσεων:  

✓ Σολωμού - Βασιλέως Κωνσταντίνου.  

✓ Ρήγα Φεραίου - Πετροπούλου και Ρήγα Φεραίου - Κοντοπούλου (λόγω μικρής 

απόστασης θα σηματοδοτηθούν συντονισμένα).  

✓ Κλεομένους Οικονόμου - Βασιλέως Κωνσταντίνου. 

• Σήμανση – Δεδομένων των σημαντικών τροποποιήσεων και μεταβολών που προτείνονται 

στο σύστημα των μονοδρόμων, των ρυθμίσεων που σχετίζονται με το καθεστώς 

στάθμευσης και τη μη ικανοποιητική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κατακόρυφη 

σήμανση στην περιοχή μελέτης, προτείνεται κατά προτεραιότητα η εκτεταμένη 

αντικατάσταση της κατακόρυφης σήμανσης και η κατασκευή νέας οριζόντιας. 

• Οδική ασφάλεια – Προτάθηκε η δημιουργία Αρχείου Τροχαίων Ατυχημάτων στο πλαίσιο 

του Γραφείου Κυκλοφοριακού - Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού, σε στενή και συνεχή 

συνεργασία με την Τροχαία Αιγίου, αντικείμενο του οποίου θα είναι η συστηματική 

αποτύπωση των επικινδύνων σημείων του δικτύου (όπως προκύπτουν από τα τροχαία 

συμβάντα) και η αξιολόγηση των παραγόντων που τα καθιστούν επικίνδυνα, προκειμένου 

να προγραμματίζονται οι αναγκαίες άμεσες βελτιωτικές επεμβάσεις.  

• Πολιτική στάθμευσης παρά την οδό – Αναγνωρίζεται ότι η διαχείριση της στάθμευσης 

παρά το κράσπεδο αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα πολιτικής ελέγχου της 

κυκλοφορίας στην κεντρική περιοχή, και ότι το συνολικό δυναμικό στάθμευσης παρά το 

κράσπεδο δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου της φαινόμενης ζήτησης, γεγονός που 

έχει ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη παράνομη στάθμευση. Η προτεινόμενη πολιτική 

στάθμευσης παρά το κράσπεδο καθορίζεται από τη γενικότερη πολιτική αναβάθμισης της 

περιοχής μελέτης. Έτσι: 

✓ Στον άξονα των οδών Κλεομένους Οικονόμου - Μητροπόλεως, που αποτελεί το 

πεδίο της κύριας επέμβασης για αναβάθμιση, προβλέπεται στάθμευση στην 

αριστερή μόνο πλευρά, σε ειδικές διαμορφούμενες εσοχές.  

✓ Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο (εξαιρείται η οδός Νικολάου Σολιώτη), προτείνεται η 

εφαρμογή εκ περιτροπής στάθμευσης των οχημάτων, λόγω στενού πλάτους των 

οδών. 

• Πολιτική στάθμευσης εκτός οδού – Η μελέτη προτείνει τη συνέχιση της εφαρμοζόμενης 

πολιτικής προσωρινής (με ενοικίαση) διασφάλισης χώρων για στάθμευση εκτός οδού. 

Προτεινόταν η αξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής για τη στάθμευση στους 

ενοικιαζόμενους χώρους, με κριτήριο τη βιωσιμότητα του σχήματος αυτού. Το ενδεχόμενο 

εφαρμογής μέτρων τιμολογιακής πολιτικής για τη στάθμευση παρά το κράσπεδο 
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(παρκόμετρα, κάρτες στάθμευσης, κ.λπ.) δεν αντιμετωπίστηκε ως ενδεχόμενο, εφόσον η 

προσπάθεια ανεύρεσης υπαίθριων χώρων στάθμευσης επί πληρωμή αποδίδει. Όμως, εάν 

και εφόσον η δυνατότητα αυτή περιοριστεί ή εκλείψει στο μέλλον, το ενδεχόμενο 

εφαρμογής μέτρων περιορισμού στη ζήτηση για στάθμευση μέσω τιμολόγησης θα πρέπει 

να αντιμετωπιστεί με ανταποδοτική λογική. 

• Τροφοδοσία καταστημάτων - φορτοεκφορτώσεις – Προτείνεται η εφαρμογή χρονικής 

ζώνης φορτοεκφορτώσεων μέχρι τις 10:00 π.μ. ή όποιας άλλης ώρας συμφωνηθεί μεταξύ 

του Δήμου και των εμπλεκόμενων φορέων. Προβλέπεται η οριοθέτηση θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης για στάθμευση οχημάτων τροφοδοσίας σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο 

των εμπορικών αξόνων, δηλαδή των οδών Κλεομένη Οικονόμου και Μητροπόλεως 

καταρχήν. Στις θέσεις αυτές η φορτοεκφόρτωση επιτρέπεται κατά τη διάρκεια των ωρών 

λειτουργίας των καταστημάτων. Θέσεις φορτοεκφόρτωσης μπορούν να καθοριστούν από 

τον Δήμο και σε άλλες περιοχές, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο.  

• Χώροι αναμονής ΤΑΞΙ – Αναφορικά με τα σημεία αναμονής των TAΞI, οι αντιδρομήσεις και 

μονοδρομήσεις, οι πεζοδρομήσεις και οι αναπλάσεις οδικών αξόνων επέβαλαν τη 

μεταφορά κάποιων εξ αυτών: 

✓ Η πιάτσα της οδού Βαλφούρ προτείνεται να μεταφερθεί στην «τρίγωνη πλατεία» 

επί της οδού Ασημ. Φωτήλα, όπου προβλέπονται έξι θέσεις στάθμευσης.  

✓ Η πιάτσα της οδού Μελετοπούλων προτείνεται να μεταφερθεί κατάντη της οδού 

Μητροπόλεως. Προβλέπονται εννέα θέσεις στάθμευσης.  

✓ Η πιάτσα στην πλατεία Αγίας Λαύρας προτείνεται να μεταφερθεί στην κατάντη 

πλευρά της επί της οδού Γερμανού. Προβλέπονται έντεκα θέσεις στάθμευσης.  

✓ Η πιάτσα στην οδό Αιγιαλέως για την εξυπηρέτηση του υπεραστικού ΚΤΕΛ, καθώς 

και η πιάτσα στην οδό Νικ. Πλαστήρα προτείνεται να παραμείνουν ως έχουν.  

• Αστικές συγκοινωνίες - Γραμμή mini bus – Προκειμένου να βελτιωθεί άμεσα η ενδοαστική 

προσπελασιμότητα της πόλης, προτείνεται να εξεταστεί από τον Δήμο, σε συνεργασία με 

το Αστικό ΚΤΕΛ, η δυνατότητα δημιουργίας γραμμής mini  bus στην κεντρική περιοχή. Στη 

βάση αυτής της λογικής προτάθηκαν δύο εναλλακτικές διαδρομές που εξυπηρετούν το 

σύνολο της κεντρικής περιοχής και συναρμόζουν με τις λοιπές γραμμές:  

✓ Διαδρομή 1α: Ελίκης (αφετηρία) – Αιγιαλέως – Ρήγα Φεραίου – Σολωμού – 

Σωτηρίου Λόντου – Μελετοπούλων – Ανδρονοπούλου – Κλεομένους Οικονόμου – 

Εισοδίων – Ελίκης (τερματισμός). 

✓ Διαδρομή 1β: Ελίκης (αφετηρία) – Ταξιαρχών – Ασημ. Φωτήλα – Κλεομένους 

Οικονόμου – Ρήγα Φεραίου – Σολωμού – Σωτηρίου Λόντου – Μελετοπούλων – 

Ανδρονοπούλου – Κλεομένους Οικονόμου – Εισοδίων – Ελίκης (τερματισμός). 

✓ Διαδρομή 2: Ελίκης (αφετηρία) – Ταξιαρχών – Ασημ. Φωτήλα – Βαλφούρ – 

Κλεομένους Οικονόμου – Μητροπόλεως – Σολωμού – Βασιλέως Κωνσταντίνου – 

Κολοκοτρώνη – Εισοδίων – Ελίκης (τερματισμός). 

• Αστικές συγκοινωνίες - Στάσεις – Δεδομένης της προτεινόμενης μεταβολής της διαδρομής 

της αστικής λεωφορειακής γραμμής 2 περί την «τρίγωνη πλατεία», με αντικατάσταση του 

κλάδου Βαλφούρ από το αντεστραμμένης φοράς τελευταίο τμήμα της Ασημ. Φωτήλα, 

επιβάλλεται η μεταφορά της στάσης από την οδό Κλεομένους Οικονόμου στην οδό Ασημ. 
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Φωτήλα. Πρόσθετα, προτεινόταν η τοποθέτηση κατάλληλου αστικού εξοπλισμού 

(στέγαστρα) στις στάσεις των λεωφορείων του αστικού ΚΤΕΛ και στους χώρους αναμονής 

ΤΑΞΙ. 

 

Μελέτη Διερεύνησης του Εφικτού Πεζοδρόμησης της Οδού Κλεομένους Οικονόμου – 2008 (Χρ. 
Γκολογιάννης) 

H μελέτη «Διερεύνηση του Εφικτού  Πεζοδρόμησης της Οδού Κλεομένους Οικονόμου» 
ανατέθηκε το 2008 από τον Δήμο Αιγίου στον Χρ. Γκολογιάννη. Εκπονήθηκε, δηλαδή, προτείνοντας 
την ανάπλαση της οδού και τη διαμόρφωση ενός νέου κυκλοφοριακού περιβάλλοντος στην κεντρική 
εμπορική περιοχή. 

Μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη διερευνήθηκε η λειτουργία της οδού Κλεομένους 
Οικονόμου (τμήμα Ασημ. Φωτήλα - Ζαΐμη) ως οδού ήπιας κυκλοφορίας, με απαγόρευση της 
κυκλοφορίας σε αυτή συγκεκριμένες ημέρες και ώρες την εβδομάδα. Ειδικότερα, εξετάστηκαν τρία 
σενάρια: 

• Σενάριο 0: Λειτουργία της οδού Οικονόμου ως οδού ήπιας κυκλοφορίας, χωρίς πρόσθετες 

τροποποιήσεις στο περιμετρικό οδικό δίκτυο. Το εν λόγω σενάριο αξιολογήθηκε αρνητικά 

από τον μελετητή και κρίθηκε σκόπιμη η μη περαιτέρω διερεύνησή του. 

• Σενάριο 1: Λειτουργία της οδού Οικονόμου ως οδού ήπιας κυκλοφορίας, με παρεμβάσεις 

περιορισμένης κλίμακας στο περιμετρικό οδικό δίκτυο. Στο σενάριο αυτό παρουσιάζονται 

οι ελάχιστες επεμβάσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο περιμετρικό οδικό δίκτυο για 

την ελαχιστοποίηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την εφαρμογή της πρότασης. 

Διατυπώθηκαν προτάσεις που αφορούν σε τροποποιήσεις της υφιστάμενης ιεράρχησης, 

προτάσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης και προτάσεις τροποποιήσεων των διαδρομών 

ΜΜΜ. 

• Σενάριο 2: Λειτουργία της οδού Οικονόμου ως οδού ήπιας κυκλοφορίας με παρεμβάσεις 

ευρύτερης κλίμακας στο περιμετρικό οδικό δίκτυο. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 

σεναρίου παρουσιάζονται εκτεταμένες επεμβάσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο 

περιμετρικό οδικό δίκτυο για την ελαχιστοποίηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων από 

την εφαρμογή της πρότασης. Διατυπώθηκαν προτάσεις που αφορούν σε τροποποιήσεις 

της υφιστάμενης ιεράρχησης, προτάσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης και προτάσεις 

τροποποιήσεων των διαδρομών ΜΜΜ. 

Αναλυτικότερα, για το Σενάριο 1 προβλέπονται τα ακόλουθα: 

• Προτεινόμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου – Προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις επί 

της υφιστάμενης ιεράρχησης:  

✓ Αφαίρεση των οδών Κλεομένους Οικονόμου και Γερμανού από το ιεραρχημένο 

οδικό δίκτυο. 

✓ Αναβάθμιση της οδού Α. Φωτήλα από συλλεκτήρια σε πρωτεύουσα, σε ολόκληρο 

το μήκος της. 

✓ Αναβάθμιση της οδού Ζαΐμη από συλλεκτήρια σε πρωτεύουσα, από την Α. Φωτήλα 

έως την Κλεομένους Οικονόμου. 

✓ Αναβάθμιση της οδού Κολοκοτρώνη από συλλεκτήρια σε πρωτεύουσα, σε 

ολόκληρο το μήκος της. 

• Προτεινόμενη κυκλοφοριακή οργάνωση 
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✓ Μετατροπή της οδού Κλεομένους Οικονόμου, στο τμήμα από Βάλφουρ έως Ζαΐμη, 

σε οδό ήπιας κυκλοφορίας και αποκλεισμός αυτής (από τη διέλευση οχημάτων) 

ορισμένες ημέρες και ώρες την εβδομάδα. 

✓ Μετατροπή της οδού Γερμανού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας και αποκλεισμός αυτής 

(από τη διέλευση οχημάτων) ορισμένες ημέρες και ώρες την εβδομάδα. 

✓ Αντιδρόμηση της οδού Ζαΐμη με κατεύθυνση από Φωτήλα προς Κλεομένους 

Οικονόμου. 

✓ Πεζοδρόμηση της οδού Βάλφουρ σε όλο της το μήκος. 

✓ Αντιδρόμηση της οδού Κολοκοτρώνη σε όλο της το μήκος. 

• Διαδρομές ΜΜΜ – Οι προτάσεις του συγκεκριμένου Σεναρίου οδηγούν υποχρεωτικά – 

μεταξύ άλλων – σε μικρές τροποποιήσεις στις διαδρομές του Αστικού ΚΤΕΛ. Οι 

τροποποιήσεις αυτές σχετίζονται με το γεγονός ότι η διαμόρφωση της Κλεομένους 

Οικονόμου ως οδό ήπιας κυκλοφορίας (με αποκλεισμό της ορισμένες ημέρες και ώρες την 

εβδομάδα), επιβάλει την παράκαμψη του κέντρου από τις διερχόμενες λεωφορειακές 

γραμμές (1,2,3,4,5,6), ακριβώς όπως και στα υπόλοιπα οδικά μέσα. 

Στο πλαίσιο του Σεναρίου 2 διατυπώνονται οι εξής προτάσεις: 

• Προτεινόμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου – Προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις επί 

της υφιστάμενης ιεράρχησης: 

✓ Αφαίρεση των οδών Κλεομένους Οικονόμου και Γερμανού από το ιεραρχημένο 

οδικό δίκτυο. 

✓ Αναβάθμιση της οδών Νικολάου Πλαστήρα και Εισοδίων σε πρωτεύουσες, σε 

ολόκληρο το μήκος τους. 

✓ Αναβάθμιση της οδού Οικονόμου, από Εισοδίων έως Μητροπόλεως, σε 

πρωτεύουσα. 

✓ Αναβάθμιση της οδού Α. Φωτήλα από συλλεκτήρια σε πρωτεύουσα, σε ολόκληρο 

το μήκος της. 

✓ Αναβάθμιση της οδού Ζαΐμη, από την Α. Φωτήλα έως την Κλεομένους Οικονόμου, 

από συλλεκτήρια σε πρωτεύουσα. 

• Προτεινόμενη κυκλοφοριακή οργάνωση 

✓ Μετατροπή της οδού Κλεομένους Οικονόμου, στο τμήμα από Βάλφουρ έως Ζαΐμη, 

σε οδό ήπιας κυκλοφορίας και αποκλεισμός αυτής (από τη διέλευση οχημάτων) 

ορισμένες ημέρες και ώρες την εβδομάδα. 

✓ Μετατροπή της οδού Γερμανού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας και αποκλεισμός αυτής 

(από τη διέλευση οχημάτων) ορισμένες ημέρες και ώρες την εβδομάδα. 

✓ Αντιδρόμηση της οδού Ζαΐμη με κατεύθυνση από Φωτήλα προς Κλεομένους 

Οικονόμου.  

✓ Αντιδρόμηση της οδού Εισοδίων με κατεύθυνση από Ελίκης προς Κλεομένους 

Οικονόμου.  

✓ Αντιδρόμηση της οδού Πλαστήρα με κατεύθυνση από Ταξιαρχών προς Ελίκης.  

✓ Αντιδρόμηση της οδού Ταξιαρχών με κατεύθυνση από Φωτήλα προς Πλαστήρα.  

✓ Πεζοδρόμηση της οδού Βάλφουρ σε όλο το μήκος της. 
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• Διαδρομές ΜΜΜ – Οι προτάσεις του συγκεκριμένου Σεναρίου οδηγούν υποχρεωτικά – 

μεταξύ άλλων – σε σημαντικές τροποποιήσεις στις διαδρομές του Αστικού ΚΤΕΛ. Οι 

τροποποιήσεις αυτές σχετίζονται με το γεγονός ότι η διαμόρφωση της Κλεομένους 

Οικονόμου ως οδού ήπιας κυκλοφορίας (με αποκλεισμό της ορισμένες ημέρες και ώρες 

την εβδομάδα), επιβάλει την παράκαμψη του κέντρου από τις διερχόμενες λεωφορειακές 

γραμμές (1,2,3,4,5,6), ακριβώς όπως και στα υπόλοιπα οδικά μέσα. 

 

Διερεύνηση Οργάνωσης και Λειτουργίας των Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων εκτός Οδών 
(Δημοτικά Parking) και εκτός του Ιστορικού Κέντρου της Πόλεως του Αιγίου – 2009 (Χρ. 
Γκολογιάννης) 

Η εν λόγω μελέτη ανατέθηκε το 2009 από τον Δήμο Αιγίου στον Χρ. Γκολογιάννη και αφορά 

στη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στην περιοχή του παλαιού Σχεδίου Πόλεως του Αιγίου. 

Περιλαμβάνει σχέδια διαμόρφωσης θέσεων στάθμευσης και συνδέσεων (είσοδοι / έξοδοι) με το 

τοπικό οδικό δίκτυο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις της μελέτης έχουν εφαρμοστεί μερικώς. 

 

Επικαιροποίηση Μελέτης Οργάνωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην Περιοχή Παλαιού Σχεδίου 
Πόλης Αιγίου – 2016 (Α. Γόγολα) 

Τον Φεβρουάριο του 2016 ανατέθηκε στη συγκοινωνιολόγο Ανδριανή Γόγολα η μελέτη με 

τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης στην περιοχή παλαιού 

σχεδίου της πόλεως Αιγίου». Μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη επιδιώκονται: 

• Η εκτίμηση των μεταβολών στην κυκλοφοριακή κατάσταση της περιοχής μελέτης (περιοχή 

παλαιού Σχεδίου Πόλης), σε σχέση με τις καταγραφές της μελέτης οργάνωσης 

κυκλοφορίας και στάθμευσης, η οποία εκπονήθηκε την περίοδο 2004 - 2005.  

• Η αξιολόγηση της καταλληλόλητας των προτάσεων της παραπάνω μελέτης στις σημερινές 

συνθήκες και το εφικτό εφαρμογής όσων από αυτές δεν έχουν εφαρμοστεί.  

• Η αξιολόγηση προτάσεων που διατυπώθηκαν στο χρονικό διάστημα από την έγκριση της 

παραπάνω μελέτης μέχρι και τότε (2016) από άλλες σχετικές μελέτες, καθώς και μέτρων 

που εφαρμόστηκαν.  

• Ο έλεγχος καταλληλότητας συγκεκριμένων άλλων μέτρων και προτάσεων προς βελτίωση 

του κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού περιβάλλοντος της πόλης, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται προτάσεις που δεν περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα μελέτη 

οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες 
ομαδοποιούνται ανάλογα με την κύρια θεματική με την οποία σχετίζονται και έχουν ως ακολούθως: 

• Ιεράρχηση οδικού δικτύου – Για την κυκλοφοριακή οργάνωση της περιοχής οι οδοί 

ιεραρχούνται και κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τους κυκλοφοριακούς 

φόρτους που προορίζονται να παραλάβουν. Ουσιαστικά, με τις βασικές αρχές της 

προτεινόμενης οργάνωσης της περιοχής, υποστηρίζεται η δημιουργία ενός δικτύου ήπιας 

κυκλοφορίας αυτοκινήτου με περιορισμένο αριθμό πεζοδρόμων, στους οποίους θα 

υπάρχει δυνατότητα εισόδου αυτοκινήτου για την εξυπηρέτηση, κυρίως, των μόνιμων 

κατοίκων της περιοχής. Βασικό και καθοριστικό στοιχείο της κυκλοφοριακής οργάνωσης 

της περιοχής είναι η κατάταξη των οδών Κλεομένους Οικονόμου και Μητροπόλεως στις 
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οδούς του πρωτεύοντος οδικού δικτύου της πόλης, σε συνδυασμό με τις οδούς Βασιλέως 

Κωνσταντίνου και Αιγιαλέως. Η επιλογή αυτή οδηγεί σε ελεύθερη διέλευση του 

αυτοκινήτου μέσα από το κεντρικότερο εμπορικό τμήμα της πόλης. 

• Λειτουργική αναβάθμιση άξονα Κλεομένους Οικονόμου – Μητροπόλεως 

✓ Επέκταση της ανάπλασης της οδού Μητροπόλεως σε όλο της το μήκος μέχρι την 

οδό  Σολωμού, με εκατέρωθεν διαπλάτυνση πεζοδρομίων για τη διαμόρφωση 

κυκλοφοριακού χώρου ενιαίου πλάτους, κατασκευή εσοχών στάσης για την 

εξυπηρέτηση της τροφοδοσίας των καταστημάτων και βραχυπρόθεσμης 

στάθμευσης και κατασκευή εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων. 

✓ Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της Κλεομένους Οικονόμου, στο τμήμα από Ρήγα 

Φεραίου έως Βάλφουρ, ώστε να ορίζεται κυκλοφοριακός χώρος (μια λωρίδα ανά 

κατεύθυνση) ενιαίου πλάτους, με κατασκευή εσοχών στάσης για την εξυπηρέτηση 

της τροφοδοσίας των καταστημάτων και βραχυπρόθεσμης στάθμευσης και 

κατασκευή εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, εφόσον υπάρχει 

διαθέσιμο πλάτος. 

✓ Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Βάλφουρ στο τμήμα από την Ασημ. 

Φωτήλα έως την Κλεομένους Οικονόμου, για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού 

χώρου ενιαίου πλάτους. 

✓ Πεζοδρόμηση και ανάπλαση περιμετρικών οδών της Πλατείας Αγίας Λαύρας (οδοί 

Γερμανού και Ζαΐμη), ώστε να καταστούν τμήματα της πλατείας. 

• Λοιπές προτάσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης 

✓ Εφαρμογή αντιδρόμησης στον άξονα Πολυχρονιάδου - Ασημ. Φωτήλα, με 

κατεύθυνση προς νότο (από Εισοδίων προς Κλεομένους Οικονόμου). 

✓ Αντιστροφή των μονοδρομήσεων που ισχύουν σήμερα στις οδούς: 

➢ Π. Χαραλάμπους, από την κατεύθυνση προς βορρά (σήμερα) στην 

κατεύθυνση προς νότο με τοποθέτηση σηματοδότησης στη διασταύρωση 

με την Ρήγα Φεραίου, κυρίως για λόγους ορατότητας, λόγω της 

γεωμετρίας. 

➢ Αράτου, από την κατεύθυνση προς νότο (σήμερα) στην κατεύθυνση προς 

βορρά. 

➢ Ρωμανιώλη, από την κατεύθυνση προς βορρά (σήμερα) στην κατεύθυνση 

προς νότο. 

➢ Μελετοπούλων, από την κατεύθυνση προς νότο (σήμερα) στην 

κατεύθυνση προς βορρά. 

➢ Παναγιωτοπούλων, από την κατεύθυνση προς βορρά (σήμερα) στην 

κατεύθυνση προς νότο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα 

διαδοχικών μονοδρομήσεων του δυτικού τμήματος της κεντρικής 

περιοχής. 

➢ Δεσποτοπούλων (τμήμα έως Μητροπόλεως), από την κατεύθυνση προς 

νότο (σήμερα) στην κατεύθυνση προς βορρά. 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Παραδοτέο 1.2: Ενέργειες ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ. – Στάδιο 1 και 2 37 

➢ Κολοκοτρώνη, τμήμα έως Εισοδίων / Ναυαρίνου από την κατεύθυνση 

προς νότο (σήμερα) στην κατεύθυνση προς βορρά, προκειμένου να 

αποτελέσει ζεύγος με την οδό Ελίκης. 

✓ Εφαρμογή μιας κατεύθυνσης κίνησης στις οδούς: 

➢ Ελίκης, τμήμα Εισοδίων έως Βασιλέως Κωνσταντίνου, μονοδρόμηση προς 

νότο. 

➢ Φεϋζοπούλου, μονοδρόμηση προς νότο. 

✓ Εγκατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στην διασταύρωση Σολωμού - 

Ρήγα Φεραίου - Βασιλέως Κωνσταντίνου, λόγω σημαντικών κυκλοφοριακών 

φόρτων και κατάλληλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών. 

✓ Ως συνέπεια της αντιδρόμησης της οδού Παναγιωτοπούλων, προτείνεται η 

αντιδρόμηση της οδού Λ. Πετροπούλου από την κατεύθυνση προς βορρά (σήμερα) 

στην κατεύθυνση προς νότο. 

✓ Σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία οχημάτων τροφοδοσίας στο αναβαθμισμένο 

τμήμα της οδού Κλεομένους Οικονόμου, απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά 

οχήματα άνω των 3,5 τόνων. 

• Πεζοδρομήσεις – Οι προτάσεις της μελέτης υποστηρίζουν τη λειτουργία ενός εκτεταμένου 

δικτύου τοπικών οδών ήπιας κυκλοφορίας και περιορισμένου αριθμού πεζοδρόμων, με 

δυνατότητα εισόδου αυτοκινήτου για την εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων της 

περιοχής (ουσιαστικά (σύμφωνα με τη νομοθεσία) πρόκειται για οδούς ήπιας 

κυκλοφορίας). Συνοπτικά προτείνεται: 

✓ Βελτίωση της λειτουργικής οργάνωσης των ήδη πεζοδρομημένων τμημάτων, η 

ύπαρξη των οποίων έχει αναβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία και εικόνα 

της κεντρικής εμπορικής περιοχής. Η οργάνωση αυτή προτείνεται να επιτευχθεί με 

τοποθέτηση μόνιμων εμποδίων στις εισόδους των πεζοδρομημένων τμημάτων που 

συνδέονται με την οδό Κλεομένους Οικονόμου και την οδό  Μητροπόλεως και η 

διαμόρφωση συστήματος επιτρεπόμενης εισόδου μονής κατεύθυνσης από τη μια 

πλευρά κάθε Ο.Τ., ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των καταστημάτων, η 

προσπέλαση οχημάτων κατοίκων σε ιδιόκτητους χώρους στάθμευσης και η 

προσέγγιση οχημάτων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και απορριμματοφόρων. 

✓ Μετατροπή της οδού Ερμού (τμήμα Κλεομένους Οικονόμου - Πολυχρονιάδου) σε 

πεζόδρομο, με αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων. Η οδός διαθέτει 

διαμόρφωση ήπιας κυκλοφορίας [επίστρωση με πλάκες και πλευρικές 

διαμορφώσεις (παρτέρια) για τη θλάση του άξονα κίνησης που επιβάλλει χαμηλές 

ταχύτητες], έχει εμπορικό χαρακτήρα και μπορεί να αναβαθμιστεί με παρεμβάσεις 

αστικής ανάπλασης (διαμόρφωση στεγασμένης ανοιχτής αγοράς, κ.λπ.). 

✓ Πεζοδρόμηση και ανάπλαση περιμετρικών οδών της Πλατείας Αγίας Λαύρας (οδοί 

Γερμανού και Ζαΐμη), ώστε να καταστούν τμήματα της πλατείας. 

✓ Αισθητική αναβάθμιση των πεζοδρομημένων οδικών τμημάτων περιμετρικά της 

Πλατείας Ψηλών Αλωνιών (1η Μάη 1885, Ρωμανιώλη, Αράτου, Βύρωνος) με 

αλλαγή του υλικού επίστρωσης, τοποθέτηση κατάλληλου αστικού εξοπλισμού, 
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κ.λπ., παρεμβάσεις αισθητικής ανάπλασης, ώστε να είναι φανερή η λειτουργική 

τους διαφοροποίηση από το υπόλοιπο δίκτυο. 

✓ Πεζοδρόμηση της οδού Φιλίας. 

✓ Πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Υψηλάντου μεταξύ Σωτ. Λόντου και 

Ανδρονοπούλου. 

• Αστικές συγκοινωνίες 

✓ Δρομολόγηση νέας γραμμής mini bus που θα χρησιμοποιεί τον άξονα Κλεομένους 

Οικονόμου - Μητροπόλεως για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της κεντρικής 

περιοχής. Η γραμμή προτείνεται να ακολουθεί κατά βάση το κυκλικό δρομολόγιο 

Κλεομένους Οικονόμου - Μητροπόλεως - ΑΤΕΙ - Σολωμού - Βασ. Κωνσταντίνου - 

Κλεομένους Οικονόμου. Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των 

δύο μικρού μεγέθους λεωφορείων που διαθέτει ήδη η «Αστικό ΚΤΕΛ Αιγίου Α.Ε.».  

✓ Τροποποίηση των διαδρομών επιστροφής (προς την αφετηρία) των λεωφορειακών 

γραμμών που ακολουθούν σήμερα την πορεία Σολωμού - Ρήγα Φεραίου - 

Κλεομένους Οικονόμου ως εξής: Σολωμού - Βασιλέως Κωνσταντίνου - Νικ. Σολιώτη 

- Ταξιαρχών, με την απαραίτητη μεταφορά των στάσεων. Η τροποποίηση αυτή 

αναμένεται να μειώσει τον χρόνο διαδρομής και κυρίως να εξυπηρετήσει 

μεγαλύτερη κατοικημένη περιοχή. Για το Σάββατο, ημέρα κατά την οποία 

λειτουργεί η λαϊκή αγορά στην οδό Νικ. Σολιώτη, προτείνεται η διαδρομή να 

πραγματοποιείται μέσω Βασ. Κωνσταντίνου - Κανελλοπούλου - Νικολάου 

Πλαστήρα - Ταξιαρχών ή να ακολουθείται η σημερινή διαδρομή. 

✓ Αναβάθμιση του εξοπλισμού της αστικής συγκοινωνίας με τοποθέτηση «έξυπνων 

στάσεων» που θα παρέχουν δυναμική πληροφόρηση στους επιβάτες για τον χρόνο 

αναμονής στη στάση. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος πληροφόρησης 

χρηστών μπορεί να διευκολυνθεί εάν ο Δήμος και η «Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε.» 

συνεργαστούν όσον αφορά στον σχεδιασμό του και στην αναζήτηση των 

αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων. 

✓ Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Αστικών Συγκοινωνιών, ώστε να μπορέσει ο 

Δήμος Αιγιαλείας να διαχειριστεί το θέμα της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης εν 

όψει της αλλαγής του καθεστώτος αστικών συγκοινωνιών, που προβλέπεται για το 

2019 (εφαρμογή 01.01.2020), ως αποτέλεσμα της προσαρμογής της ελληνικής 

νομοθεσίας στις γενικότερες κατευθύνσεις της πολιτικής μεταφορών της Ε.Ε., που 

επιτάσσουν την κατάργηση του μονοπωλιακού δικαιώματος πραγματοποίησης 

συγκοινωνιακού έργου από τα κατά τόπους Αστικά ΚΤΕΛ, την ανάληψη της 

ευθύνης σχεδιασμού των δικτύων από τους Δήμους και την ανάθεση εκτέλεσης 

του έργου αυτού με διαγωνισμούς. 

• ΤΑΞΙ – Η πρόταση σχετικά με την εξυπηρέτηση των ΤΑΞΙ αφορά στην κεντρική πιάτσα της 

Πλατείας Αγίας Λαύρας που σήμερα είναι χωροθετημένη στην πλευρική οδό Ζαΐμη, η 

οποία προτείνεται προς πεζοδρόμηση. Η μελέτη εξετάζει δύο εναλλακτικές επιλογές: 

✓ Τη διαμόρφωση μιας λωρίδας αναμονής ΤΑΞΙ στο μέτωπο της πλατείας επί της 

οδού Κλεομένους Οικονόμου. Η χωρητικότητα της πιάτσας στη λύση αυτή είναι 

μικρότερη από τη σημερινή χωρητικότητα (7-8 θέσεις έναντι 10-11), υπάρχει όμως 
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το πλεονέκτημα ότι τα ΤΑΞΙ παραμένουν στον κεντρικό άξονα με εύκολη πρόσβαση 

από τους επιβάτες. 

✓ Τη μεταφορά της πιάτσας στην ανατολική πλευρά της πλατείας, επί της οδού 

Πολυχρονιάδου. Η χωρητικότητα της πιάτσας στη λύση αυτή εκτιμάται στην ίδια 

τάξη με τη σημερινή. Ωστόσο η απόσταση από τον κεντρικό εμπορικό άξονα είναι 

μεγαλύτερη και η πρόσβαση, τόσο για την προσέγγιση των ΤΑΞΙ, όσο και για την 

αναχώρησή τους, εξαναγκάζει σε μεγαλύτερες διαδρομές. 

• Παρόδια στάθμευση – Στις προτάσεις της μελέτης επισημαίνεται η αναγκαιότητα 

συστηματικής και αυστηρής αστυνόμευσης της παρόδιας στάθμευσης και η εξασφάλιση 

της μέγιστης δυνατής χωρητικότητας στους χώρους εκτός οδού. Ειδικότερα: 

✓ Η μελέτη διευκρινίζει ότι δεν τίθεται θέμα εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης 

παρόδιας στάθμευσης, δεδομένου ότι: (α) η κατάλληλη περιοχή για την εφαρμογή 

ενός τέτοιου συστήματος είναι πολύ μικρής έκτασης και δυναμικού, οπότε δεν 

προκύπτει η βιωσιμότητα του συστήματος, (β) τα χαρακτηριστικά της ζήτησης δεν 

ευνοούν την αποτελεσματική λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος (υψηλό 

ποσοστό της είναι κάτοικοι των γύρω οικισμών που εξυπηρετούν βασικές τους 

ανάγκες στο Αίγιο) και (γ) το διαθέσιμο δυναμικό της Τροχαίας Αιγίου είναι 

περιορισμένο σε σχέση με τις απαιτήσεις διαχείρισης της κυκλοφορίας, ενώ η 

απουσία Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί δεσμευτικό παράγοντα για τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της στάθμευσης. 

✓ Προτείνεται η διασφάλιση διαθεσιμότητας των ειδικών εσοχών στάσης και 

βραχυχρόνιας στάθμευσης για την ικανοποίηση της ζήτησης στάθμευσης. 

Ενδεχόμενα εμπόδια (π.χ. κάδοι απορριμμάτων) θα πρέπει να απομακρυνθούν. 

✓ Προτείνεται η βελτίωση της οριζόντιας σήμανσης καθορισμού του κυκλοφοριακού 

χώρου, ώστε να διαχωρίζεται από τη ζώνη παρόδιας στάθμευσης, κυρίως στον 

άξονα Κανελλοπούλου - Κορίνθου. 

• Στάθμευση εκτός οδού 

✓ Βελτίωση της πληροφοριακής - κατευθυντήριας σήμανσης προς τους χώρους 

στάθμευσης εκτός οδού. 

✓ Ενιαία διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης που είναι δημοτική ιδιοκτησία. 

✓ Πραγματοποίηση μικρής κλίμακας έργων για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας 

των χώρων στάθμευσης (ράμπες κατάλληλης κλίσης). 

✓ Αποκατάσταση και επαναλειτουργία των εγκατεστημένων συστημάτων ελέγχου 

εισόδου / εξόδου χώρων στάθμευσης και εφαρμογή τιμολόγησης κατά τις 

εργάσιμες ώρες της ημέρας, ώστε αφενός να επιτευχθεί μεγαλύτερη εναλλαγή, 

αφετέρου να προκύψουν αναγκαία ανταποδοτικά έσοδα για τον Δήμο. Η 

στάθμευση για τους μονίμους κατοίκους στους χώρους αυτούς μπορεί να είναι 

ελεύθερη (δωρεάν) εκτός του ωραρίου εφαρμογής τιμολόγησης (π.χ. βραδινές 

ώρες). 

• Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) – Επισημαίνεται ότι η προώθηση της χρήσης 

του ποδηλάτου μέσα από την κατασκευή σχετικών υποδομών και τη λειτουργία του ΣΚΠ 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Παραδοτέο 1.2: Ενέργειες ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ. – Στάδιο 1 και 2 40 

αποτελεί μια περιβαλλοντικά φιλική επιλογή, πλην όμως η επαναλειτουργία του ΣΚΠ, η 

οποία έχει εγκαταλειφθεί στην περιοχή, είναι πολιτικό και όχι τεχνικό θέμα. Σε περίπτωση 

κατά την οποία η Δημοτική Αρχή επιλέξει την επαναλειτουργία του ΣΚΠ, η μελέτη 

προτείνει: 

✓ Πύκνωση των σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων, ώστε να μπορούν να 

εξυπηρετηθούν περισσότεροι προορισμοί / σκοποί μετακίνησης. Κατάλληλα 

σημεία χωροθέτησης σταθμών είναι οι εκτός οδού χώροι στάθμευσης. Μάλιστα, 

στην περίπτωση χώρων στάθμευσης με τιμολόγηση, η χρήση του ΣΚΠ μπορεί να 

συνδυαστεί ανταποδοτικά και το κοινόχρηστο ποδήλατο να παρέχεται δωρεάν σε 

όποιον επιλέξει να σταθμεύσει εκτός οδού. 

✓ Συστηματική διαχείριση του ΣΚΠ ώστε να αποφευχθούν φθορές, βανδαλισμοί και 

χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. 

✓ Συστηματική ενημέρωση χρηστών για την ορθή χρήση του ΣΚΠ. 

• Σήμανση – Για την υποστήριξη της προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης και 

λειτουργίας της πόλης, προτείνεται η σαφής οριζόντια και κάθετη σήμανση της περιοχής 

και ειδικότερα: 

✓ Κατασκευή και συντήρηση οριζόντιας σήμανσης, τόσο όσον αφορά στον 

καθορισμό του κυκλοφοριακού χώρου, των ρευμάτων κυκλοφορίας, των λωρίδων 

κυκλοφορίας, των βελών κατεύθυνσης, όσο και των ζωνών παρόδιας στάθμευσης 

(ή εναλλακτικά των οδικών τμημάτων και των περιοχών όπου απαγορεύεται η 

στάση ή/και η στάθμευση) και των διαβάσεων πεζών. 

✓ Αντικατάσταση των φθαρμένων και βανδαλισμένων πινακίδων με κατάλληλου 

μεγέθους πινακίδες. 

✓ Καθαίρεση ιδιωτικών πινακίδων. 

✓ Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων προς τους χώρους στάθμευσης εκτός 

οδού. 

 

Ρυθμιστικό Σχέδιο Κατευθύνσεων Εναλλακτικής Οργάνωσης Εμπορικού – Κεντρικού Πυρήνα Αιγαίου 
– 2018 (Χ. Διονυσοπούλου και συνεργάτες) 

Στόχος της εν λόγω μελέτης είναι η οριστικοποίηση των κατευθύνσεων και της περιοχής 

επέκτασης των έργων του κεντρικού πυρήνα της πόλης του Αιγίου, συνδυάζοντας: (α) τη 

διαμορφωμένη κατάσταση μετά την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης στην πόλη σε διαφορετικές 

φάσεις και (β) τις προτάσεις της επικαιροποιημένης μελέτης οργάνωσης κυκλοφορίας και 

στάθμευσης της περιοχής (συντάχθηκε το 2016), με τις νέες κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής για 

σχεδιασμό με κύρια επιλογή την κατά το δυνατόν απομάκρυνση της κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

από το κέντρο του Αιγίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη προτείνει τα ακόλουθα: 

• Οργάνωση της περιοχής μελέτης σε δύο διακριτές ενότητες με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Η Ενότητα 1 καθορίζεται από τις περιμετρικές οδούς του κεντρικού 

πυρήνα: Σολωμού – Ρήγα Φεραίου – Κανελλοπούλου – Νικολάου Πλαστήρα – Εισοδίων – 

Αγίου Ανδρέου και τις οδούς Σωτηρίου Λόντου – Μελετοπούλων – Βασιλέως 

Κωνσταντίνου – Κολοκοτρώνη – Ταξιαρχών – Νικολάου Πλαστήρα. Αποτελεί περιοχή 
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κυκλοφορίας αυτοκινήτου, με πεζοδρομήσεις σε μικρής σημασίας τοπικές οδούς, στο 

εσωτερικό των Ο.Τ. Η περιοχή θα παραλαμβάνει την κίνηση και κυκλοφορία για την 

προσέγγιση του αυτοκινήτου στον εμπορικό πυρήνα της πόλης και την εξυπηρέτηση των 

κατοίκων της περιοχής. Η Ενότητα 2 καθορίζεται από τις οδούς Σωτηρίου Λόντου – 

Μελετοπούλων – Βασιλέως Κωνσταντίνου – Κολοκοτρώνη – Ταξιαρχών – Νικολάου 

Πλαστήρα και Εισοδίων – Αγίου Ανδρέου. Αποτελεί περιοχή Ειδικών Κυκλοφοριακών 

Ρυθμίσεων, στην οποία θα υποστηρίζεται κατά προτεραιότητα η κίνηση των πεζών και η 

πρόσβαση του αυτοκινήτου στους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης – ιδιωτικούς και 

δημόσιους – που διατηρούνται για την εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων της περιοχής, 

ή και στους νέους χώρους στάθμευσης που πιθανώς θα δημιουργηθούν. Στην περιοχή της 

Ενότητας 2 καθορίζεται δίκτυο πεζοδρόμων, με καθοριστικούς άξονες τις οδούς Ερμού – 

Μητροπόλεως και Κλεομένους Οικονόμου – Ανδρέου Λόντου. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο 

θα αποτελεί δίκτυο ήπιας κυκλοφορίας που θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στους χώρους 

στάθμευσης. 

• Σημαντική αναβάθμιση του κεντρικού πυρήνα της πόλης με την οργάνωση ενός 

ολοκληρωμένου δικτύου πεζοδρόμων, με καθοριστικούς άξονες πεζοδρόμων: 

✓ Τον άξονα των οδών Μητροπόλεως – Ερμού, κατά τη διεύθυνση ανατολής – 

δύσης, που θα εκτείνεται σε όλο σχεδόν το μήκος του κεντρικού πυρήνα της 

πόλης, από την οδό Σολωμού έως την οδό Ελίκης. 

✓ Την οδό Κλεομένους Οικονόμου, κατά την κατεύθυνση βορρά – νότου, από την 

οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου έως την οδό Εισοδίων – Αγίου Ανδρέου. 

• Καθορισμό Περιοχής – Ζώνης Ειδικών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία συμπίπτει με 

τα όρια της Ενότητας 2, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω. Η συγκεκριμένη περιοχή 

προορίζεται να εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων από και προς την 

κατοικία τους και στην ουσία το τοπικό δίκτυο θα έχει τα χαρακτηριστικά και την χρήση 

δικτύου πεζοδρόμων, που θα συνδέονται με τους κύριους άξονες Μητροπόλεως – Ερμού 

και Κλεομένους Οικονόμου. 

• Νέα ιεράρχηση του οδικού δικτύου, η οποία προβλέπει τον χαρακτηρισμό των οδών 

Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αιγιαλέως, Νικολάου Πλαστήρα, Εισοδίων, Αγίου Ανδρέου και 

Ζωοδόχου Πηγής, καθώς και τμήματα των οδών Μελετοπούλων, Κολοκοτρώνη, Σωτηρίου 

Λόντου και Κλεομένους Οικονόμου (νότιο τμήμα), ως κύριους οδικούς άξονες. 

• Αναβάθμιση και συνδυαστική χρήση του δικτύου Μέσων Μαζικής Μεταφοράς - 

λεωφορείων, που θα εκτελούν κυκλική διαδρομή για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης 

στον κεντρικό πυρήνα της πόλης, και ειδικότερα στα όρια της περιοχής ανάπλασης και της 

ζώνης ειδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Ενότητα 2). 

• Μικρή μετακίνηση των θέσεων όπου σήμερα λειτουργούν οι σταθμοί ταξί, ώστε αυτά να 

έχουν διέξοδο από την περιοχή ειδικών ρυθμίσεων, χωρίς να διέρχονται από 

πεζοδρόμους. 

• Αποκλεισμός της παρόδιας στάθμευσης στην Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων, πλην της οδού 

Βασιλέως Γεωργίου και οργάνωση του δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας που εξυπηρετούν 

την πρόσβαση, λαμβάνοντας ως βάση την πεζοδρόμηση των οδών Κλεομένους Οικονόμου 

και Μητροπόλεως. 
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2.2 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας – προετοιμασία ανάλυσης 
ευκαιριών και προβλημάτων 

2.2.1 Φυσιογνωμία Δήμου Αιγιαλείας – Γεωγραφικά και Διοικητικά Χαρακτηριστικά 

Ο Δήμος Αιγιαλείας καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό μέρος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

και βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Αχαΐας (βλ. Εικόνα 2). Η 

συνολική έκταση του Δήμου είναι 723,063 Km2, ενώ βάσει των στοιχείων της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

του 2011, ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 49.872 κατοίκους. 

Ο Δήμος Αιγιαλείας αποτελεί έναν από τους πέντε Δήμους που συγκροτούν την Π.Ε. Αχαΐας (η 

οποία αποτελείται από τους Καλλικρατικούς Δήμους Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου, 

Καλαβρύτων και Πατρέων) και έδρα του είναι το Αίγιο, το οποίο αποτελεί το μοναδικό συνεκτικό 

αστικό κέντρο που συναντάται σε ολόκληρη την επικράτειά του. Η πόλη του Αιγίου απέχει περίπου 40 

Km από την Πάτρα και 173 Km από την Αθήνα. 

 
Εικόνα 2. Θέση Δήμου Αιγιαλείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στον Ελλαδικό Χώρο 

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: https://geodata.gov.gr/) 

 
 

Ο υπό μελέτη Δήμος ανήκει διοικητικά – ως προς την αποκεντρωμένη διοίκηση – στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΠΔΕΙ), η οποία εδρεύει στην 

πόλη της Πάτρας και έχει χωρικές και άλλες αρμοδιότητες στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίων Νήσων (πλην των Κυθήρων). Στο επίπεδο του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, ο 

Δήμος Αιγιαλείας εντάσσεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, η οποία 

περιλαμβάνει τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. 

Συνορεύει στα δυτικά με τον Δήμο Πατρέων, νοτιοδυτικά με τον Δήμο Ερυμάνθου, νότια με 

τον Δήμο Καλαβρύτων, νοτιοανατολικά με τον Δήμο Συκιωνίων και δυτικά με τον Δήμο Ξυλοκάστρου 
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- Ευρωστίνης (Π.Ε. Κορινθίας), ενώ ολόκληρη η βόρεια πλευρά του βρέχεται από τον Κορινθιακό 

Κόλπο (Εικόνα 3). 

 
Εικόνα 3. Δήμος Αιγιαλείας και Όμοροι Δήμοι 

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: https://geodata.gov.gr/) 

 
 
Αναφορικά με τη διοικητική του δομή, ο σημερινός Δήμος Αιγιαλείας αποτελεί προϊόν της 

διοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), σύμφωνα με την 

οποία διαιρείται σε έξι Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) που αντιστοιχούν στους καταργηθέντες 

Καποδιστριακούς Δήμους: Αιγίου, Συμπολιτείας, Ερινεού, Διακοπτού, Ακράτας και Αιγείρας (βλ. 

Εικόνα 4). Κάθε Δ.Ε. διαιρείται σε Κοινότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στα Κοινοτικά Διαμερίσματα 

των καταργηθέντων Δήμων. 
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Εικόνα 4. Διοικητική Διαίρεση Δήμου Αιγιαλείας σε Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.) 

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: https://geodata.gov.gr/ 

 
 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια πολύ συνοπτική περιγραφή των Δ.Ε. που απαρτίζουν τον 

σημερινό Δήμο Αιγιαλείας. 

 
 Δημοτική Ενότητα Αιγίου 

Η κύρια οικονομική δραστηριότητα της περιοχής είναι η γεωργία. Το 37,5% των 

εκμεταλλεύσεων του Δήμου Αιγιαλείας βρίσκονται στη Δ.Ε. Αιγίου, η έκταση των οποίων ανέρχεται 

στα 44.841,4 στρέμματα και αντιστοιχεί στο 33,4% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης του 

Δήμου. 

Το Αίγιο είναι η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Π.Ε. Αχαΐας. Η σημερινή Δ.Ε. Αιγίου καλύπτει 

συνολική έκταση 151.100 στρεμμάτων, με συνολικό πληθυσμό (βάσει της απογραφής του 2011) 

26.523 κατοίκους. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τον υπολογισμό των πληθυσμών κατά τα 

έτη 2002 - 2019, εκτιμάται ότι ο πληθυσμός της Δ.Ε. Αιγίου έχει μειωθεί κατά 0,71% και πλέον 

ανέρχεται σε 24.640 κατοίκους. 

Η πόλη του Αιγίου είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, σε κροκαλοπαγή λόφο, σε ύψος 60 m από 

την επιφάνεια της θάλασσας, βορειοανατολικά του όρους Χιονίστρα (κλάδου του Παναχαϊκού όρους), 

με θέα στον Κορινθιακό Κόλπο. Η γεωγραφική της θέση έχει όρια τους ποταμούς Σελινούντα και 

Μεγανίτη και απλώνεται σε τρία επίπεδα: 

• Παραλιακή ζώνη (Κάτω Πόλη), 

• Γαλαξιδιώτικα ή περιοχή Αγίου Ανδρέα (Μέση Πόλη) και 

• Άνω Πόλη όπου βρίσκεται το ιστορικό κέντρο και ο «Συνοικισμός». 
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Το Αίγιο συνδέεται με την Πάτρα και την Αθήνα, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς 

την πόλη ως βάση για κοντινές εξορμήσεις στους Δελφούς, στην Ολυμπία, στις Μυκήνες, στο 

Ναύπλιο, στα Καλάβρυτα, στα νησιά του Ιονίου, κ.λπ. 

Το Αίγιο είναι μια «ζωντανή» πόλη, με αξιοσημείωτη εμπορική δραστηριότητα και αποτελεί 

σημαντικό αστικό κέντρο, τόσο σε επίπεδο Π.Ε., όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας. Τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά του συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• Η μεταποίηση έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα στο πλαίσιο της αποβιομηχάνισης των 

προηγούμενων δεκαετιών.  

• Το λιμάνι παρουσιάζει χαμηλή εμπορική – κυρίως – κίνηση, η οποία έχει σημαντικά 

περιθώρια ανάπτυξης, ειδικά μετά την ολοκλήρωση των έργων του σιδηροδρόμου, της 

Ολυμπίας Οδού και του νέου λιμένα Αιγίου. Σήμερα, η επιβατική και τουριστική 

αξιοποίηση του λιμανιού είναι πολύ χαμηλή, παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα της 

περιοχής στον τομέα αυτό.  

• Η τουριστική κίνηση στην ευρύτερη περιοχή αφορά κυρίως σε παραθεριστικό τουρισμό, 

με αξιοποίηση της μεγάλης ακτογραμμής. 

 
 Δημοτική Ενότητα Αιγείρας 

Η Δ.Ε. Αιγείρας γειτνιάζει ανατολικά με την Π.Ε. Κορινθίας και δυτικά με τη Δ.Ε. Ακράτας. Ο 

πληθυσμός της ανέρχεται στους 2.626 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Είναι μια 

περιοχή που διαθέτει πεδινή, ημιορεινή και ορεινή ζώνη. Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά που ορίζουν 

τη φυσιογνωμία της Δ.Ε. είναι: (α) ο γεωργικός χαρακτήρας της πεδινής και ημιορεινής ζώνης και (β) η 

έντονη οικιστική ανάπτυξη της παραθαλάσσιας και πεδινής ζώνης, εξαιτίας, κυρίως, του 

παραθεριστικού τουρισμού.  

Μεγάλο τμήμα της περιοχής καλύπτεται από δάσος πεύκης και θάμνους, ενώ μικρή είναι η 

έκταση βοσκότοπων λόγω και της αστάθειας των πρανών. Το υπόλοιπο τμήμα καλύπτεται από 

φυτείες εσπεριδοειδών, ελιών και σταφίδας. 

 

 Δημοτική Ενότητα Ακράτας 

Η Δ.Ε. Ακράτας απλώνεται από τις παραλίες του Κορινθιακού κόλπου έως τους πρόποδες του 

όρους Χελμού. Απέχει περίπου 150 Km από την Αθήνα και 70 Km από την Πάτρα. Διαθέτει ιδιαίτερο 

φυσικό κάλλος και συνδυάζει μοναδικά τη θάλασσα και το βουνό, για αυτόν τον λόγο τα τελευταία 

χρόνια γνωρίζει μεγάλη τουριστική άνθιση. 

Στην απογραφή του 2011 καταγράφηκαν 4.747 κάτοικοι, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με τη 

γεωργία, την κτηνοτροφία, το εμπόριο, τον τουρισμό κ.ά.  

 
 Δημοτική Ενότητα Διακοπτού 

Η Δ.Ε. Διακοπτού έχει 6.429 μόνιμους κατοίκους και αποτελεί αξιόλογο παραθεριστικό 

κέντρο, καθώς σε αυτή βρίσκονται γνωστά τουριστικά θέρετρα που συγκεντρώνουν πλήθος 

τουριστών και διαθέτουν υποδομές για διαμονή και εξυπηρέτηση. Ειδικότερα, αναφέρονται τα 

παραθαλάσσια θέρετρα του Ελαιώνα (Τρυπιά), της Ροδιάς, του Ριζόμυλου, των Νικολαίικων και της 

Πούντας. 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Παραδοτέο 1.2: Ενέργειες ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ. – Στάδιο 1 και 2 46 

Στην ενδοχώρα της Δ.Ε. απαντώνται τόποι σημαντικού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως το 

γραφικό χωριό Μαμουσιά, δίπλα στο οποίο βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας Βούρας, τα 

Ζαχλωρίτικα στους πρόποδες του όρους Μαραθιά, η Ελίκη και Κερύνεια, τα χωριά Τράπεζα, Καθολικό 

και Άνω Διακοπτό. 

Πολύ σημαντικός πόλος έλξης επισκεπτών και σημείο αναφοράς για την περιοχή είναι το 

φαράγγι του Βουραϊκού. Στην πανέμορφη διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Βουραϊκού κινείται το 

τρένο του οδοντωτού, σε μια από τις θεαματικότερες σιδηροδρομικές γραμμές, καλύπτοντας μια 

διαδρομή 22 Km που εκτείνεται από το Διακοπτό μέχρι τα Καλάβρυτα. 

 
 Δημοτική Ενότητα Ερινεού 

Η Δ.Ε. Ερινεού βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της Π.Ε. Αχαΐας, μεταξύ των πολεοδομικών 

συγκροτημάτων Πάτρας – Αιγίου, αποτελώντας τον ενδιάμεσο κρίκο επικοινωνιών και συγκοινωνιών.  

Η μορφολογία του εδάφους της Δ.Ε. συγκεντρώνει ποικίλα χαρακτηριστικά: ορεινές και 

ημιορεινές περιοχές στη νότια πλευρά της (όπου οι κάτοικοι έχουν αναπτύξει γεωργικές 

δραστηριότητες και υπάρχει ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα), πεδινές και παραθαλάσσιες 

περιοχές στα βόρεια και δυτικά (όπου έχει αναπτυχθεί σημαντικά ο τριτογενής τομέας – ενασχόληση 

με τουριστικές δραστηριότητες) και διασχίζεται από τον ποταμό Φοίνικα.  

Οι μόνιμοι κάτοικοι, βάσει της απογραφής του 2011, είναι 3.236, όμως λόγω του έντονου 

τουριστικού ενδιαφέροντος που υπάρχει, παρατηρείται το φαινόμενο των μόνιμων παραθεριστών. 

Η συντριπτική πλειοψηφία του ενεργού πληθυσμού ασχολείται με την αγροτική 

εκμετάλλευση. Ιδιαίτερα γνωστά είναι τα προϊόντα της περιοχής, όπως η σταφίδα (ποικιλία 

Κορινθιακή), το ελαιόλαδο και το κρασί. 

 
 Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας 

Η Δ.Ε. Συμπολιτείας αποτελείται κυρίως από ορεινά εδάφη. Ειδικότερα, εννέα (9) από τις 

δεκαέξι (16)  Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες χαρακτηρίζονται ορεινές, έξι (6) πεδινές, ενώ μια 

Δημοτική / Τοπική Κοινότητα χαρακτηρίζεται ως ημιορεινή. 

Έδρα της Δ.Ε. Συμπολιτείας είναι η Δ.Κ. Ροδοδάφνης, η οποία απέχει περίπου 30 Km από την 

Πάτρα και 4 Km από το Αίγιο, με συνολικό πληθυσμό 6.311 κατοίκους (απογραφή 2011). 

Στην ορεινή ενδοχώρα της Δ.Ε. Συμπολιτείας κυριαρχούν οι αγροτικές και κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες, ενώ τα παράλια αποτελούν ιδανικό τόπο για την ανάπτυξη παραθεριστικού 

τουρισμού και συναφών δραστηριοτήτων. 

 

2.2.2 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Βασικά πληθυσμιακά στοιχεία – Μόνιμος πληθυσμός 
Αναφορικά με τους οικισμούς του Δήμου Αιγιαλείας, παρατηρείται ότι η συντριπτικά 

μεγαλύτερη συγκέντρωση μόνιμου πληθυσμού εντοπίζεται – σύμφωνα  με τα επίσημα στοιχεία της 

απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011 – στην πόλη του Αιγίου, στην οποία συγκεντρώνονται 20.422 

άτομα. Ακολουθεί ο οικισμός του Διακοπτού με 2.183 κατοίκους, ο οικισμός της Ροδοδάφνης με 

2.564 κατοίκους, η Αιγείρα με 1.462 κατοίκους, η Ακράτα με 1.393 κατοίκους,  οι Καμάρες με 1.218 

κατοίκους, η Τεμένη με 1.214 κατοίκους, τα Συλιβαινιώτικα με 1.165 κατοίκους και τα Σελιανίτικα με 
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902 κατοίκους, ενώ ο πληθυσμός των υπόλοιπων οικισμών κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα (βλ. 

Πίνακα 5). 
Πίνακας 5: Διοικητική Διαίρεση Δήμου Αιγιαλείας και Μόνιμος Πληθυσμός 

(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(2011) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 2.626 

Τοπική Κοινότητα Αιγείρας 1.462 

Αιγείρα 1.462 

Τοπική Κοινότητα Αιγών 338 

Αιγές 70 

Αλμυρός 23 

Λαμπινός 245 

Τοπική Ενότητα Αμπελοκήπων 289 

Αμπελόκηποι 228 

Παλιοκάτωνα 28 

Πιμπαίικα 33 

Τοπική Κοινότητα Βελάς 23 

Βελά 23 

Τοπική Κοινότητα Εξοχής 34 

Εξοχή 34 

Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου 119 

Μοναστήρι 119 

Τοπική Κοινότητα Οάσεως 32 

Όαση 32 

Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου 91 

Περιθώρι 91 

Τοπική Κοινότητα Σελιάνας 52 

Σελιάνα 52 

Τοπική Κοινότητα Σινεβρού 38 

Σινεβρό 38 

Τοπική Κοινότητα Χρυσανθίου 148 

Κασάνεβα 5 

Χρυσάνθιο 143 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ 26.523 

Δημοτική Κοινότητα Αιγίου 20.664 

Άγιος Νικόλαος 23 

Αίγιο 20.422 

Σωτήρ 159 

Φωνησκαριά 60 

Τοπική Κοινότητα Βαλιμιτίκων 575 

Βαλιμίτικα 575 

Τοπική Κοινότητα Δαφνών 307 

Άγιος Ηλίας 0 

Δάφνες 307 

Τοπική Κοινότητα Διγελιωτίκων 442 

Διγελιώτικα 442 

Τοπική Κοινότητα Κουλούρας 704 
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Κουλούρα 704 

Τοπική Κοινότητα Κούμαρη 175 

Κούμαρης 175 

Τοπική Κοινότητα Κουνινάς  479 

Αγία Άννα 17 

Κουνινά 387 

Μονή Πεπελενίτσης 1 

Πελεκίστρα 11 

Πετροβούνι 63 

Τοπική Κοινότητα Μαυρικίου 403 

Άγιος Ιωάννης 0 

Άνω Μαυρίκι 23 

Κάτω Μαυρίκι 380 

Τοπική Κοινότητα Μελισσίων 343 

Λάκκα 7 

Μελίσσια 317 

Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών 4 

Πυργάκι 15 

Τοπική Κοινότητα Παρασκευής 251 

Παρασκευή 251 

Τοπική Κοινότητα Πτέρης 466 

Άγιος Ανδρέας 69 

Άγιος Παντελεήμων 4 

Αχλαδέα 152 

Κάτω Πτέρη 176 

Μπουφούσκια 61 

Πτέρη 4 

Τοπική Κοινότητα Σελινούντος 449 

Σελινούντας 449 

Τοπική Κοινότητα Τέμενης 1.214 

Τέμενη 1.214 

Τοπική Κοινότητα Χατζή 51 

Χατζής 51 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ 4.747 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 66 

Αγία Βαρβάρα 44 

Βουνάκι 22 

Τοπική Κοινότητα Ακράτας 1.429 

Ακράτα 1.393 

Παλαιοσταφίδα 2 

Πύργος 11 

Φούρνοι 23 

Τοπική Κοινότητα Αμπέλου 213 

Άμπελος 213 

Τοπική Κοινότητα Βαλιμής 31 

Βαλιμή 31 

Τοπική Κοινότητα Βουτσίμου 51 

Βούτσιμος 51 
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Τοπική Κοινότητα Ζαρούχλης 94 

Ζαρούχλα 94 

Τοπική Κοινότητα Καλαμιά 278 

Καλαμιάς 214 

Κάτω Ποταμιά 12 

Ποταμίτικος Γιαλός 52 

Τοπική Κοινότητα Κραθίου 615 

Γκουμαίικα 133 

Κράθι 482 

Τοπική Κοινότητα Μεσορρουγίου 62 

Άνω Μεσορρούγι  12 

Μεσορρούγι 23 

Σόλος 27 

Τοπική Κοινότητα Παραλίας Πλατάνου  268 

Παραλία Πλατάνου 268 

Τοπική Κοινότητα Περιστέρας 86 

Αγρίδι 3 

Περιστέρα 76 

Χαλκιάνικα 7 

Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 259 

Άνω Ποταμιά 7 

Κορινθιακό Μπαλκόνι 12 

Πλάτανος 231 

Τσιβλός 9 

Τοπική Κοινότητα Ποροβίτσης 130 

Παραλία Ποροβίτσης 122 

Ποροβίτσα 8 

Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιώτικων 1.165 

Συλιβαινιώτικα 1.165 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 6.429 

Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού 2.252 

Διακοπτό 2.183 

Καλυβίτης 2 

Κερνίτσα 13 

Λόφος 54 

Τοπική Κοινότητα Άνω Διακοπτού 317 

Άνω Διακοπτό 304 

Πούντα 13 

Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος 712 

Ελαιώνας 671 

Μετόχι 1 

Τερψιθέα 40 

Τοπική Ενότητα Ελίκης 516 

Ελίκη 510 

Καλαντέρι 6 

Τοπική Κοινότητα Ζαχλωριτίκων 339 

Ζαχλωρίτικα 339 

Τοπική Κοινότητα Καθολικού 29 
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Καθολικό 29 

Τοπική Κοινότητα Κερύνειας 362 

Κερύνεια 35 

Νέα Κερύνεια 327 

Τοπική Κοινότητα Μαμουσιάς 355 

Δερβένι 140 

Μαμουσιά 214 

Σταυριά 1 

Τοπική Κοινότητα Νικολαιίκων 438 

Νικολαίικα 438 

Τοπική Κοινότητα Ριζομύλου 366 

Ριζόμυλος 366 

Τοπική Κοινότητα Ροδιάς 429 

Ροδιά 429 

Τοπική Κοινότητα Τραπέζης 314 

Παραλία Τραπέζης 40 

Τράπεζα 274 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ 3.236 

Τοπική Κοινότητα Αρραβωνίτσης 189 

Αρραβωνίτσα 166 

Συνανιά 23 

Τοπική Κοινότητα Δαμακινίου 76 

Βουνόπυργος 0 

Δαμακίνι 76 

Τοπική Κοινότητα Ζήριας 822 

Άνω Ζήρια 3 

Ζήρια 501 

Κυανή Ακτή 33 

Λαμπίρι 218 

Ροδινή 1 

Σαρκουνάς 66 

Τοπική Κοινότητα Καμάρων 1.323 

Καμάρες 1.218 

Μπούκα 69 

Πεύκα 36 

Τοπική Κοινότητα Νέου Ερινεού 407 

Νέος Ερινεός 407 

Τοπική Κοινότητα Σαλμενίκου 419 

Άνω Σαλμενίκο 12 

Βοτένη 13 

Κάτω Σαλμενίκο 225 

Μονή Αγίας Ελεούσης 11 

Νέο Σαλμενίκο 158 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 6.311 

Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης 2.564 

Ροδοδάφνη 2.564 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 399 

Άγιος Κωνσταντίνος 399 
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Τοπική Κοινότητα Άλσους 123 

Άλσος 123 

Τοπική Κοινότητα Βερίνου 201 

Βερίνο 178 

Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 23 

Τοπική Κοινότητα Γκραίκα 73 

Γκραίκας 73 

Τοπική Κοινότητα Γρηγόρη 111 

Γρηγόρης 97 

Επταπίττα 14 

Τοπική Κοινότητα Δημητροπούλου 187 

Δημητρόπουλο 187 

Τοπική Κοινότητα Δουκαναιίκων 53 

Άνω Δουκαναίικα 22 

Δουκαναίικα 31 

Τοπική Κοινότητα Κρήνης Αιγιαλείας 297 

Κρήνη 293 

Μικρόνι 4 

Τοπική Κοινότητα Λάκκας 147 

Λάκκα 147 

Τοπική Κοινότητα Λόγγου 659 

Λόγγος 659 

Τοπική Κοινότητα Μάγειρα 55 

Μάγειρας 55 

Τοπική Κοινότητα Μυρόβρυσης 211 

Μυρόβρυση 211 

Τοπική Κοινότητα Νεραντζιών 232 

Νεραντζιές 232 

Τοπική Κοινότητα Σελιανιτίκων 902 

Σελιανίτικα 902 

Τοπική Κοινότητα Τούμπας 97 

Μερτίδι 21 

Τούμπα 76 

Ο πληθυσμός του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της απογραφής της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011, ανέρχεται σε 49.872 κατοίκους. Κατά το ίδιο έτος, ο πληθυσμός του Δήμου 

αποτελεί το 16% της Π.Ε. Αχαΐας (309.694 μόνιμοι κάτοικοι για το 2011) και το 7,34% της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας (679.796 μόνιμοι κάτοικοι για το 2011). 

Ο Δήμος Αιγιαλείας αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο σε πληθυσμό Δήμο από τους πέντε 

που συγκροτούν την Π.Ε. Αχαΐας μετά τον Δήμο Πατρέων (βλ. Πίνακα 6). Ακολουθούν ο Δήμος 

Δυτικής Αχαΐας με 25.916 κατοίκους, ο Δήμος Καλαβρύτων με 11.045 κατοίκους και ο Δήμος 

Ερυμάνθου με 8.877 κατοίκους. Ο πληθυσμός και η έκταση των εν λόγω Δήμων παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο Πίνακα. 
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Πίνακας 6: Μόνιμος Πληθυσμός και Έκταση των Δήμων της Π.Ε. Αχαΐας 

(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

Δήμος Μόνιμος 
Πληθυσμός 

(2011) 

Εκτίμηση 
Πληθυσμού 
για το 2019 

Ποσοστό (%) 
επί του 

Πληθυσμού 
της Π.Ε. 

Έκταση (Km2) Ποσοστό (%) 
επί της 

Έκτασης της 
Π.Ε. 

Πατρέων 213.984 198.791 69,1% 334,858 10,24% 

Ερυμάνθου 8.877 8.247 2,87% 582,139 17,79% 

Δυτικής Αχαΐας 25.916 24.076 8,37% 573,3 17,52% 

Καλαβρύτων 11.045 10.261 3,56% 1.058,15 32,34% 

Αιγιαλείας 49.872 46.332 16,1% 729,42 22,1% 

 
Εστιάζοντας στις Δ.Ε. και σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 7, είναι φανερό πως επικρατεί 

η Δ.Ε. Αιγίου με 26.523 κατοίκους, ενώ ακολουθούν η Δ.Ε. Διακοπτού με 6.429 κατοίκους, η Δ.Ε. 

Συμπολιτείας με 6.311 κατοίκους, η Δ.Ε. Ακράτας με 4.747 κατοίκους, η Δ.Ε. Ερινεού με 3.236 

κατοίκους και τελευταία κατατάσσεται η Δ.Ε. Αιγείρας με 2.626 κατοίκους. 

 
Πίνακας 7: Πληθυσμιακά Στοιχεία για το 2011 του Δήμου Αιγιαλείας  

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

Χωρική Ενότητα Μόνιμος Πληθυσμός 
(2011) 

Ποσοστό (%) επί του 
Συνολικού Πληθυσμού της 

Π.Ε. Αχαΐας 

Δήμος Αιγιαλείας 49.872 16,1% 

Δ.Ε. Αιγείρας 2.626 0,85% 

Δ.Ε. Αιγίου 26.523 8,56% 

Δ.Ε. Ακράτας 4.747 1,53% 

Δ.Ε. Διακοπτού 6.429 2,08% 

Δ.Ε. Ερινεού 3.236 1,04% 

Δ.Ε. Συμπολιτείας 6.311 2,04% 

Δήμος Πατρέων 213.984 69,1 

Δήμος Ερυμάνθου 8.877 2,87 

Δήμος Δυτικής Αχαΐας 25.916 8,37 

Δήμος Καλαβρύτων 11.045 3,56 

Π.Ε. Αχαΐας 309.694 100% 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 679.796 - 

Σύνολο Χώρας 10.816.286 - 

 
Αναφορικά με την πληθυσμιακή μεταβολή, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αιγιαλείας 

παρουσίασε σημαντική μείωση πληθυσμού, της τάξης του 6,93%, κατά τη δεκαετία 2001 - 2011, 

ακολουθώντας την πτωτική τάση που παρατηρείται τόσο σε επίπεδο Π.Ε. και Περιφέρειας, όσο και σε 

επίπεδο χώρας (βλ. Πίνακα 8). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 8, κατά τη δεκαετία 2001 - 2011 όλες οι Δ.Ε. του Δήμου 

Αιγιαλείας, εκτός από τη Δ.Ε. Διακοπτού, παρουσίασαν έντονες πτωτικές πληθυσμιακές τάσεις, με τις 

Δ.Ε. Ακράτας και Αιγείρας να καταγράφουν ποσοστά πληθυσμιακής συρρίκνωσης που αγγίζουν το 

19,53% και το 15,48% αντίστοιχα. Οι Δ.Ε. Αιγίου, Ερινεού και Συμπολιτείας σημειώνουν ποσοστά 

πληθυσμιακής μείωσης τα οποία κυμαίνονται γύρω στο 6%, ενώ η Δ.Ε. Διακοπτού αποτελεί τη μόνη 

χωρική ενότητα που εμφανίζει πληθυσμιακή αύξηση της τάξης του 5,03%. 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Παραδοτέο 1.2: Ενέργειες ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ. – Στάδιο 1 και 2 53 

Πίνακας 8: Μόνιμος Πληθυσμός 2001 και 2011 και Μεταβολή του 

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

Χωρική Ενότητα Μόνιμος Πληθυσμός 
2001 

Μόνιμος Πληθυσμός 
2011 

Πληθυσμιακή 
Μεταβολή (%) 

Δήμος Αιγιαλείας 53.585 49.872 -6,93% 

Δ.Ε. Αιγείρας 3.107 2.626 -15,48% 

Δ.Ε. Αιγίου 28.245 26.523 -6,10% 

Δ.Ε. Ακράτας 5.899 4.747 -19,53% 

Δ.Ε. Διακοπτού 6.121 6.429 5,03% 

Δ.Ε. Ερινεού 3.448 3.236 -6,15% 

Δ.Ε. Συμπολιτείας 6.765 6.311 -6,71% 

Π.Ε. Αχαΐας 318.928 309.694 -2,90% 

Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

721.541 679.796 -5,79% 

Σύνολο Χώρας 10.934.097 10.816.286 -1,08% 

 
Η πυκνότητα πληθυσμού ανά Km2 συνολικά για τον Δήμο Αιγιαλείας φαίνεται στον ακόλουθο 

Πίνακα. 
 

Πίνακας 9: Πληθυσμιακή Πυκνότητα Δήμου Αιγιαλείας 

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

Χωρική Ενότητα Μόνιμος 
Πληθυσμός 2011 

Έκταση (Km2) Πυκνότητα 
Πληθυσμού 
(ανά Km2) 

Δήμος Αιγιαλείας 49.872 729,42 68,4 

Π.Ε. Αχαΐας 309.694 3.275 94,56 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 679.796 11.336 59,97 

Σύνολο Χώρας 10.816.286 132.049 81,91 

 
Όπως γίνεται φανερό από τον Πίνακα 9, η πληθυσμιακή πυκνότητα του Δήμου Αιγιαλείας 

κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (68,4 και 59,97 

κάτοικοι ανά Km2 αντίστοιχα), ενώ βρίσκεται κατά πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την πληθυσμιακή 

πυκνότητα της Π.Ε. Αχαΐας και της χώρας (94,56 και 81,91 κάτοικοι ανά Km2 αντίστοιχα). 

Αναφορικά με την πληθυσμιακή κατανομή ανά φύλο για τον Δήμο Αιγιαλείας προκύπτει ότι – 

βάσει της απογραφής του 2011 – οι άνδρες αποτελούν το 49,2%, ενώ οι γυναίκες το 50,8% (Πίνακας 

10). Συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, οι γυναίκες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην Π.Ε. 

Αχαΐας, αλλά και στον Δήμο Αιγιαλείας, εμφανίζονται σε ελαφρώς μικρότερη αναλογία σε σχέση με 

τους άνδρες. 

 
Πίνακας 10: Πληθυσμιακή Κατανομή βάσει Φύλου 

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) 

Χωρικό Επίπεδο Άρρενες % Θήλεις % Σύνολο 

Σύνολο Χώρας 5.303.223 49,03% 5.513.063 50,97% 10.816.286 

Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας 

339.310 49,9% 340.486 50,1% 679.796 

Π.Ε. Αχαΐας 152.871 49,36% 156.823 50,64% 309.694 

Δήμος Αιγιαλείας 24.532 49,2% 25.340 50,8% 49.872 
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Συγκεντρωτικά, οι βασικότερες δημογραφικές διαπιστώσεις σε επίπεδο συνολικού 

πληθυσμού στον Δήμο Αιγιαλείας είναι οι εξής: 

• Η συνολική πληθυσμιακή μείωση στον Δήμο Αιγιαλείας που σημειώθηκε την περίοδο 1981 

- 2011 ανέρχεται περίπου στο 10%. H αντίστοιχη μείωση για την περίοδο 2011 - 2019 

υπολογίζεται σε 7,1%. Αυτή η συνεχόμενη τάση πληθυσμιακής συρρίκνωσης μπορεί να 

εξηγηθεί σε κάποιον βαθμό από την υπογεννητικότητα και τη μεταδημότευση / 

μετακίνηση σε άλλες περιοχές. 

• Η μέση ηλικία του πληθυσμού στον Δήμο Αιγιαλείας καταγράφεται σαφώς μεγαλύτερη 

από τον αντίστοιχο δείκτη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και των όμορων Δήμων. 

• Ο αριθμός των ατόμων με υπηκοότητα εκτός της ελληνικής βρίσκεται σε χαμηλότερα 

επίπεδα από τους αντίστοιχους της Π.Ε. Αχαΐας, όμως διαπιστώνεται ότι είναι 

μεγαλύτερος από τους αντίστοιχους των γειτονικών Δήμων. 

 

Μορφωτικό επίπεδο 
Τα στοιχεία που αποτυπώνουν το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού του Δήμου Αιγιαλείας 
παρατίθενται στον Πίνακα 11. 
 

Πίνακας 11: Ποσοστά Μόνιμου Πληθυσμού Δήμου Αιγιαλείας κατά Επίπεδο Εκπαίδευσης για το Έτος 2011 

(Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αιγιαλείας 2020 - 2023 (Α Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός)) 

 

Μορφωτικό Επίπεδο (Άτομα Γεννηθέντα το 2004 και Πριν) - Συγκριτικά Αποτελέσματα 

Γεωγραφική 
Περιοχή 

Πτυχιούχοι 
Ανωτάτων και 

Ανωτέρων 
Σχολών 

Απόφοιτοι Μέσης 
Εκπαίδευσης 

Απόφοιτοι 
Στοιχειώδους / 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Λοιπά 

Σύνολο Χώρας 17,84% 44,01% 24,90% 13,25% 

Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας 

12,93% 41,30% 29,44% 16,33% 

Δήμος Πατρέων 19,85% 48,40% 20,87% 10,88% 

Δήμος Δυτικής 
Αχαΐας 

5,82% 33,96% 36,94% 23,27% 

Δήμος Αιγιαλείας 12,55% 44,41% 30,38% 12,66% 

 
Σύμφωνα με την επισκόπηση του Πίνακα 11 συνάγεται ότι: 

• Το ποσοστό των ατόμων με ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση του Δήμου Αιγιαλείας είναι 

12,55%. 

• Η πλειοψηφία του πληθυσμού της περιοχής μελέτης είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης 

(44,41%). 

• Το 30,38% του πληθυσμού του Δήμου έχει ολοκληρώσει τη στοιχειώδη εκπαίδευση. 

• Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2011-2019 έχουν επέλθει αξιοσημείωτες μεταβολές όσον 

αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού του Δήμου Αιγιαλείας. Οι μεταβολές 

αυτές συνίστανται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση του ποσοστού των απόφοιτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη μείωση του ποσοστού των αγράμματων και των 
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αποφοίτων δημοτικού, το οποίο, παρά τη βελτίωση που επήλθε, παραμένει αρκετά 

υψηλό. 

 

Σύνθεση νοικοκυριών 
Τα στοιχεία της απογραφής του 2011 από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Πίνακας 12) σχετικά με τη σύνθεση 

των νοικοκυριών του Δήμου Αιγιαλείας καταδεικνύουν ότι το 47,9% των νοικοκυριών έχει 

τουλάχιστον τρία μέλη, το 29,5% απαρτίζεται από δύο μέλη και το 22,6% έχουν μόνο ένα μέλος. Τα εν 

λόγω αποτελέσματα βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τα αντίστοιχα δεδομένα για τη χώρα μόνο 

σε ότι αφορά στον αριθμό των νοικοκυριών που αποτελούνται από δύο μέλη (29,5% για τον Δήμο 

Αιγιαλείας και για τη χώρα), ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες παρατηρούνται κάποιες ήπιες 

αποκλίσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Αιγιαλείας παρουσιάζει μειωμένο ποσοστό νοικοκυριών που 

απαρτίζονται από ένα μέλος σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας (22,6% έναντι 25,7%) και 

αυξημένο ποσοστό νοικοκυριών που συντίθενται από τουλάχιστον τρία μέλη συγκριτικά με τη χώρα 

(47,9% έναντι 44,85%). 

Σε σύγκριση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Αιγιαλείας εμφανίζει παρόμοιο 

ποσοστό νοικοκυριών που αποτελούνται από τρία μέλη (47,9% για τον Δήμο έναντι 48,4% για την 

Περιφέρεια). Αντίθετα, το ποσοστό των νοικοκυριών του Δήμου που έχουν ένα μόνο μέλος 

παρουσιάζεται μειωμένο σε σχέση με αυτό της Περιφέρειας (22,6% έναντι 24,2%), ενώ το ποσοστό 

των νοικοκυριών με δύο μέλη εμφανίζεται ενισχυμένο στον Δήμο εν συγκρίσει με το αντίστοιχο 

ποσοστό σε επίπεδο Περιφέρειας (29,5% έναντι 27,4%). 

 
Πίνακας 12: Ιδιωτικά Νοικοκυριά κατά Τύπο και Μέγεθος και κατά Τύπο Πυρηνικής Οικογένειας Δήμου Αιγιαλείας για το Έτος 

2011 

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) 

Περιγραφή / 
Τύπος 

Νοικοκυριού 
και Τύπος 
Πυρηνικής 

Οικογένειας 

Σύνολο 
Νοικοκυριών 

Αριθμός Μελών Νοικοκυριών (%) 

Σύνολο Μελών 
Νοικοκυριών 

1 2 3+ 

Σύνολο Χώρας 4.134.540 25,7% 29,5% 44,8% 10.563.717 

Περιφέρεια 
Δυτικής 
Ελλάδας 

242.359 24,2% 27,4% 48,4% 664.047 

Π.Ε. Αχαΐας 112.821 26,4% 26,1% 47,5% 301.120 

Δήμος 
Αιγιαλείας 

18.150 22,6% 29,5% 47,9% 49.180 

Νοικοκυριά με 
μια πυρηνική 

οικογένεια 
12.846 0% 38,1% 61,9% 40.055 

Παντρεμένα 
ζευγάρια / 

Συμβιούντες 
10.968 0% 34,8% 65,2% 35.217 

Μόνοι γονείς 
με παιδί(-ιά) 

1.878 0% 57,3% 42,7% 4.838 

Νοικοκυριά με 5.304 77,3% 8,6% 14,1% 9.125 
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δύο ή 
περισσότερες 

πυρηνικές 
οικογένειες   / 

Νοικοκυριά 
χωρίς 

πυρηνικές 
οικογένειες 

 
Αναφορικά με τον αριθμό των παιδιών των πυρηνικών οικογενειών, μέσα από την 

επεξεργασία των στοιχείων για το 2011 (Πίνακας 13), προκύπτει ότι τα παιδιά στον Δήμο Αιγιαλείας 

αντιστοιχούν στο 0,48% των παιδιών των πυρηνικών οικογενειών στο σύνολο της χώρας, στο 7,03% 

των παιδιών των πυρηνικών οικογενειών στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στο 

15,55% του αντίστοιχου μεγέθους στο σύνολο της Π.Ε. Αχαΐας. 

 
Πίνακας 13: Πυρηνικές Οικογένειες, Μέλη Πυρηνικών Οικογενειών και Αριθμός Παιδιών κατά Τύπο Πυρηνικής Οικογένειας 

του Δήμου Αιγιαλείας για το Έτος 2011 

(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) 

Περιγραφή / Τύπος Πυρηνικής 
Οικογένειας 

Αριθμός Πυρηνικών 
Οικογενειών 

Μέλη Πυρηνικών 
Οικογενειών 

Αριθμός 
Παιδιών 

Σύνολο Χώρας 3.021.425 8.863.595 3.284.520 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 182.915 563.183 225.939 

Π.Ε. Αχαΐας 81.873 252.924 102.101 

Δήμος Αιγιαλείας 14.192 42.066 15.878 

Παντρεμένα ζευγάρια / 
Συμβιούντες 

11.996 36.899 12.907 

Μόνος πατέρας 411 985 574 

Μόνη μητέρα 1.785 4.182 2.397 

 

2.2.3 Χρήσεις γης 

Κάλυψη Γης 
Για τη μελέτη των καλύψεων γης που διαμορφώνουν το δομημένο και φυσικό περιβάλλον 

του Δήμου Αιγιαλείας, χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από το CORINE Land Cover (CLC) για το έτος 

2018, ως τα πλέον αντιπροσωπευτικά για την απεικόνιση των αλλαγών με το πέρασμα του χρόνου. Το 

CORINE Land Cover αποτελεί μια κοινοτική πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 1985 και ενημερώνεται 

κάθε έξι χρόνια, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος πληροφοριών για την 

κατάσταση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

χρησιμοποιώντας κοινή ορολογία (επίτευξη σημασιολογικής διαλειτουργικότητας) και επιτρέποντας 

τις διαχρονικές συγκρίσεις και τον έλεγχο των αλλαγών που επέρχονται σε κάθε χρήση. Ταυτόχρονα, 

μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων διεξάγονται εκτιμήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

πραγματοποιήθηκε η αλλαγή αυτή και των τάσεων που δημιουργούνται προς την οικοδομική κυρίως 

δραστηριότητα. Στον Πίνακα 14 παρατίθεται το σύνολο των εμβαδών ανά χρήση που εντοπίζεται στον 

Δήμο Αιγιαλείας, ενώ έχει υπολογιστεί και το ποσοστό που καταλαμβάνει κάθε κάλυψη επί της 

συνολικής έκτασης του Δήμου. 
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Πίνακας 14: Κατανομή Καλύψεων Γης Corine Land Cover 2018 Δήμου Αιγιαλείας 

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: Copernicus Land Monitoring Service - https://land.copernicus.eu/pan-
european/corine-land-cover) 

Κωδικός 
CORINE 

Περιγραφή Συνολική  
Επιφάνεια (m2) 

Ποσοστό επί 
της 

Συνολικής 
Επιφάνειας 

111 Συνεχής αστικός ιστός 624.969,629 0,09% 

112 Ασυνεχής αστικός ιστός 8.942.971,945 1,23% 

121 Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες 889.395,071 0,12% 

122 Οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα 1.143.392,470 0,16% 

131 Χώροι εξορύξεως ορυκτών 55.710,305 0,01% 

133 Χώροι οικοδόμησης 143.918,526 0,02% 

211 Μη αρδευόμενη αρόσιμη γη 250.577,448 0,03% 

221 Αμπελώνες 70.249.071,763 9,69% 

222 Οπωροφόρα δέντρα και φυτείες με σαρκώδεις 
καρπούς 

41.933.049,014 5,78% 

223 Ελαιώνες 68.137.822,093 9,40% 

231 Λιβάδια 285.396,167 0,04% 

242 Σύνθετες καλλιέργειες 18.307.196,046 2,52% 

243 Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί 
με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης 

74.019.354,797 10,21% 

311 Δάσος πλατύφυλλων 3.177.278,037 0,44% 

312 Δάσος κωνοφόρων 90.617.650,704 12,49% 

313 Μικτό δάσος 10.141.726,324 1,40% 

321 Φυσικοί βοσκότοποι 32.175.314,535 4,44% 

322 Θάμνοι και χερσότοποι 6.306.107,014 0,87% 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 104.743.837,853 14,44% 

324 Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις 164.939.692,980 22,74% 

331 Παραλίες, αμμόλοφοι, αμμουδιές 8.438.974,649 1,16% 

332 Απογυμνωμένοι βράχοι 951.318,384 0,13% 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 12.992.817,324 1,79% 

334 Αποτεφρωμένες εκτάσεις 4.982.892,593 0,69% 

523 Θάλασσες και ωκεανοί 796.517,831 0,11% 

 
Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα, ως επικρατούσα κάλυψη γης στον Δήμο Αιγιαλείας για το 

2018 είναι οι μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις, καταλαμβάνοντας το 22,74% της 

έκτασής του. Ακολουθεί η κατηγορία της σκληροφυλλικής βλάστησης (14,44%), των δασών 

κωνοφόρων (12,49%), της γης που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 

φυσικής βλάστησης (10,21%), των αμπελώνων (9,69%) και των ελαιώνων (9,40%) (βλ. Εικόνα 5). 

Σημαντικά ποσοστά κάλυψης εμφανίζει, επίσης, η κατηγορία οπωροφόρων δέντρων και φυτειών με 

σαρκώδεις καρπούς (5,78%) και οι φυσικοί βοσκότοποι (4,44%). Οι οικιστικές περιοχές του Δήμου 

(συνεχής και ασυνεχής αστικός ιστός) καταλαμβάνουν το 1,32% της συνολικής έκτασής του. 

 
 

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
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Εικόνα 5: Κάλυψη Γης Corine Land Cover 2018 Δήμου Αιγιαλείας 

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: Copernicus Land Monitoring Service – https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-

cover) 

 

Θεσμοθετημένες χρήσεις γης 
Εστιάζοντας στην περιοχή της πόλης του Αιγίου, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 

πολεοδομική και κυκλοφοριακή του οργάνωση προκύπτει από το καθεστώς του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Αιγίου και της Τοπικής Κοινότητας 

Κουλούρας. Το εν λόγω  Γ.Π.Σ. τέθηκε σε ισχύ το 1986 με το ΦΕΚ 604/Δ/16-06-1986 και έχει αναλυθεί 

στην υποενότητα 2.1.9. 

 

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
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Υφιστάμενες Χρήσεις Γης 
Η πολεοδομική οργάνωση μιας περιοχής είναι απόλυτα συνυφασμένη με την κινητικότητά 

της και αποτελεί ένα από τα καίρια σημεία της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης. Πιο 

συγκεκριμένα, οι χρήσεις γης μιας περιοχής (είδη χρήσεων γης και κατανομή τους στον χώρο) 

διαμορφώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζήτηση και τα πρότυπα των μετακινήσεων. Επομένως, η 

μελέτη τους συνεισφέρει, αφενός στην βαθιά κατανόηση των μηχανισμών μετακίνησης στην εν λόγω 

περιοχή, αφετέρου στην κατανόηση των ευκαιριών και των προβλημάτων (σχετικών με θέματα 

κινητικότητας) που απορρέουν από αυτές. Στην εν λόγω ενότητα εξετάζονται οι υφιστάμενες χρήσεις 

γης, όπως αυτές χωροθετούνται μέσα στην πόλη του Αιγίου (καθώς αυτή αποτελεί το μόνο συνεκτικό 

αστικό κέντρο της περιοχής μελέτης) και εντοπίζονται θύλακες με συγκεκριμένες χρήσεις ή θύλακες 

οι οποίοι χαρακτηρίζονται από συνδυασμό χρήσεων γης. 

Οι πραγματικές χρήσεις γης της πόλης του Αιγίου (πλην της αμιγούς και γενικής κατοικίας), 

έτσι όπως αυτές προέκυψαν μέσα από διαδικτυακή αναζήτηση, αλλά και από συλλογή ανοιχτών 

δεδομένων, απεικονίζονται στη συνέχεια (βλ. Εικόνα 6). 

 
Εικόνα 6: Υφιστάμενες Χρήσεις Γης της Πόλης του Αιγίου 

 

Η επισκόπηση της Εικόνας 6 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η περιοχή του παλαιού Σχεδίου 

Πόλης του Αιγίου (περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Σολωμού - Ρήγα Φεραίου - 

Κανελλοπούλου - Ζωοδόχου Πηγής) αποτελεί το κατ’ εξοχήν εμπορικό και διοικητικό κέντρο της 

πόλης και συγκεντρώνει σχεδόν το σύνολο των χρήσεων διοίκησης και υπηρεσιών, το μεγαλύτερο 

μέρος των εμπορικών χρήσεων και υψηλό ποσοστό χρήσεων αναψυχής. 

Είναι γεγονός ότι η εμβέλεια της συγκεκριμένης περιοχής υπερβαίνει τα όρια της πόλης του 

Αιγίου, καλύπτοντας ολόκληρη την περιοχή Αιγιαλείας και εν μέρει την περιοχή Καλαβρύτων με 
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συνέπεια – μεταξύ άλλων – την εμφάνιση έντονων προβλημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης σε 

αυτή. 

Γενικά, το κέντρο της πόλης Αιγίου (περιοχή παλαιού Σχεδίου Πόλης) παρουσιάζει μια 

ιδιαίτερα σύνθετη μορφή, η οποία οφείλεται κυρίως στα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά του 

χαρακτηριστικά, στην ιστορική του εξέλιξη, στις μεγάλες καταστροφές που υπέστη, αλλά και στον 

τρόπο ανάπτυξης της πόλης μεταπολεμικά, σε συνδυασμό με τις νεότερες καταστροφικές επιπτώσεις 

του σεισμού του 1995 που ήταν σοβαρότερες στον ιστορικό - κεντρικό πυρήνα της πόλης. Η εν λόγω 

χωρική ενότητα αποτελείται από δύο διακριτές περιοχές, με διαφορετική δομή και οργάνωση και 

συνεπώς με διαφορετικά προβλήματα και προοπτικές: 

• Το βορειοανατολικό τμήμα αποτελεί τον ιστορικό, οικονομικό / εμπορικό και κοινωνικό 

πυρήνα της. Σε αυτό συναντώνται στενοί, οφιοειδείς δρόμοι, ακανόνιστα οικοδομικά 

τετράγωνα, πυκνή δόμηση και έλλειψη ελεύθερων χώρων. Στην ίδια περιοχή 

συγκεντρώνονται τα πλέον αξιόλογα μνημειακά και ιστορικά κτίρια (εκκλησίες 

Φανερωμένης, Εισοδίων, αγορά Τσίλλερ, κ.λπ.). Επίσης, εκεί εντοπίζεται ο χώρος της 

Μυκηναϊκής Ακρόπολης.  

• Το νοτιοδυτικό τμήμα του Σχεδίου Πόλεως, που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως κατ’ εξοχήν 

περιοχή κατοικίας, χαρακτηρίζεται από ιπποδάμεια διάταξη των οικοδομικών τετραγώνων. 

Η περιοχή εμφανίζει σχετικά υψηλή δόμηση. Η διαμορφωμένη κατάσταση δεν επιτρέπει 

παρεμβάσεις στην κατεύθυνση δέσμευσης χώρων για κοινή χρήση. 

Μέσα από την αναλυτική καταγραφή των χρήσεων γης στην πόλη του Αιγίου διαπιστώνονται 

τα ακόλουθα, τα οποία αφορούν στην περιοχή του παλαιού Σχεδίου Πόλης: 

• Αναπτύσσεται ένας ισχυρός εμπορικός άξονας εκατέρωθεν των οδών Κλεομένους 

Οικονόμου και Μητροπόλεως, με στοιχεία υπερκορεσμού από την οδό Βασιλέως 

Κωνσταντίνου και μέχρι τον ιερό ναό Μητροπόλεως (Φανερωμένη). Στον συγκεκριμένο 

άξονα συγκεντρώνονται χρήσεις λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών / προσωπικών 

εξυπηρετήσεων (ιατρεία, γραφεία, κ.λπ.), διοίκησης και υπηρεσιών, καθώς και αναψυχής. 

• Ένας δεύτερος εμπορικός άξονας, διαφορετικής σημασίας για την πόλη, διαμορφώνεται 

κατά μήκος της οδού Ερμού, μεταξύ των οδών Ελίκης και Κλεομένους Οικονόμου. Σε αυτόν 

συγκεντρώνονται αποκλειστικά χρήσεις λιανικού εμπορίου, που απευθύνονται και 

εξυπηρετούν κυρίως ανάγκες της ευρύτερης ενδοχώρας της πόλης. 

• Το παλαιότερο τμήμα του κεντρικού πυρήνα της πόλης που περικλείεται από τις οδούς 

Ρήγα Φεραίου - Κανελλοπούλου - Εισοδίων - Βασιλέως Γεωργίου - Δεσποτοπούλων - 

Ανδρονοπούλου - Αγίου Μελετίου - Βασιλέως Κωνσταντίνου - Ανδρέα Λόντου, αποτελεί 

τον κατ’ εξοχήν κεντρικό πυρήνα της πόλης, στον οποίο συγκεντρώνονται χρήσεις λιανικού 

εμπορίου, παροχής υπηρεσιών / προσωπικών εξυπηρετήσεων, διοίκησης και υπηρεσιών. 

Η περιοχή αυτή αντιστοιχεί στη συνοικία του ιερού ναού Εισοδίων Θεοτόκου - 

Φανερωμένης και αποτελεί το κυρίως τμήμα της άνω πόλης. 

• Στο νεώτερο τμήμα του κεντρικού πυρήνα της παλαιάς άνω πόλης που περικλείεται από 

τις οδούς Σολωμού - Ρήγα Φεραίου - Ανδρέα Λόντου - Βασιλέως Κωνσταντίνου - 

Επισκόπου Τιμοθέου - Ανδρονοπούλου - Μελετοπούλων - Σωτηρίου Λόντου, 

αναπτύσσεται περιορισμένη εμπορική χρήση, ενώ η περιοχή χαρακτηρίζεται, κατά βάση, 

ως περιοχή κατοικίας. 
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• Το τμήμα της παλαιάς πόλης που βρίσκεται βορείως της οδού Εισοδίων και Αγίου Ανδρέου 

και καταλαμβάνει το ενδιάμεσο επίπεδο του φυσικού ανάγλυφου, μεταξύ άνω και κάτω 

πόλης, είχε αναπτυχθεί ως περιοχή, κυρίως, αμιγούς κατοικίας. Σήμερα εμφανίζει μεγάλη 

εγκατάλειψη. 

• Το τμήμα της κάτω πόλης, κατά μήκος της οδού Ζωοδόχου Πηγής, στο οποίο άλλοτε 

ανθούσε το εμπόριο και η βιομηχανία, αναπτύσσεται ως περιοχή αναψυχής. 

• Το τμήμα της κάτω πόλης, μεταξύ Ζωοδόχου Πηγής και Παυσανίου, διατηρεί τη χρήση των 

βιοτεχνικών αποθηκών και είναι υποβαθμισμένο. 

• Η άνω πόλη χαρακτηρίζεται από δυο κύριους χώρους διαμορφωμένων πλατειών: 

✓ Την πλατεία Ψηλών Αλωνιών, στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης. Πρόκειται για 

έναν από τους σημαντικότερους χώρους της πόλης, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί 

ως χώρος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και έχει επιφάνεια 15 περίπου στρέμματα. 

✓ Την πλατεία Αγίας Λαύρας, στο κεντρικότερο και παλαιότερο τμήμα της πόλης, 

επιφανείας περίπου 2,30 στρεμμάτων. 

Από όλα τα προαναφερθέντα, καθίσταται σαφές ότι η περιοχή του κεντρικού πυρήνα της 

πόλης του Αιγίου (περιοχή παλαιού Σχεδίου Πόλης) συγκεντρώνει – με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό – 

χρήσεις διοίκησης / υπηρεσιών, εμπορίου, αναψυχής και πολιτιστικών λειτουργιών, με αποτέλεσμα η 

συγκέντρωση των χρήσεων αυτών να οδηγεί στη μερική απομάκρυνση της κατοικίας. 

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η αρχική δομή της παλιάς πόλης, και ιδίως ο πολεοδομικός 

ιστός της, παρέμειναν αναλλοίωτα σε όλες τις ιστορικές φάσεις της. Αυτός ο διαμορφωμένος 

πολεοδομικός ιστός του κεντρικού πυρήνα της πόλης, που καθορίζει την πολεοδομική της οργάνωση, 

αποτελεί σήμερα και το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της πόλης. 

Η ακμή του Αιγίου κατά τους νεότερους χρόνους μαρτυρείται από τα ιδιαίτερης 

αρχιτεκτονικής αξίας νεοκλασικά κτίρια και τους ιερούς ναούς που διασώζονται μέχρι σήμερα και 

σφραγίζουν την αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία. Στα όρια της περιοχής του παλαιού σχεδίου, που 

αποτελεί το ιστορικό και πολεοδομικό κέντρο της πόλης, έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα, από το 

ΥΠΠΟ και το ΥΠΕΧΩΔΕ, 72 κτίρια. Πρόκειται είτε για νεοκλασικά κτίρια, είτε χαρακτηριστικά δείγματα 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, είτε ιστορικά κτίρια, είτε δείγματα βιομηχανικής αισθητικής. Αυτά 

κατανέμονται σε ολόκληρο τον κεντρικό πυρήνα, με ιδιαίτερες συγκεντρώσεις στις οδούς Ανδρέα 

Λόντου, Ερμού, Εισοδίων – Αγίου Ανδρέου και Ζωοδόχου Πηγής (σταφιδαποθήκες κάτω πόλης). 

Επιπλέον, τμήματα της παλιάς πόλης, που έχουν διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την αρχική 

τους μορφή και κλίμακα, έχουν κηρυχθεί ιστορικοί τόποι από το ΥΠΠΟ. Αυτά βρίσκονται κυρίως στο 

παλαιότερο τμήμα του κεντρικού πυρήνα του ιστορικού κέντρου και συγκεκριμένα σε τμήματα των 

οδών Ανδρέα Λόντου, Ερμού, Εισοδίων – Αγίου Ανδρέου, Φιλοποίμενος (σκάλες) και 

Δεσποτοπούλων. 

Η πλατεία Ψηλών Αλωνιών, η οποία αποτελεί καθοριστικό στοιχείο του χαρακτήρα της πόλης, 

έχει χαρακτηριστεί από το 1975 τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Φαίνεται ότι το διαμορφωμένο 

επίπεδο της πλατείας προϋπήρχε του Σχεδίου. Το 1976 χαρακτηρίστηκε, επίσης, τόπος ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους ο χώρος της παραλιακής ζώνης με τον πλάτανο (του Παυσανία) και τις δώδεκα 

βρύσες. Από το 1996 προστατεύεται ως ιστορικός τόπος το λιθόστρωτο της οδού Μιχαλοπούλου, της 

μοναδικής οδού που συνδέει την άνω με την κάτω πόλη, που είναι επιστρωμένη με μαύρους 

γρανιτένιους κυβόλιθους. 
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Ιδιαίτερο μορφολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ιεροί ναοί της πόλης. Επτά σημαντικοί 

ιεροί ναοί (εκτός αυτού της Επισκοπής) βρίσκονται ισοκατανεμημένοι στον ιστορικό πυρήνα της 

πόλης, από τους οποίους ξεχωρίζουν, για τον πλούσιο και πρωτότυπο διάκοσμο των αρχιτεκτονικών 

τους στοιχείων, ο ιερός ναός της Φανερωμένης, επί της οδού Μητροπόλεως, που είναι και η 

Μητρόπολη της πόλης και ο ιερός ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, επί της οδού Εισοδίων. 

Από τους ιερούς ναούς, που βρίσκονται στην πόλη του Αιγίου, ο ιερός ναός των Εισοδίων, ο 

ιερός ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου (Φανερωμένης), ο ιερός ναός Αγίου Ανδρέου και ο ιερός ναός 

Αγίου Μελετίου, έχουν κηρυχθεί διατηρητέα μνημεία από την ΣΤ΄ Εφορεία Βυζαντινών Μνημείων του 

ΥΠΠΟ. 

Τα στοιχεία ειδικού ιστορικού, αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού ενδιαφέροντος που 

συγκεντρώνονται στον κεντρικό πυρήνα της πόλης, σε συνδυασμό με τα παλαιά βιομηχανικά κτίρια 

της κάτω πόλης – καθοριστικά της φυσιογνωμίας και της ιστορικής ταυτότητας της σύγχρονης πόλης 

του Αιγίου – αποτελούν το κύριο πλεονέκτημα για την ανάδειξη της πόλης ως τουριστικού 

προορισμού στην ευρύτερη περιοχή, επάνω στον άξονα της Ολυμπίας οδού. 

Τα στοιχεία αυτά επιβάλλεται να αναδειχθούν και να προστατευτούν στο πλαίσιο μιας 

γενικής αναθεώρησης του τρόπου οργάνωσης των λειτουργιών της πόλης και των μετακινήσεων 

εντός της περιοχής του παλαιού πυρήνα, η οποία χαρακτηρίζεται από συνθήκες αταξίας και 

σύγχυσης. 

Τα τελευταία χρόνια καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες από τον Δήμο Αιγιαλείας στην 

κατεύθυνση της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας των κοινοχρήστων χώρων, 

καθώς και των μετακινήσεων στην περιοχή της παλαιάς πόλης, προς όφελος των κατοίκων και των 

επισκεπτών. 

Για την αισθητική και λειτουργική βελτίωση του κεντρικού πυρήνα της πόλης εφαρμόσθηκαν 

εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αναπλάσεις μέρους των κεντρικών οδών της πόλης, καθώς 

και της παραλιακής ζώνης της κάτω πόλης, σε εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος 

Αστικών Αναπλάσεων, αλλά και προγενέστερων μελετών οργάνωσης και αισθητικής αναβάθμισης. 

Παρόλα αυτά, η περιοχή της άνω πόλης, και ιδίως το παλαιότερο τμήμα του πολεοδομικού 

ιστού, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από προβλήματα κορεσμού, άτακτη στάση, στάθμευση των 

αυτοκινήτων και αδικαιολόγητες συγκεντρώσεις – κυρίως κατά μήκος του άξονα των οδών 

Μητροπόλεως και Κλεομένους Οικονόμου – οι οποίες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 

υφιστάμενο οδικό δίκτυο του κεντρικού πυρήνα και επιδεινώνουν την ήδη επιβαρυμένη πολεοδομική 

λειτουργία της περιοχής. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κυκλοφοριακών φόρτων που καταγράφονται στην περιοχή της 

άνω πόλης αντιστοιχούν κυρίως σε διερχόμενες / διαμπερείς μετακινήσεις μέσω του διαμορφωμένου 

εμπορικού - κεντρικού πυρήνα της πόλης, κατά μήκος του άξονα των οδών Μητροπόλεως και 

Κλεομένους Οικονόμου – στο πλέον πυκνοδομημένο τμήμα της πόλης – ενώ το μικρότερο ποσοστό 

των κυκλοφοριακών φόρτων αντιστοιχεί στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής και δεν επιφέρει 

ουσιαστική επιβάρυνση. 

Η συνολική εικόνα λειτουργίας του οδικού δικτύου της πόλης, παρά το γεγονός ότι οι φόρτοι 

οι οποίοι εμφανίζονται δεν είναι ιδιαίτερα υψηλοί, αποκαλύπτει χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των 

χρηστών, με χαρακτηριστικό τις υψηλές καθυστερήσεις και τις πολύ συχνές στάσεις μέσα στο 

κεντρικό δίκτυο, φαινόμενα που περισσότερο αποδίδονται στην συνδυασμένη επίδραση της χαμηλής 

παροχετευτικής ικανότητας των διασταυρώσεων, της άτακτης στάθμευσης επί της οδού και της πολύ 

χαμηλής κυκλοφοριακής ικανότητας ορισμένων κρίσιμων τμημάτων του δικτύου. Ήδη με τις 
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διαμορφώσεις τμημάτων των κεντρικών οδών και τον καθορισμό των χώρων στάθμευσης, τη 

διαμόρφωση πεζοδρομίων μεγάλου πλάτους και τον περιορισμό του χώρου κίνησης των 

αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη του κεντρικού πυρήνα, εμφανίζονται τάσεις 

βελτίωσης της κατάστασης. 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι κύριες εγκαταστάσεις / υποδομές και υπηρεσίες του Δήμου 

Αιγιαλείας και ειδικότερα εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αθλητισμού, υγείας, καθώς και δημόσιες 

υπηρεσίες. 

 
 Υποδομές Εκπαίδευσης 

 
Πίνακας 15: Υποδομές Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας 

Τύπος Σχολείου Διεύθυνση 

1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγίου Όθωνος 43 

2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγίου Κούταλης 24 

3ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγίου Π. Χαραλάμπους 3 

4ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγίου Δωδώνης 3 

8ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγίου Ρόδων 13 

10ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγίου Σωτηρίου Λόντου 17 

11ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγίου Άγιος Αθανάσιος Αιγίου 

12ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγίου Μυρτιά Αιγίου 

1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ακράτας Ακράτα Αχαΐας 

2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ακράτας Λεωφόρος Αιγαίου 14 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγείρας Μάρμαρα Αιγείρας Αχαΐας 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αβύθου Άβυθος Συμπολιτείας Αιγιαλείας 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Διακοπτού Διακοπτό 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ελαιώνα Ελαιώνας Δήμου Αιγιαλείας 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καμάρων Καμάρες 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κουλούρας Ταξιαρχών - Κουλούρα Αιγίου 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νικολαίικων Νικολαίικα 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ροδοδάφνης Ροδοδάφνη Συμπολιτείας Αιγιαλείας 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σελιανίτικων Σελιανίτικα 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Τέμενης Τέμενη Αιγίου 

1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου Κολοκοτρώνη 23 

2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου Ρωμανιώλη 43 

3ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου Στράβωνος 28 

4ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου Πάροδος Παύλου Μελά 

5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου Προποντίδος 2 

6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου Άγιος Αθανάσιος Αιγίου 

7ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου Ρόδων 13, Σταφιδάλωνα 

8ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου Μυρτιά Αιγίου 

9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου Όθωνος 43 

10ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου Πάροδος Σελινούντος 

1ο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Αιγίου Πάροδος Σελινούντος 

1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Ακράτα Αχαΐας 

2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Λεωφόρος Αιγαίου 14 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αβύθου Ταξιαρχών, Άβυθος Συμπολιτείας 
Αιγιαλείας 
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Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας Αιγείρα Αχαΐας 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού Διακοπτό 

Δημοτικό Σχολείο Ελαιώνα Ελαιώνας Δήμου Αιγιαλείας 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ελίκης ΠΕΟ Πατρών – Κορίνθου, Ελίκη 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ζήριας Ζήρια 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καμάρων Καμάρες 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας Μονής Ταξιαρχών 62 

Δημοτικό Σχολείο Μεγανίτη Οικισμός Τσιγγάνων 

Δημοτικό Σχολείο Ροδοδάφνης Ροδοδάφνη Συμπολιτείας Αιγιαλείας 

Δημοτικό Σχολείο Σαλμενίκου Σαλμενίκο Ερινέου 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Σελιανίτικων Σελιανίτικα Αιγιαλείας 

Δημοτικό Σχολείο Σελινούντα Σελινούντας Αιγίου 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Τέμενης Τέμενη Αιγίου 

1ο Γυμνάσιο Αιγίου Γρηγορίου Ε΄1 

2ο Γυμνάσιο Αιγίου Παύλου Μελά 

3ο Γυμνάσιο Αιγίου Προποντίδος 1 

4ο Γυμνάσιο Αιγίου Αγίας Τριάδος - Μεσσηνέζη 

Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγίου Τέρμα Μητροπόλεως, Αίγιο 

Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Κ.) Αιγίου 

Τέρμα Μητροπόλεως, Αίγιο 

Γυμνάσιο Ακράτας Ακράτα Αχαΐας 

Γυμνάσιο Αιγείρας Αιγείρα Αχαΐας 

Γυμνάσιο Διακοπτού Διακοπτό 

Γυμνάσιο Καμάρων Καμάρες 

1ο Λύκειο Αιγίου Κλεισούρας και Κορίνθου 

2ο Λύκειο Αιγίου Αναπαύσεως 48 

1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Αιγίου Ξηρολιθίων 

1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Αιγίου Ξηρολιθίων 

Εσπερινό Λύκειο Αιγίου Τέρμα Μητροπόλεως, Αίγιο 

Λύκειο Ακράτας Ακράτα Αχαΐας 

Λύκειο Αιγείρας Αιγείρα Αχαΐας 

Λύκειο Διακοπτού Διακοπτό 

Λύκειο Καμάρων Καμάρες 

 
Αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στον Δήμο Αιγιαλείας έχουν ιδρυθεί δύο 

τμήματα του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ) Πατρών. Από το 2003 

λειτουργεί το τμήμα Φυσικοθεραπείας και το 2006 προστέθηκε το τμήμα Οπτικής – Οπτομετρίας. 

Επιπρόσθετα, Οι φορείς μεταλυκειακής εκπαίδευσης που εντοπίζονται στον Δήμο Αιγιαλείας 

περιλαμβάνουν ένα Δημόσιο ΙΕΚ και τρία Κέντρα Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Κ.Ε.Κ). 

 

 Υποδομές Αθλητισμού 

• Δημοτικό Στάδιο Αιγίου. 

• Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Αιγίου. 

• Δημοτικό Ανοιχτό Κολυμβητήριο Αιγίου. 

• Δημοτικό Στάδιο Ακράτας. 
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• Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ακράτας. 

• Αθλητικό Κέντρο Αβύθου. 

• Δημοτικό Στάδιο Αιγείρας. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Τέμενης. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κουνινάς. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Μελισσίων. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πτέρης. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Βαλιμιτίκων. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ν. Πλαστήρα. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5 Χ 5 Τ.Κ. Ακράτας. 

• Γήπεδο Πετοσφαίρισης (beach volley) T.K. Συλίβαινας. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου 7 Χ 7 Τ.Κ. Συλίβαινας (υπό κατασκευή). 

• Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας. 

• Βοηθητικό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας. 

• Βοηθητικό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης Τ.Κ. Ποροβίτσας. 

• Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5 Χ 5 Δ.Κ. Διακοπτού. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ροδιάς. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Νικολαιίκων. 

• Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης Λαμπιρίου. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Νέου Ερινεού. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ζήριας. 

• Στάδιο Τ.Κ. Καμάρων. 

• Κλειστό Γυμναστήριο Τ.Κ. Καμάρων. 

• Βοηθητικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Καμάρων. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Λόγγου. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5 Χ 5 Τ.Κ. Λόγγου. 

• Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης Τ.Κ. Λόγγου. 

• Γήπεδο Αντισφαίρισης Τ.Κ. Λόγγου.  

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Δημητρόπουλου. 

• Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης Τ.Κ. Δημητρόπουλου. 

• Γήπεδο beach soccer 5 Χ 5 Αβύθου Ροδοδάφνης. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου 7 Χ 7 Πανοράματος Ροδοδάφνης. 

• Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης Πανοράματος Ροδοδάφνης 

• Γήπεδο beach volley Ροδοδάφνης. 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5 Χ 5 Σελιανιτίκων. 

• Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου. 

 
 Υποδομές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 

• Α΄ και Β΄ Παιδικός – Βρεφονηπιακός Σταθμός Αιγίου. 

• Γ΄ Παιδικός Σταθμός Αιγίου. 
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• Δ΄ Παιδικός Σταθμός Αιγίου. 

• Παιδικός – Βρεφονηπιακός Σταθμός Ακράτας. 

• Παιδικός Σταθμός Διακοπτού. 

• Κ.Δ.Α.Π. 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου «Αίσωπος». 

• Κ.Δ.Α.Π. 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου «Γαϊτανάκι». 

• Κ.Δ.Α.Π. Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Διακοπτού «Φεγγαρόλουστη». 

• Κ.Δ.Α.Π. Δημοτικού Σχολείου Αβύθου Δ.Ε. Συμπολιτείας «Παιχνιδίσματα». 

• Κ.Δ.Α.Π. – ΜΕΑ  1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αιγίου και 10ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου 

«Αγκαλιά». 

• Κ.Δ.Α.Π. 2ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας. 

• Γ΄ Κ.Δ.Α.Π. 7ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου (Σταφιδάλωνα). 

• Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Ψηλών Αλωνιών, Μελετοπούλων 7 – 

Αίγιο. 

• Κ.Α.Π.Η. Συνοικισμού, Νικολάου Πλαστήρα 75 – Αίγιο. 

• Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας (Αιγίου), Δαφνών 93 – Αίγιο. 

• Κέντρο Υγείας Ακράτας. 

• Περιφερειακό Ιατρείο Αιγείρας. 

• Περιφερειακό Ιατρείο Αμπελοκήπων. 

• Περιφερειακό Ιατρείο Δαφνών. 

• Περιφερειακό Ιατρείο Διακοπτού. 

• Περιφερειακό Ιατρείο Ελίκης. 

• Περιφερειακό Ιατρείο Ζαρούχλας. 

• Περιφερειακό Ιατρείο Καμάρων. 

• Περιφερειακό Ιατρείο Λάκκας. 

• Περιφερειακό Ιατρείο Μαυρικίου. 

• Περιφερειακό Ιατρείο Μοναστηρίου. 

• Περιφερειακό Ιατρείο Πλατάνου. 

• Περιφερειακό Ιατρείο Ροδοδάφνης. 

• Περιφερειακό Ιατρείο Σελιανίτικων. 

• Περιφερειακό Ιατρείο Τέμενης. 

• Περιφερειακό Ιατρείο Ελαιώνα. 

• Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης και Μέριμνας Ατόμων με Αναπηρίες Αιγίου, Τέρμα 

Μητροπόλεως – Αίγιο. 

 
 Υποδομές Πολιτισμού 

Φορείς υλοποίησης των δράσεων πολιτισμού εκ μέρους του Δήμου Αιγιαλείας είναι η 

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.) και το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας». Οι σημαντικότερες πολιτιστικές υποδομές 

που καταγράφονται στην επικράτεια του Δήμου Αιγιαλείας είναι οι εξής: 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου, Αγίου Ανδρέου 3 και Μιχαλακοπούλου 3 – Αίγιο. 

• Δημοτικό Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου «Ανδρέας Λόντος», Δεσποτοπούλου 2 

– Αίγιο. 
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• Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου «Γεώργιος Παναγόπουλος», Βασιλέως Κωνσταντίνου 76 – 

Αίγιο. 

• Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» (Παλαιό Νοσοκομείο), Κανελλοπούλου 10 – 

Αίγιο. 

• Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς», Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα – Αίγιο. 

• Δημοτική Βιβλιοθήκη Ακράτας,  Πλατεία Ελευθερίας – Ακράτα. 

• Δημοτική Πινακοθήκη Ακράτας, Πλατεία Ελευθερίας – Πεζόδρομος Ακράτας. 

• Πολιτιστικό Ίδρυμα «Μάνος Χατζιδάκις – Νίκος Γκάτσος», Ακράτα. 

• Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, Ψαρών 6 – Μυρτιά Αιγίου. 

• Δημοτική Φιλαρμονική Αιγείρας «Ιωάννης Κοκονέτσης», Εφήμερου Αμπέλου 6 – Αιγείρα 

Αχαΐας. 

 
 Υποδομές Αναψυχής 

• Δημοτικός Κινηματογράφος Απόλλων. 

 
 Δημόσιες / Δημοτικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες 

• Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας – Τμήμα Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Αιγίου, Ποσειδώνος – Αίγιο. 

• Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, Κορίνθου 68 – Αίγιο. 

• Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Αιγίου, Κανελλοπούλου 36 – Αίγιο. 

• Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου, Κορίνθου 84 – Αίγιο. 

• Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας, Σολωμού 26 – Αίγιο. 

• Δασαρχείο Αιγίου, Δεσποτοπούλου 25 – Αίγιο. 

• Τελωνείο Αιγίου, Ψαρών 2 – Αίγιο. 

• Κτηματολόγιο Αιγίου, Μητροπόλεως 21 – Αίγιο. 

• ΕΦΚΑ Αιγίου, Κλεισούρας 1, – Αίγιο. 

• ΟΑΕΔ Αιγίου ΚΠΑ2, Δεσποτοπούλου 13 – Αίγιο. 

• Δημαρχείο Δήμου Αιγιαλείας, Ανδρέα Λόντου 34 – Αίγιο. 

• Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αιγιαλείας, Νικολάου Πλαστήρα 11 – Αίγιο. 

• Κ.Ε.Π. Δήμου Αιγιαλείας (Αιγίου), Παναγιωτοπούλων 31 – Αίγιο. 

• Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αιγίου, Ψαρών – Αίγιο. 

 

2.2.4 Διαχείριση κυκλοφορίας: Οδικό δίκτυο και οδική ασφάλεια 

Η ολοκλήρωση του νέου σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου της Ολυμπίας Οδού (Α8) αύξησε κατά 

πολύ τόσο την ταχύτητα, όσο και την ασφάλεια των μεταφορών σε ολόκληρη την Π.Ε. Αχαΐας και σε 

συνδυασμό με την ολοκλήρωση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής «Κιάτο – Αίγιο», αναβαθμίζεται 

σημαντικά η διασύνδεση του Δήμου Αιγιαλείας. 

Αναφορικά με το ενδοδημοτικό οδικό δίκτυο, αυτό έχει αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, 

ωστόσο, εντοπίζονται προβλήματα που οφείλονται, κυρίως, στον ορεινό χαρακτήρα μεγάλου 

τμήματος του υπό μελέτη Δήμου.  
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Ιεράρχηση οδικού δικτύου 
Η  «ιεράρχηση» του οδικού δικτύου παίζει κρίσιμο ρόλο για μια περιοχή, καθώς αποτελεί 

αφετηρία για τον κυκλοφοριακό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Ιεράρχηση σημαίνει κατηγοριοποίηση 

των δρόμων ανάλογα με τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, τη ζήτηση για περπάτημα και για 

σημεία στάσης, τη γεωγραφική τους θέση, το είδος των παρακείμενων χρήσεων, το φόρτο τους, τη 

σύνθεση της κυκλοφορίας και άλλα κυκλοφοριακά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά και τη 

γενικότερη στρατηγική για το αύριο της πόλης. Τα παραπάνω αποτελούν, σε γενικές γραμμές, τα 

κριτήρια της ιεράρχησης. Η ταξινόμηση του δικτύου λαμβάνει επίσης υπόψη της την περιβαλλοντική 

ικανότητα των δρόμων, τις αντοχές τους δηλαδή ως προς την απορρόφηση των επιπτώσεων της 

κυκλοφοριακής ροής αλλά και τους πολεοδομικούς στόχους που τίθενται ανά περίπτωση. 

 

Θεσμοθετημένη ιεράρχηση εθνικού οδικού δικτύου 
Βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΔΜΕΟ/Ε/779/1995 «Κατάταξη του Εθνικού Οδικού Δικτύου 

Πελοποννήσου σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο» (ΦΕΚ 

664/Β/1995 και διόρθωση ΦΕΚ 800/Β/1995), η Νέα Εθνική Οδός Α8 (Ολυμπία Οδός) Κόρινθος - Πάτρα 

εντάσσεται στην κατηγορία του βασικού (πρωτεύοντος) εθνικού οδικού δικτύου. Στο δευτερεύον 

εθνικό οδικό δίκτυο εντάσσεται η Παλαιά Εθνική Οδός Κόρινθος - Πάτρα (ΕΟ8) και η Εθνική Οδός 

Αίγιο - Φτέρη - Καλάβρυτα (ΕΟ31). Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, κανένα τμήμα του οδικού 

δικτύου της περιοχής μελέτης δεν εντάσσεται στην κατηγορία του τριτεύοντος εθνικού οδικού 

δικτύου. 

 

Υφιστάμενη ιεράρχηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 
Συνοπτικά, σε ό,τι στην υφιστάμενη ιεράρχηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 

του Δήμου Αιγιαλείας, τα ποσοστά για κάθε κατηγορία έχουν ως εξής (βλ. επίσης Γράφημα 2): 

• Πρωτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο: 4,89% 

• Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο: 2,70% 

• Πρωτεύον / Κύριο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο: 9,52% 

• Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο: 9,77% 

• Τοπικό Επαρχιακό Δίκτυο: 73,13% 
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Γράφημα 2: Ποσοστά Κατηγοριών Υφιστάμενης Ιεράρχησης Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αιγιαλείας 

 
 

Αναλυτικότερα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Ολυμπία Οδός (ΑΟ8), δηλαδή η Νέα Εθνική Οδός 

Κορίνθου - Πατρών ανήκει στο πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο, εφόσον διαθέτει τα κατάλληλα 

χαρακτηριστικά του αυτοκινητοδρόμου και συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 4,89% στο σύνολο 

του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη. Το δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο 

περιλαμβάνει την Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών (ΕΟ8), καθώς και την Εθνική Οδό Αιγίου - 

Φτέρης - Καλαβρύτων (ΕΟ31) και καταλαμβάνει το 2,70% του συνολικού εθνικού και επαρχιακού 

οδικού δικτύου. Το πρωτεύον / κύριο επαρχιακό δίκτυο αναφέρεται σε εκείνο το τμήμα του 

επαρχιακού οδικού δικτύου που συνδέει τα αστικά κέντρα με το εθνικό οδικό δίκτυο, καθώς και 

περιοχές με αρχαιολογικό, τουριστικό, ιστορικό ή αναπτυξιακό ενδιαφέρον. Η εν λόγω κατηγορία 

οδικού δικτύου συγκεντρώνει ποσοστό 9,52% επί του συνολικού οδικού δικτύου (εθνικού και 

επαρχιακού). Στο δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο εντάσσονται οδοί που συνδέουν Δήμους και 

Κοινότητες (εκτός της πρωτεύουσας της Π.Ε.) μεταξύ τους και παρουσιάζουν ποσοστό 9,77% επί του 

συνολικού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Τέλος, το τοπικό επαρχιακό δίκτυο, δηλαδή το 

σύνολο των δημοτικών και κοινοτικών οδών, που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις προαναφερθείσες 

κατηγορίες, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 73,13% και διαχέεται σε όλη την 

έκταση του Δήμου Αιγιαλείας (βλ. Εικόνα 7). 
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Εικόνα 7: Υφιστάμενη Ιεράρχηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αιγιαλείας 

 
 

Υφιστάμενη ιεράρχηση οικισιτκού οδικού δικτύου 
Στο αστικό οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης συναντώνται αρκετές κατηγορίες οδών οι 

οποίες συγκροτούν ένα «πολυφασματικό» οδικό δίκτυο και είναι οι ακόλουθες: 

• Πρωτεύουσες αρτηρίες – ο συγκεκριμένος λειτουργικός χαρακτηρισμός αφορά σε 

αρτηρίες με μερικό έλεγχο των προσβάσεων μέσω ανισόπεδων (δεν υφίστανται στον Δήμο 

Αιγιαλείας) και σηματοδοτούμενων κόμβων και με περιορισμό της απευθείας πρόσβασης 

από την τοπική κυκλοφορία και από τις οδούς δευτερεύουσας σημασίας, έτσι ώστε να μην 

εμποδίζεται η ανάπτυξη διαμπερών μετακινήσεων με υψηλή ταχύτητα. Το συνολικό μήκος 

των οδών που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία είναι 20.355,084 m, το οποίο αντιστοιχεί 

στο 5,47% επί του συνολικού αστικού οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη (372.421,699 

m). 

• Δευτερεύουσες αρτηρίες – πρόκειται για αρτηρίες που εξυπηρετούν μετακινήσεις μέσου 

μήκους, με κάπως χαμηλότερα πρότυπα συγκριτικά με τις πρωτεύουσες ή κύριες αρτηρίες. 

Το συνολικό μήκος των οδών που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία είναι 28.061,3 m, το 

οποίο αντιστοιχεί στο 7,53% επί του συνολικού αστικού οδικού δικτύου που λήφθηκε 

υπόψη. 

• Συλλεκτήριες αρτηρίες – σκοπός αυτών των οδών είναι η κατανομή των μετακινήσεων 

από τις αρτηρίες στο δίκτυο των τοπικών οδών και, αντίστροφα, η διοχέτευση της 

κυκλοφορίας από το τοπικό δίκτυο στις αρτηρίες. Οι συλλεκτήριες αρτηρίες έχουν 

συνολικό μήκος 46870,497 m και καταλαμβάνουν το 12,59% του αστικού οδικού δικτύου. 

• Τοπικές οδοί – ο συγκεκριμένος λειτουργικός χαρακτηρισμός αφορά σε οδούς που 

χρησιμοποιούνται για την άμεση πρόσβαση από/προς το υπόλοιπο οδικό δίκτυο προς/από 
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τις παρόδιες χρήσεις γης και στις οποίες δεν επιδιώκονται υψηλές ταχύτητες και 

διαμπερείς συνδέσεις. Οι τοπικές οδοί έχουν συνολικό μήκος 252884,648 m και 

αποτελούν το 67,90% του αστικού οδικού δικτύου. Οι δρόμοι αυτοί ανήκουν κατά κύριο 

λόγο στον πεζό, στα παιδιά, στους ηλικιωμένους, στους ανάπηρους, συγκροτούν τις 

γειτονιές και συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση των κατοίκων. 

• Πεζόδρομοι – οι πεζόδρομοι καταλαμβάνουν το 0,70% του αστικού οδικού δικτύου με 

συνολικό μήκος 2.595,977 m. 

• Ποδηλατόδρομοι – στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται μόνο ένας ποδηλατόδρομος στην 

πόλη του Αιγίου, συνολικού μήκους 924,226 m, το οποίο αντιστοιχεί στο 0,25% του 

συνολικού αστικού οδικού δικτ΄του που λήφθηκε υπόψη. 

• Οδοί εξυπηρέτησης – οι οδοί εξυπηρέτησης αποτελούν το 2,46% του αστικού οδικού 

δικτύου με συνολικό μήκος 9.177,949 m. (ποιες είναι αυτές; Να εξηγηθεί) 

• Χωματόδρομοι – η κατηγορία των χωματόδρομων έχει μήκος 6.600,471 m και 

καταλαμβάνει το 1,77% του συνολικού αστικού οδικού δικτύου. 

• Μονοπάτια και σκαλιά – τα μονοπάτια και τα σκαλιά έχουν συνολικό μήκος 4.951,547 m, 

αποτελώντας το 1,33% του αστικού οδικού δικτύου. 

Όπως συμπεραίνεται από τα παραπάνω, αλλά και από το Γράφημα 3 που ακολουθεί, η 

επικρατούσα κατηγορία οδών του αστικού οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης είναι αυτή των 

τοπικών οδών, η οποία συγκεντρώνει ένα συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις 

υπόλοιπες κατηγορίες (68,05%). Αξίζει για αυτούς τους δρόμους να δοθεί μια λύση που θα ευνοεί την 

ανθρώπινη παρουσία και τη ζωή της γειτονιάς. Ανήκουν στους πυλώνες της Βιώσιμης Κινητικότητας. 

Οι πεζόδρομοι, που αποτελούν ένα επίσης βασικό παράδειγμα πρωτοβουλιών για την επίτευξη της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συγκεντρώνουν ένα φτωχό συνολικό ποσοστό της τάξης του 0,70% 

(με συνολικό μήκος 2.595,977 m). 
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Γράφημα 3: Ποσοστά Κατηγοριών Υφιστάμενης Ιεράρχησης Αστικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αιγιαλείας 

 
 

Στην Εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται η υφιστάμενη ιεράρχηση του οικιστικού οδικού 
δικτύου της περιοχής μελέτης. 
 

Εικόνα 8: Υφιστάμενη Ιεράρχηση Οικιστικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αιγιαλείας 

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: OpenStreetMap)  

 
 
Εστιάζοντας στην πόλη του Αιγίου, η υφιστάμενη ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου έχει 

ως εξής (βλ. επίσης Γράφημα 4): 

• Πρωτεύουσα αρτηρία: 4,43%. 
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• Δευτερεύουσα αρτηρία: 5,96%. 

• Συλλεκτήρια αρτηρία: 9,98%. 

• Τοπική οδός: 67,19%. 

• Πεζόδρομος: 1,96%. 

• Ποδηλατόδρομος: 0,94%. 

• Οδός εξυπηρέτησης: 4,16%. 

• Χωματόδρομος: 1,15%. 

• Μονοπάτια και σκαλιά: 4,23%. 

 
Γράφημα 4: Ποσοστά Κατηγοριών Υφιστάμενης Ιεράρχησης Οδικού Δικτύου της Πόλης του Αιγίου 

 
 
Στην Εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται η υφιστάμενη ιεράρχηση του οδικού δικτύου της 

πόλης του Αιγίου. 
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Εικόνα 9: Υφιστάμενη Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου της Πόλης του Αιγίου 

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: OpenStreetMap) 

 
 

Πλάτος οδοστρώματος 
Το πλάτος οδοστρώματος αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για έναν δρόμο και τη 

γύρω του περιοχή. Μεγάλα πλάτη οδοστρώματος, που υπερβαίνουν τα ανώτατα επιθυμητά όρια, 

μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης πολύ υψηλών ταχυτήτων και φραγμάτων για τους 

πεζούς, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες τροχαίων ατυχημάτων. 

Εστιάζοντας στον οικιστικό ιστό της πόλης του Αιγίου, καταγράφηκαν τα πλάτη 

οδοστρώματος σε όλο το αστικό οδικό της δίκτυο (βλ. Εικόνα 10). Συνολικά, προκύπτει ότι η μέση 

τιμή – σταθμισμένη με το μήκος του οδικού δικτύου – ανέρχεται σε 5,457 m, ενώ το ποσοστό που 

ξεπερνά αυτό το πλάτος ανέρχεται σε 50,03%. Αυτό σημαίνει ότι το μισό οδικό δίκτυο της πόλης 

διαθέτει πλάτη οδοστρώματος ίσα ή μεγαλύτερα από τη σταθμισμένη μέση τιμή. Σημειώνεται ότι 

σύμφωνα με τη νομοθεσία δρόμοι στενότεροι των 6μ πρέπει να ιεραρχούνται ως πεζόδρομοι. Σε 

γενικές γραμμές, η περιοχή της πόλης του Αιγίου που εξετάζεται χαρακτηρίζεται κυρίως από σχετικά 

μικρές και μέτριες τιμές πλάτους οδοστρώματος, χωρίς φυσικά να απουσιάζουν πολύ μικρές ή πολύ 

μεγάλες τιμές. Η μεγαλύτερη τιμή πλάτους οδοστρώματος που μετρήθηκε είναι ίση με 13,50 m και 

συναντάται στην περιφέρεια (στο όριο) του κεντρικού πυρήνα, σε τμήμα της οδού Σολωμού. Η 

μικρότερη τιμή που καταγράφεται είναι μόλις 1,80 m και αφορά στο πλάτος της οδού Δερβενακίων 

(βρίσκεται μεταξύ των οδών Ερμού και Εισοδίων). 

Κάποια βασικά στατιστικά μεγέθη για το πλάτος οδοστρώματος στο σύνολο του οδικού 

δικτύου που εξετάστηκε, παρατίθενται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο Πίνακα. 
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Πίνακας 16. Βασικά Στατιστικά Μεγέθη Πλάτους Οδοστρώματος Πόλης Αιγίου 

Βασικά Στατιστικά Μεγέθη Πλάτους Οδοστρώματος Πόλης Αιγίου 

Μέση Τιμή (μη σταθμισμένη) 5,18 

Διάμεσος 5,0 

Τυπική Απόκλιση 1,8962 

Συντελεστής Ποικιλότητας 0,3659 

Μειονότητα (λιγότερο εμφανιζόμενη τιμή) 1,8 

Πλειονότητα (περισσότερο εμφανιζόμενη 

τιμή) 

6,0 

Πρώτο Τεταρτημόριο 3,8 

Τρίτο Τεταρτημόριο 6,2 

Διατεταρτημοριακό Εύρος (IQR) 2,40 

Εύρος 11,7 

Ελάχιστη Τιμή 1,8 

Μέγιστη Τιμή 13,5 

 
Σε μια διαφορετική ανάγνωση του οδικού δικτύου, δημιουργούνται έξι (6) επιμέρους 

κατηγορίες για το σύνολο της εξεταζόμενης περιοχής της πόλης του Αιγίου, οι οποίες είναι (βλ. 

Γράφημα 5): 

• Οδοί με πλάτος οδοστρώματος μικρότερο των 3 m. Το ποσοστό του συνολικού μήκους 

τους ως προς το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται σε 4,53%. 

• Οδοί με πλάτος οδοστρώματος που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 5,5 m. Το ποσοστό τους 

ανέρχεται στο 45,44% επί του συνολικού μήκους του οδικού δικτύου. Πρόκειται για την 

κατηγορία που κυριαρχεί στην εξεταζόμενη περιοχή. 

• Οδοί με πλάτος οδοστρώματος που κυμαίνεται μεταξύ 5,5 και 8 m και αποτελούν το 

42,69% του μήκους του οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη για τη μέτρηση του πλάτους 

οδοστρώματος. Η εν λόγω κατηγορία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη για την 

εξεταζόμενη περιοχή. 

• Οδοί με πλάτος οδοστρώματος που κυμαίνεται μεταξύ 8 και 10,5 m που αποτελούν το 

4,99% του μήκους του οδικού δικτύου. 

• Οδοί με πλάτος οδοστρώματος που κυμαίνεται μεταξύ 10,5 και 13 m που αποτελούν το 

2,28% του μήκους του οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη για τη μέτρηση του πλάτους 

οδοστρώματος. 

• Οδοί με πλάτος οδοστρώματος μεγαλύτερο των 13 m που αποτελούν το 0,07% του μήκους 

του οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη για τη μέτρηση του πλάτους οδοστρώματος. 
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Γράφημα 5: Πλάτη Οδοστρώματος Οδικού Δικτύου Πόλης Αιγίου 

 
 

Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι οι κατηγορίες του οδικού δικτύου που 

κυριαρχούν στην εξεταζόμενη περιοχή είναι αυτές που αντιστοιχούν σε πλάτη οδοστρώματος 3 - 

5,5 m και 5,6 - 8 m, όπως αποτυπώνεται και στην Εικόνα που ακολουθεί. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

τα φτωχά πλάτη οδοστρώματος, που επικρατούν σε πολύ μεγάλο τμήμα του οικιστικού ιστού, 

δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία της πόλης, καθώς ο περιορισμένος οδικός χώρος 

συνεπάγεται αδυναμία επαρκούς ενσωμάτωσης της στάθμευσης, της απρόσκοπτης κίνησης των 

ΙΧ και των υποδομών πεζοδρομίων. Ειδικά στην περίπτωση των μονόδρομων, η κατάσταση 

εντείνεται κατά πολύ περισσότερο. Βέβαια υπογραμμίζεται ότι τα μικρά πλάτη δρόμων 

αποτελούν πρόβλημα για το αυτοκίνητο αλλά ευκαιρία για πεζούς και ποδηλάτες.  

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού μήκους του οδικού δικτύου 

συμπεριλήφθηκαν όλες οι οδοί εντός της πόλης του Αιγίου (εξεταζόμενη περιοχή). Δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι χωματόδρομοι, τα μονοπάτια και οι δρόμοι που είναι υπό κατασκευή. 
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Εικόνα 10: Πλάτη Οδοστρώματος Οδικού Δικτύου Πόλης Αιγίου 

 

 

Κατευθύνσεις οδικού δικτύου  
Οι μονοδρομήσεις σε μια αστική περιοχή συμβάλλουν δραστικά στην ενίσχυση του επιπέδου 

οδικής ασφάλειας. Αυτό συμβαίνει για μερικούς σημαντικούς λόγους:  

• όταν ένα οδικό σύστημα περιλαμβάνει εκτεταμένο δίκτυο μονοδρομημένων οδικών 

αξόνων συνθέτει ένα καλά οργανωμένο και αναγνώσιμο οδικό περιβάλλον, 

• τα οχήματα για τις κινήσεις τους διαθέτουν μόνο εκείνους τους δρόμους που είναι 

προσανατολισμένοι προς τους προορισμούς τους, 

• στις διασταυρώσεις μειώνεται ο αριθμός των κινήσεων και επικρατούν συνθήκες 

μεγαλύτερης ασφάλειας για πεζούς και οχήματα,  

• μειώνονται οι μετωπικές συγκρούσεις, 

• οι πεζοί ελέγχουν μόνο προς τη μια πλευρά όταν περνούν απέναντι και 

• η μονοδρόμηση δίνει την ευκαιρία διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων. 

Για ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Αιγιαλείας διαπιστώνεται ότι το οδικό δίκτυο 

διαθέτει ένα πολύ μικρό ποσοστό οδών μονής κατεύθυνσης. Ανέρχεται σε 7,49% επί του συνολικού 

οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη (έχουν εξαιρεθεί οι χωματόδρομοι, οι οδοί εξυπηρέτησης, οι 

πεζόδρομοι, ο ποδηλατόδρομος, τα μονοπάτια και τα σκαλιά), ενώ οι οδοί διπλής κατεύθυνσης 

καταλαμβάνουν το 92,51% (βλ. Γράφημα 6). Αυτό σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που 

δίνει όμως την ευκαιρία να αλλάξουν πολλά. 
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Γράφημα 6: Ποσοστά Αμφίδρομων και Μονόδρομων του Αστικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Αιγιαλείας 

 
 

Η μελέτη της χωρικής κατανομής των εν λόγω κατηγοριών οδών καταδεικνύει ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των μονόδρομων εντοπίζεται στην πόλη του Αιγίου, ενώ πολύ 

περιορισμένος αριθμός μονόδρομων συναντάται στον οικισμό του Λόγγου και των Σελιανίτικων. 

Στους υπόλοιπους οικισμούς της περιοχής μελέτης οι μονόδρομοι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, καθώς το 

σύνολο του οδικού δικτύου αποτελείται – με ελάχιστες εξαιρέσεις – από οδούς αμφίδρομης κίνησης 

(βλ. Εικόνα 11). Επισημαίνεται ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η σοβαρή έλλειψη οδών μονής 

κατεύθυνσης, σε συνδυασμό με τα φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου (απουσία 

πεζοδρομίων και αδιαμόρφωτοι κόμβοι με απουσία σήμανσης) συνθέτουν ένα οδικό περιβάλλον το 

οποίο δεν είναι φιλικό προς τον πεζό ή τους υπόλοιπους «ευάλωτους» χρήστες του οδικού δικτύου 

(ποδηλάτες, ΑμΕΑ, κ.λπ.). 
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Εικόνα 11: Κατευθύνσεις Αστικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αιγιαλείας 

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: OpenStreetMap) 

 
 

Αναφορικά με την πόλη του Αιγίου, διαπιστώνεται ότι το οδικό της δίκτυο διαθέτει ένα 

σχετικά χαμηλό ποσοστό οδών μονής κατεύθυνσης, το οποίο ανέρχεται σε 19,07% επί του συνολικού 

οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη (έχουν εξαιρεθεί οι χωματόδρομοι, οι οδοί εξυπηρέτησης, οι 

πεζόδρομοι, ο ποδηλατόδρομος, τα μονοπάτια και τα σκαλιά), ενώ οι οδοί διπλής κατεύθυνσης 

καταλαμβάνουν το 80,93% (βλ. Γράφημα 7). 

 
Γράφημα 7: Ποσοστά Αμφίδρομων και Μονόδρομων του Οδικού Δικτύου της Πόλης του Αιγίου 

 
 

19,07%

80,93%

Μονόδρομοι

Αμφίδρομοι
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Η συντριπτική πλειοψηφία των μονόδρομων εντοπίζεται στον κεντρικό πυρήνα της πόλης 

(περιοχή παλαιού Σχεδίου Πόλεως), ο οποίος είναι στο μεγαλύτερο μέρος του μονοδρομημένος, ενώ 

στο υπόλοιπο τμήμα της πόλης συναντώνται ελάχιστοι μονόδρομοι (βλ. Εικόνα 12). 
 

Εικόνα 12: Κατευθύνσεις Οδικού Δικτύου της Πόλης του Αιγίου 

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: OpenStreetMap)

 

 

Σηματοδοτούμενοι κόμβοι 
Οι φωτεινοί σηματοδότες εγγυώνται εν μέρει κάποια ασφάλεια, όταν τα αυτοκίνητα τους 

τηρούν, ωστόσο, ο κύριος σκοπός τους είναι η εξασφάλιση υψηλής ταχύτητας στην κύρια ροή. Κάπως 

επωφελούνται και οι πεζοί αλλά, κατά κανόνα, το πράσινο για αυτούς είναι ότι περισσεύει μετά την 

κάλυψη των αναγκών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Οι οδηγοί, γενικά, θεωρούν πως δεν θα 

συναντήσουν κάποιο εμπόδιο στην ενδιάμεση απόσταση. Παράλληλα, η αναμονή τους με τη μηχανή 

σε λειτουργία προκαλεί παραγωγή περισσοτέρων ρύπων από όσους θα παρήγαγε με σταθερή ομαλή 

κίνηση.  

Οι φωτεινοί σηματοδότες χρησιμοποιούνται τόσο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο οδικό 

και σιδηροδρομικό δίκτυο, σε αεροδρόμια και σε εσωτερικούς χώρους στάθμευσης, όσο και για τη 

σήμανση ή προειδοποίηση επικίνδυνων σημείων και χώρων (παλλόμενη κίτρινη ένδειξη). 

Ουσιαστικά, ελέγχουν και καθορίζουν τη λειτουργία ενός δικτύου, χρησιμοποιώντας έναν παγκόσμιο 

κώδικα χρωμάτων (κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο). Φωτεινοί σηματοδότες, συναντώνται κυρίως σε 

ισόπεδους κόμβους με μεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους, σε ισόπεδες διαβάσεις σιδηροδρόμων, 

σε διαβάσεις πολυσύχναστων δρόμων όπου συγκεντρώνεται αυξημένος φόρτος πεζών κ.λπ. Σύμφωνα 

με τον ΚΟΚ, σε μία σηματοδοτούμενη διασταύρωση, όλοι οι χρήστες του οδικού δικτύου 

υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών (εκτός αν η ρύθμιση 
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της κυκλοφορίας γίνεται από τροχονόμο), οι οποίες υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε πινακίδας 

προτεραιότητας που μπορεί να είναι τοποθετημένη πάνω στους σηματοδότες. 

Συγκεκριμένα για την πόλη του Αιγίου, σε αυτήν καταγράφονται εννέα (9) ισόπεδοι, 

σηματοδοτούμενοι κόμβοι, οι οποίοι εντοπίζονται μέσω του Google Street View, σε κάποιους 

σημαντικούς οδικούς άξονες και παρατίθενται στη συνέχεια, ενώ η χωρική τους κατανομή 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 13: 

• Σηματοδοτούμενος κόμβος Κορίνθου – Πτέρης. 

• Σηματοδοτούμενος κόμβος Κορίνθου – Θέτιδος. 

• Σηματοδοτούμενος κόμβος Κορίνθου – Σκουφά. 

• Σηματοδοτούμενος κόμβος Κορίνθου – Αρτέμιδος. 

• Σηματοδοτούμενος κόμβος Ρήγα Φεραίου – Κλεομένους Οικονόμου. 

• Σηματοδοτούμενος κόμβος Ρήγα Φεραίου – Αράτου. 

• Σηματοδοτούμενος κόμβος Ρήγα Φεραίου – Αιγιαλέως. 

• Σηματοδοτούμενος κόμβος Σολωμού – Μητροπόλεως. 

• Σηματοδοτούμενος κόμβος Κανελλοπούλου – Νικολάου Πλαστήρα. 

 
Εικόνα 13: Σηματοδοτούμενοι Κόμβοι της Πόλης του Αιγίου 

 
 

Επικίνδυνα σημεία αστικού οδικού δικτύου 
Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της βιώσιμης κινητικότητας είναι η ασφάλεια 

κίνησης όλων των πολιτών. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του οδικού δικτύου εξετάζεται η οδική 

ασφάλεια, δηλαδή ατυχήματα με εμπλοκή τουλάχιστον ενός μηχανοκίνητου μεταφορικού μέσου. 
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Μέσα από την ενδελεχή εξέταση του οδικού δικτύου της πόλης του Αιγίου (εκεί εντοπίζεται ο 

συνεκτικός αστικός ιστός), παρατηρούνται ορισμένα σημεία τα οποία εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένη 

επικινδυνότητα τόσο για τους ίδιους τους οδηγούς, όσο και για πεζούς και ποδηλάτες (βλ. Εικόνα 14). 

Στο πλαίσιο του εντοπισμού και της ανάλυσης των επικίνδυνων σημείων του οδικού δικτύου 

του Αιγίου προκύπτουν δύο ευρείες κατηγορίες σημείων. Στόχος είναι η καλύτερη ανάγνωση του 

ζητήματος και η απόδοση της κατάλληλης βαρύτητας / προσοχής στο εκάστοτε σημείο. Η πρώτη 

κατηγορία επικίνδυνων σημείων αφορά σε επικίνδυνες διασταυρώσεις (βλ. Εικόνα 15), είτε πρόκειται 

για διασταυρώσεις οδών υπό πολύ έντονη οξεία ή αμβλεία γωνία, είτε για διασταυρώσεις πολλών 

διαφορετικών οδών (αδιαμόρφωτοι κόμβοι), χωρίς να υπάρχει κατάλληλη σήμανση ή φωτεινή 

σηματοδότηση. Στην πρώτη περίπτωση παρεμποδίζεται σημαντικά η ορατότητα των οδηγών και 

πολλές φορές τέτοιες διασταυρώσεις αποτελούν αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων μέσα στην 

πόλη. Στη δεύτερη περίπτωση οι διασταυρώσεις μπορεί να προκαλέσουν τεράστια σύγχυση και άγχος 

στους οδηγούς, καθώς η μορφή τους όχι μόνο δεν διευκολύνει το έργο τους, αλλά αντίθετα το 

καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο. Η δεύτερη κατηγορία επικίνδυνων σημείων αφορά σε επικίνδυνες 

στροφές (συνήθως χωρίς σήμανση) (βλ. Εικόνα 16). 

 
Εικόνα 14: Επικίνδυνα Σημεία Οδικού Δικτύου της Πόλης του Αιγίου 
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Εικόνα 15: Επικίνδυνη Διασταύρωση των Οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου - Παναγιωτοπούλων - Πετροπούλου 

(Πηγή: Google Street View) 

 
 

Εικόνα 16: Επικίνδυνη Στροφή επί της Οδού Κοντοπούλου Γεωργίου 

(Πηγή: Google Street View) 

 
 

Σημειώνεται ότι όλα τα δεδομένα συλλέχτηκαν από την ανάλυση της γεωμετρίας του οδικού 

δικτύου, από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων (Google Earth), αλλά και από τις ορθοφωτογραφίες 

που παρέχει η ιστοσελίδα του Κτηματολογίου. 

Στο σύνολο των πενήντα οχτώ (58) σημείων που εντοπίστηκαν στο οδικό δίκτυο της περιοχής 

που εξετάστηκε (πόλη του Αιγίου), τα σημεία των επικίνδυνων διασταυρώσεων υπό γωνία 

κυριαρχούν με ποσοστό 98,3% (57 σημεία), ενώ καταγράφηκε μόνο ένα σημείο που εντάσσεται στην 
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κατηγορία των επικίνδυνων στροφών (ποσοστό 1,7% επί του συνόλου των επικίνδυνων σημείων που 

εντοπίστηκαν. 

 

Πύλες εισόδου / εξόδου 
Ο Δήμος Αιγιαλείας διαθέτει τις εξής βασικές πύλες εισόδου / εξόδου με το περιβάλλον οδικό 

δίκτυο (βλ. επίσης Εικόνα 17):  

• Π1 και Π11: Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου - Πατρών (ΕΟ8) 

• Π2 και Π10: Νέα Εθνική Οδός Κορίνθου - Πατρών (Α8 - Ολυμπία οδός) 

• Π3: Επαρχιακή οδός Αγίου Βασιλείου - Κάτω Σαλμενίκου. 

• Π4: Εθνική Οδός Αίγιο - Φτέρη - Καλάβρυτα (ΕΟ31). 

• Π5: Επαρχιακή οδός Διακοπτού - Καλαβρύτων. 

• Π6: Επαρχιακή οδός Τράπεζας - Καλαβρύτων. 

• Π7: Επαρχιακή οδός Φενεού - Ακράτας. 

• Π8: Επαρχιακή οδός Περιθωρίου - Σαραντάπηχου. 

• Π9: Επαρχιακή οδός Περιθωρίου - Αιγείρας. 

 
Εικόνα 17: Πύλες Εισόδου / Εξόδου Δήμου Αιγιαλείας 

 
 

2.2.5 Δεδομένα Σύνθεσης Κυκλοφορίας και Κυκλοφοριακών Ροών 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, τις ημέρες Τετάρτη 15, Πέμπτη 16, 

Παρασκευή 17 και Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και σε δίωρα χρονικά διαστήματα, μέσα στη χρονική 

περίοδο 07:45 - 16:00, πραγματοποιήθηκαν καταγραφές κυκλοφοριακού ροών σε οχτώ (8) 
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επιλεγμένους κόμβους που βρίσκονται εντός της πόλης του Αιγίου. Σε αυτά τα χρονικά διαστήματα 

καταγράφηκαν τα οχήματα ανά στρέφουσα κίνηση από έξι (6) συνολικά φυσικούς παρατηρητές. 

Η Εικόνα 18 παρουσιάζει τις θέσεις των οχτώ επιλεγμένων κόμβων, οι οποίοι είναι: 

• Κόμβος 1: Κανελλοπούλου και Νικολάου Πλαστήρα. 

• Κόμβος 2: Σολωμού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. 

• Κόμβος 3: Κανελλοπούλου, Κορίνθου και Ρήγα Φεραίου. 

• Κόμβος 4: Σολωμού και Μητροπόλεως. 

• Κόμβος 5: Μητροπόλεως και Ιωάννου Βασιλειάδη. 

• Κόμβος 6: Ζωοδόχου Πηγής και Παυσανίου. 

• Κόμβος 7: Κορίνθου και Ανδρέα Λόντου. 

• Κόμβος 8: Ανδρέα Λόντου, Δαφνών, Μονής Ταξιαρχών και Κοντοπούλου. 
 

Εικόνα 18: Θέσεις Επιλεγμένων Κόμβων 

 
 

Τα οχήματα που παρατηρήθηκαν, κατατάχθηκαν σε πέντε (5) βασικές κατηγορίες ανάλογα με 

τον τύπο τους. Αυτές είναι: ΙΧ, φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα δίκυκλα και ποδήλατα. 

Συγκεντρώνοντας όλες τις καταγραφές από όλους τους κόμβους, υπολογίστηκαν ποσοστά ανά 

κατηγορία οχήματος επί του συνολικού φόρτου. Το Γράφημα 8 παρουσιάζει διαγραμματικά τη 

σύνθεση της κυκλοφορίας στους δρόμους του Αιγίου. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, το ποσοστό των ΙΧ αγγίζει το 88,28% ενώ το ποσοστό των 

μηχανοκίνητων δίκυκλων είναι ίσο με 8,73%. Τα βαρέα οχήματα, δηλαδή τα φορτηγά και τα 

λεωφορεία, αντιστοιχούν ένα  αρκετά μικρό ποσοστό της τάξης του 2,74%. Τέλος, στους κόμβους του 

Αιγίου, το ποσοστό των ποδηλάτων είναι σχετικά υψηλό για τα ελληνικά δεδομένα και αγγίζει το 

0,25%. 
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Γράφημα 8: Σύνθεση Κυκλοφορίας όπως Προκύπτει από Καταγραφές  Κυκλοφοριακών Φόρτων 

 
 

Επίσης, από τις καταγραφές ήταν δυνατό να υπολογιστούν οι μέγιστοι ωριαίοι φόρτοι ανά 

κίνηση και ανά κόμβο συνολικά. Οι φόρτοι αυτοί εκφράζονται σε Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων 

ανά ώρα (ΜΕΑ/h). Για την αναγωγή των τιμών φόρτου σε ΜΕΑ χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι 

συντελεστές αναγωγής: ΙΧ (αυτοκίνητα): 1 ΜΕΑ, φορτηγά: 3 ΜΕΑ, λεωφορεία: 2 ΜΕΑ, μηχανοκίνητα 

δίκυκλα: 0,5 ΜΕΑ, ποδήλατα: 0,5 MEA. 

Όπως είναι φανερό από την Εικόνα 19 που παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους 

ανά κόμβο, οι υψηλότεροι φόρτοι καταγράφηκαν κατά μήκος της οδού Κορίνθου, η οποία αποτελεί 

την κυριότερη είσοδο και έξοδο της πόλης. Σχετικά υψηλούς φόρτους παρουσιάζουν οι κόμβοι που 

περιλαμβάνουν τις οδούς Ρήγα Φεραίου, Ζωοδόχου Πηγής, Σολωμού και Κανελλοπούλου. Τέλος στον 

κόμβο επί της οδού Ιωάννου Βασιλειάδη, ο μέγιστος κυκλοφοριακός φόρτος δεν ξεπέρασε τα 216 

ΜΕΑ/h.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88,28%

1,90%

0,84%

8,73%

0,25%

Σύνθεση Κυκλοφορίας Αίγιο

ΙΧ ΦΟΡΤΗΓΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
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Εικόνα 19: Μέγιστοι Ωριαίοι Φόρτοι ανά Κόμβο 

 
 

Ανάλυση μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων ανά κόμβο 
 

Κόμβος 1: Κανελλοπούλου και Νικολάου Πλαστήρα 
Ο κόμβος 1 βρίσκεται στο σημείο τομής της οδού Κανελλοπούλου (η οποία γίνεται οδός 

Ζωοδόχου Πηγής προς τα βόρεια) και της οδού Νικολάου Πλαστήρα που ενώνει (προς τη δύση) το 

κέντρο της πόλης με τα ανατολικά της προάστια. Ο κόμβος 1 διαθέτει 8 προσβάσεις (σκέλη) και 

συνολικά 12 κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές είναι: 

• Κίνηση 1: Από Ζωοδόχου Πηγής προς Κανελλοπούλου. 

• Κίνηση 2: Από Ζωοδόχου Πηγής προς Νικολάου Πλαστήρα (περίχωρα). 

• Κίνηση 3: Από Ζωοδόχου Πηγής προς Κέντρο. 

• Κίνηση 4: Από Κανελλοπούλου προς Ζωοδόχου Πηγής. 

• Κίνηση 5: Από Κανελλοπούλου προς Νικολάου Πλαστήρα (περίχωρα). 

• Κίνηση 6: Από Κανελλοπούλου προς Κέντρο. 

• Κίνηση 7: Από Νικολάου Πλαστήρα (περίχωρα) προς Ζωοδόχου Πηγής. 

• Κίνηση 8: Από Νικολάου Πλαστήρα (περίχωρα) προς Κανελλοπούλου. 

• Κίνηση 9: Από Νικολάου Πλαστήρα (περίχωρα) προς Κέντρο. 

• Κίνηση 10: Από Κέντρο προς Ζωοδόχου Πηγής.   

• Κίνηση 11: Από Κέντρο προς Κανελλοπούλου. 

• Κίνηση 12: Από Κέντρο προς Νικολάου Πλαστήρα (περίχωρα). 
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Όπως φαίνεται στην Εικόνα 20, στον κόμβο 1 υπάρχουν 4 σημεία μερισμού (πράσινο χρώμα), 

4 σημεία σύγκλισης (κίτρινο χρώμα) και 15 σημεία τομής (κόκκινο χρώμα). Και οι δύο οδοί του 

κόμβου είναι αμφίδρομες. 

 
Εικόνα 20: Σημεία Μερισμού, Τομής και Σύγκλισης στον Κόμβο 1 

 

 
Στο Γράφημα 9 παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας με ποσοστά, τα οποία 

υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο αυτόν. Τα ΙΧ 

διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (85,62%). Ακολουθούν 

τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με υψηλό ποσοστό ίσο με 11,43%. Το ποσοστό των φορτηγών 

παρατηρήθηκε ίσο με 1,8%, ενώ τα λεωφορεία  και ποδήλατα αποτέλεσαν πολύ μικρό κομμάτι του 

κυκλοφοριακού φόρτου στον κόμβο (0,73% και 0,43% αντίστοιχα). 
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Γράφημα 9: Σύνθεση Κυκλοφορίας στον Κόμβο 1 

 

 
 

Στον κόμβο 1, ο μέγιστος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρήθηκε την ώρα 13:30 - 14:30 με 

συνολικά 1.260 ΜΕΑ. Στο Γράφημα 10 παρουσιάζεται η διακύμανση του φόρτου σε όλα τα χρονικά 

διαστήματα κατά τα οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. 

 
Γράφημα 10: Διακύμανση Κυκλοφοριακού Φόρτου στον Κόμβο 1 

 

 
Το Γράφημα 11 παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση, όπως προέκυψαν 

από τις μετρήσεις. Ο υψηλότερος ωριαίος φόρτος, ίσος με 206 ΜΕΑ/h, καταγράφηκε στην κίνηση 5: 

από την οδό Κανελλοπούλου προς την οδό Νικολάου Πλαστήρα, με κατεύθυνση προς τα περίχωρα 

της πόλης. Στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς την οδό Κανελλοπούλου (κίνηση 7), η μέγιστη 
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τιμή του κυκλοφοριακού φόρτου βρέθηκε ίση με 204 ΜΕΑ/h. Ο μέγιστος φόρτος για την κίνηση από 

την οδό Ζωοδόχου Πηγής προς την οδό Κανελλοπούλου βρέθηκε ίση με 151,5 ΜΕΑ/h, ενώ ο μέγιστος 

φόρτος της αντίθετης κατεύθυνσης άγγιξε τα 177 ΜΕΑ/h. Οι φόρτοι που υπολογίστηκαν για τις 

υπόλοιπες κινήσεις ήταν συγκριτικά αρκετά χαμηλότεροι. 

 
Γράφημα 11: Κυκλοφοριακός Φόρτος ανά Κίνηση στον Κόμβο 1 

 

 
Η Εικόνα 21 απεικονίζει τους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση σε ΜΕΑ/h, με χρήση κατάλληλης 

χρωματικής διαβάθμισης. Οι φόρτοι αυτοί αναφέρονται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 

κυκλοφοριακός φόρτος στον κόμβο ήταν συνολικά ο μέγιστος, δηλαδή την Πέμπτη 16/12/2021, στο 

χρονικό διάστημα 13:30 - 14:30 το μεσημέρι. 
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Εικόνα 21: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι ανά Οδικό τμήμα στον Κόμβο 1 

 
 

Κόμβος 2: Σολωμού και Βασιλέως Κωνσταντίνου 
Ο κόμβος 2 βρίσκεται στο σημείο τομής της οδού Σολωμού (προς τα νότια συναντά την οδό 

Ρήγα Φεραίου) με την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου, που ενώνει προς τα ανατολικά το κέντρο της 

πόλης και δυτικά τέμνεται με την οδό Γρηγορίου Ε. Ο κόμβος 2 διαθέτει 7 προσβάσεις (σκέλη) και 

συνολικά 9 κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές είναι: 

• Κίνηση 1: Από Ρήγα Φεραίου προς Σολωμού. 

• Κίνηση 2: Από Ρήγα Φεραίου προς Βασιλέως Κωνσταντίνου (Κέντρο). 

• Κίνηση 3: Από Ρήγα Φεραίου προς Γρηγορίου Ε. 

• Κίνηση 4: Από Σολωμού προς Ρήγα Φεραίου. 

• Κίνηση 5: Από Σολωμού προς Βασιλέως Κωνσταντίνου (Κέντρο). 

• Κίνηση 6: Από Σολωμού προς Γρηγορίου Ε. 

• Κίνηση 7: Από Γρηγορίου Ε προς Ρήγα Φεραίου. 

• Κίνηση 8: Από Γρηγορίου Ε προς Σολωμού. 

• Κίνηση 9: Από Γρηγορίου Ε προς Βασιλέως Κωνσταντίνου (Κέντρο). 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 22, στον Κόμβο 2 υπάρχουν 3 σημεία μερισμού (πράσινο χρώμα), 

4 σημεία σύγκλισης (κίτρινο χρώμα) και 6 σημεία τομής (κόκκινο χρώμα). Η οδός Σολωμού είναι 

αμφίδρομη ενώ η οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι αμφίδρομη μόνο στο δυτικό σκέλος της. 
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Εικόνα 22: Σημεία Μερισμού, Τομής και Σύγκλισης στον Κόμβο 2 

 

 
Στο Γράφημα 12 παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας με ποσοστά, τα οποία 

υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο αυτόν. Τα ΙΧ 

διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (85,71%). Ακολουθούν 

τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με υψηλό ποσοστό ίσο με 10,77%. Το ποσοστό των φορτηγών 

παρατηρήθηκε ίσο με 1,93% και ήταν παρόμοιο με αυτό για τα λεωφορεία (1,50%), ενώ τα ποδήλατα 

(0,10%) αποτέλεσαν πολύ μικρό κομμάτι του κυκλοφοριακού φόρτου στον κόμβο. 
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Γράφημα 12: Σύνθεση Κυκλοφορίας στον Κόμβο 2 

 

 
 

Στον κόμβο 2, ο μέγιστος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρήθηκε την ώρα 14:00 - 15:00 με 

συνολικά 1.112 ΜΕΑ. Στο Γράφημα 13 παρουσιάζεται η διακύμανση του φόρτου σε όλα τα χρονικά 

διαστήματα κατά τα οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. 

 
Γράφημα 13: Διακύμανση Κυκλοφοριακού Φόρτου στον Κόμβο 2 

 

 
Το Γράφημα 14 παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση, όπως προέκυψαν 

από τις μετρήσεις. Υψηλός ωριαίος φόρτος, ίσος με 331 ΜΕΑ/h, καταγράφηκε στην κίνηση 4: κατά 

μήκος της οδού Σολωμού, με κατεύθυνση προς την οδό Ρήγα Φεραίου. Στο αντίθετο ρεύμα (κίνηση 

1), η μέγιστη τιμή του κυκλοφοριακού φόρτου βρέθηκε ίση με 315 ΜΕΑ/h. Ο μέγιστος φόρτος για την 

κίνηση από την οδό Σολωμού προς την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου βρέθηκε ίση με 152 ΜΕΑ/h. Οι 

φόρτοι που υπολογίστηκαν για τις υπόλοιπες κινήσεις ήταν συγκριτικά αρκετά χαμηλότεροι. 
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Γράφημα 14: Κυκλοφοριακός Φόρτος ανά Κίνηση στον Κόμβο 2 

 

 
Η Εικόνα 23 απεικονίζει τους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση σε ΜΕΑ/h, με χρήση κατάλληλης 

χρωματικής διαβάθμισης. Οι φόρτοι αυτοί αναφέρονται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 

κυκλοφοριακός φόρτος στον κόμβο ήταν συνολικά ο μέγιστος, δηλαδή την Τετάρτη 15/12/2021, στο 

χρονικό διάστημα 14:00 - 15:00 το μεσημέρι. 
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Εικόνα 23: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι ανά Οδικό τμήμα στον Κόμβο 2 

 
 

Κόμβος 3: Κανελλοπούλου, Κορίνθου και Ρήγα Φεραίου 
Ο κόμβος 3 βρίσκεται στο σημείο τομής των οδών Κανελλοπούλου, Κορίνθου και Ρήγα 

Φεραίου. Διαθέτει 6 προσβάσεις (σκέλη) και συνολικά 6 κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές είναι: 

• Κίνηση 1: Από Κανελλοπούλου προς Κορίνθου. 

• Κίνηση 2: Από Κανελλοπούλου προς Ρήγα Φεραίου. 

• Κίνηση 3: Από Κορίνθου προς Κανελλοπούλου. 

• Κίνηση 4: Από Κορίνθου προς Ρήγα Φεραίου. 

• Κίνηση 5: Από Ρήγα Φεραίου προς Κανελλοπούλου. 

• Κίνηση 6: Από Ρήγα Φεραίου προς Κορίνθου. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 24, στον Κόμβο 3 υπάρχουν 3 σημεία μερισμού (πράσινο χρώμα), 

3 σημεία σύγκλισης (κίτρινο χρώμα) και 1 σημείο τομής (κόκκινο χρώμα). Όλες οι οδοί είναι 

αμφίδρομες. 
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Εικόνα 24: Σημεία Μερισμού, Τομής και Σύγκλισης στον Κόμβο 3 

 

 
Στο Γράφημα 15 παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας με ποσοστά, τα οποία 

υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο αυτόν. Τα ΙΧ 

διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (87,27%). Ακολουθούν 

τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με υψηλό ποσοστό ίσο με 9,23%. Το ποσοστό των βαρέων οχημάτων 

(φορτηγά και λεωφορεία) βρέθηκε χαμηλό, της τάξης του 3,28%, ενώ τα ποδήλατα (0,22%) 

αποτέλεσαν πολύ μικρό κομμάτι του κυκλοφοριακού φόρτου στον κόμβο. 
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Γράφημα 15: Σύνθεση Κυκλοφορίας στον Κόμβο 3 

 
 

Στον κόμβο 3, ο μέγιστος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρήθηκε την ώρα 08:00 - 09:00 με 

συνολικά 1.542,5 ΜΕΑ. Στο Γράφημα 16 παρουσιάζεται η διακύμανση του φόρτου σε όλα τα χρονικά 

διαστήματα κατά τα οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. 

 
Γράφημα 16: Διακύμανση Κυκλοφοριακού Φόρτου στον Κόμβο 3 

 

 
Το Γράφημα 17 παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση, όπως προέκυψαν 

από τις μετρήσεις. Ο υψηλότερος ωριαίος φόρτος ήταν ίσος με 390 ΜΕΑ/h και καταγράφηκε στην 

κίνηση 6: από την οδό Ρήγα Φεραίου προς την οδό Κορίνθου. Στο αντίθετο ρεύμα (κίνηση 4) η 

μέγιστη τιμή του κυκλοφοριακού φόρτου βρέθηκε ίση με 311 ΜΕΑ/h. Οι φόρτοι που υπολογίστηκαν 
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για τις υπόλοιπες κινήσεις δεν είναι αμελητέοι και κυμαίνονται από 137 (Κίνηση 2) έως και 281,5 

(κίνηση 1) ΜΕΑ/h. 

 
Γράφημα 17: Κυκλοφοριακός Φόρτος ανά Κίνηση στον Κόμβο 3 

 

 
Η Εικόνα 25 απεικονίζει τους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση σε ΜΕΑ/h, με χρήση κατάλληλης 

χρωματικής διαβάθμισης. Οι φόρτοι αυτοί αναφέρονται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 

κυκλοφοριακός φόρτος στον κόμβο ήταν συνολικά ο μέγιστος, δηλαδή την Παρασκευή 17/12/2021, 

στο χρονικό διάστημα 08:00 - 09:00 το πρωί. 
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Εικόνα 25: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι ανά Οδικό τμήμα στον Κόμβο 3 

 
 

Κόμβος 4: Σολωμού και Μητροπόλεως 
Ο κόμβος 4 βρίσκεται στο σημείο τομής των οδών Σολωμού (βόρεια κατεύθυνση προς την 

παραλία και νότια προς την οδό Ρήγα Φεραίου) και Μητροπόλεως (κατεύθυνση ανατολικά προς 

κέντρο και δυτικά προς σούπερ μάρκετ ΑΒ). Ο κόμβος 4 διαθέτει 7 προσβάσεις (σκέλη) και συνολικά 9 

κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές είναι: 

• Κίνηση 1: Από  Σολωμού (παραλία) προς Σολωμού (Ρήγα Φεραίου). 

• Κίνηση 2: Από Σολωμού (παραλία) προς Μητροπόλεως (ΑΒ). 

• Κίνηση 3: Από Σολωμού (Ρήγα Φεραίου) προς Σολωμού (παραλία). 

• Κίνηση 4: Από Σολωμού (Ρήγα Φεραίου) προς Μητροπόλεως (ΑΒ). 

• Κίνηση 5: Από Μητροπόλεως (Κέντρο) προς Σολωμού (παραλία). 

• Κίνηση 6: Από Μητροπόλεως (Κέντρο) προς Σολωμού (Ρήγα Φεραίου). 

• Κίνηση 7: Από Μητροπόλεως (Κέντρο) προς Μητροπόλεως (ΑΒ). 

• Κίνηση 8: Από Μητροπόλεως (ΑΒ) προς Σολωμού (παραλία). 

• Κίνηση 9: Από Μητροπόλεως (ΑΒ) προς Σολωμού (Ρήγα Φεραίου). 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 26, στον Κόμβο 4 υπάρχουν 4 σημεία μερισμού (πράσινο χρώμα), 

3 σημεία σύγκλισης (κίτρινο χρώμα) και 7 σημεία τομής (κόκκινο χρώμα). H οδός Μητροπόλεως, στο 

σκέλος ερχόμενο από το κέντρο της πόλης, είναι μονόδρομος. 
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Εικόνα 26: Σημεία Μερισμού, Τομής και Σύγκλισης στον Κόμβο 4 

 

 
Στο Γράφημα 18 παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας με ποσοστά, τα οποία 

υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο αυτόν. Τα ΙΧ 

διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (92,68%). Ακολουθούν 

τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με αρκετά χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με τους προηγούμενους κόμβους 

με 4,24%. Το ποσοστό των βαρέων οχημάτων (φορτηγά και λεωφορεία) παραμένει χαμηλό, της τάξης 

του 2,98%, ενώ τα ποδήλατα (0,10%) αποτέλεσαν πολύ μικρό κομμάτι του κυκλοφοριακού φόρτου 

στον κόμβο. 
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Γράφημα 18: Σύνθεση Κυκλοφορίας στον Κόμβο 4 

 
 

Στον κόμβο 4, ο μέγιστος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρήθηκε την ώρα 08:00 - 09:00 με 

συνολικά 1.140 ΜΕΑ. Στο Γράφημα 19 παρουσιάζεται η διακύμανση του φόρτου σε όλα τα χρονικά 

διαστήματα κατά τα οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. 

 
Γράφημα 19: Διακύμανση Κυκλοφοριακού Φόρτου στον Κόμβο 4 

 

 
Το Γράφημα 20 παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση, όπως προέκυψαν 

από τις μετρήσεις. Ο υψηλότερος ωριαίος φόρτος ήταν ίσος με 431,5 ΜΕΑ/h και καταγράφηκε στην 

κίνηση 1: κατά μήκος της οδού Σολωμού, από την παραλία προς την οδό Ρήγα Φεραίου. Στο αντίθετο 

ρεύμα (κίνηση 2), η μέγιστη τιμή του κυκλοφοριακού φόρτου βρέθηκε να είναι αρκετά χαμηλότερη 

σε σχέση με την κίνηση 1και είναι ίση με 162,5 ΜΕΑ/h. Η δεύτερη μεγαλύτερη τιμή κυκλοφοριακών 
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φόρτων παρατηρείται για την κίνηση 9 και είναι 168,5 ΜΕΑ/h, ενώ την τέταρτη θέση καταλαμβάνει η 

κίνηση 6 με 119 ΜΕΑ/h. Οι φόρτοι που υπολογίστηκαν για τις υπόλοιπες κινήσεις ήταν συγκριτικά 

αρκετά χαμηλότεροι. 

 
Γράφημα 20: Κυκλοφοριακός Φόρτος ανά Κίνηση στον Κόμβο 4 

 

 
Η Εικόνα 27 απεικονίζει τους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση σε ΜΕΑ/h, με χρήση κατάλληλης 

χρωματικής διαβάθμισης. Οι φόρτοι αυτοί αναφέρονται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 

κυκλοφοριακός φόρτος στον κόμβο ήταν συνολικά ο μέγιστος, δηλαδή την Πέμπτη 16/12/2021, στο 

χρονικό διάστημα  08:00 - 09:00 το πρωί. 

 
 
 
 
 

 

431,5

17,0

162,5

94,5

47,0

119,0

70,0 77,5

168,5

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

Μ
έγ

ισ
το

ς 
ο

ρ
ια

ίο
ς 

φ
ό

ρ
το

ς 
(Μ

ΕΑ
/h

)

Κόμβος 4



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Παραδοτέο 1.2: Ενέργειες ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ. – Στάδιο 1 και 2 103 

Εικόνα 27: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι ανά Οδικό τμήμα στον Κόμβο 4 

 
 

Κόμβος 5: Μητροπόλεως και Ιωάννου Βασιλειάδη 
Ο κόμβος 5 ενώνει τις οδούς Μητροπόλεως (ανατολικό σκέλος προς κέντρο Αιγίου, δυτικό προς 

Ολυμπία Οδό) και Ιωάννου Βασιλειάδη (βόρειο σκέλος προς Δημοτικό Γήπεδο και νότιο προς οδό 

Ρούβαλη). Ο κόμβος 5 διαθέτει 8 προσβάσεις (σκέλη) και συνολικά 12 κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές 

είναι: 

• Κίνηση 1: Από Ιωάννου Βασιλειάδη (γήπεδο) προς Ρούβαλη. 

• Κίνηση 2: Από Ιωάννου Βασιλειάδη (γήπεδο) προς Μητροπόλεως (Κέντρο). 

• Κίνηση 3: Από Ιωάννου Βασιλειάδη (γήπεδο) προς Ολυμπία Οδό. 

• Κίνηση 4: Από Ρούβαλη προς Ιωάννου Βασιλειάδη (γήπεδο). 

• Κίνηση 5: Από Ρούβαλη προς Μητροπόλεως (Κέντρο). 

• Κίνηση 6: Από Ρούβαλη προς Ολυμπία Οδό. 

• Κίνηση 7: Από Μητροπόλεως (Κέντρο) προς Ιωάννου Βασιλειάδη (γήπεδο). 

• Κίνηση 8: Από Μητροπόλεως (Κέντρο) προς Ρούβαλη. 

• Κίνηση 9: Από Μητροπόλεως (Κέντρο) προς Ολυμπία Οδό. 

• Κίνηση 10: Από Ολυμπία Οδό προς Ιωάννου Βασιλειάδη (γήπεδο). 

• Κίνηση 11: Από Ολυμπία Οδό προς Ρούβαλη. 

• Κίνηση 12: Από Ολυμπία Οδό προς Μητροπόλεως (Κέντρο). 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 28, στον κόμβο 5 υπάρχουν 4 σημεία μερισμού (πράσινο χρώμα), 

4 σημεία σύγκλισης (κίτρινο χρώμα) και 16 σημεία τομής (κόκκινο χρώμα). Όλες οι οδοί είναι 

αμφίδρομες. 
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Εικόνα 28: Σημεία Μερισμού, Τομής και Σύγκλισης στον Κόμβο 5 

 

 
Στο Γράφημα 21 παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας με ποσοστά, τα οποία 

υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο αυτόν. Τα ΙΧ 

διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (88,98%). Ακολουθούν 

τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με υψηλό ποσοστό ίσο με 8,06%. Το ποσοστό των φορτηγών βρέθηκε 

χαμηλό, της τάξης του 2,96%, ενώ στον κόμβο δεν παρατηρήθηκαν καθόλου λεωφορεία και 

ποδήλατα. 
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Γράφημα 21: Σύνθεση Κυκλοφορίας στον Κόμβο 5 

 
 

Στον κόμβο 5, ο μέγιστος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρήθηκε την ώρα 08:00 - 09:00 με 

συνολικά 216 ΜΕΑ. Στο Γράφημα 22 παρουσιάζεται η διακύμανση του φόρτου σε όλα τα χρονικά 

διαστήματα κατά τα οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. 

 
Γράφημα 22: Διακύμανση Κυκλοφοριακού Φόρτου στον Κόμβο 5 

 
 

Το Γράφημα 23 παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση, όπως προέκυψαν 

από τις μετρήσεις. Ο υψηλότερος ωριαίος φόρτος ήταν ίσος με 63,5 ΜΕΑ/h και καταγράφηκε στην 

κίνηση 2: από την οδό Ιωάννου Βασιλειάδη (γήπεδο) προς την οδό Μητροπόλεως, με κατεύθυνση το 

κέντρο του Αιγίου. Στο αντίθετο ρεύμα (κίνηση 7), η μέγιστη τιμή του κυκλοφοριακού φόρτου 
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βρέθηκε ίση με 31 ΜΕΑ/h. Σε γενικές γραμμές, όλες οι κινήσεις του κόμβου δεν παρουσίασαν μεγάλο 

φόρτο, εφόσον σε καμία περίπτωση δεν ξεπεράστηκε το φράγμα των 100 ΜΕΑ/h. 

 
Γράφημα 23: Κυκλοφοριακός Φόρτος ανά Κίνηση στον Κόμβο 5 

 

 
Η Εικόνα 29 απεικονίζει τους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση σε ΜΕΑ/h, με χρήση κατάλληλης 

χρωματικής διαβάθμισης. Οι φόρτοι αυτοί αναφέρονται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 

κυκλοφοριακός φόρτος στον κόμβο ήταν συνολικά ο μέγιστος, δηλαδή την Τετάρτη 15/12/2021, στο 

χρονικό διάστημα 08:00 - 09:00 το πρωί. 
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Εικόνα 29: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι ανά Οδικό τμήμα στον Κόμβο 5 

 
 

Κόμβος 6: Ζωοδόχου Πηγής και Παυσανίου 
Ο κόμβος 6 αποτελεί το σημείο τομής της οδού Ζωοδόχου Πηγής (βόρειο σκέλος από/προς 

παραλία και νότιο σκέλος από/προς οδό Κανελλοπούλου) και της οδού Παυσανίου. Ο κόμβος 6 

διαθέτει 6 προσβάσεις (σκέλη) και συνολικά 6 κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές είναι: 

• Κίνηση 1: Από Ζωοδόχου Πηγής (Κανελλοπούλου) προς Ζωοδόχου Πηγής (παραλία). 

• Κίνηση 2: Από Ζωοδόχου Πηγής (Κανελλοπούλου) προς Παυσανίου. 

• Κίνηση 3: Από Ζωοδόχου Πηγής (παραλία) προς Ζωοδόχου Πηγής (Κανελλοπούλου). 

• Κίνηση 4: Από Ζωοδόχου Πηγής (παραλία) προς Παυσανίου. 

• Κίνηση 5: Από Παυσανίου προς Ζωοδόχου Πηγής (Κανελλοπούλου). 

• Κίνηση 6: Από Παυσανίου προς  Ζωοδόχου Πηγής (παραλία). 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 30, στον κόμβο 6 υπάρχουν 3 σημεία μερισμού (πράσινο χρώμα), 

3 σημεία σύγκλισης (κίτρινο χρώμα) και 3 σημεία τομής (κόκκινο χρώμα). Όλες οι οδοί είναι 

αμφίδρομες. 
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Εικόνα 30: Σημεία Μερισμού, Τομής και Σύγκλισης στον Κόμβο 6 

 

 
Στο Γράφημα 24 παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας με ποσοστά, τα οποία 

υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο αυτόν. Τα ΙΧ 

διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (90,30%). Ακολουθούν 

τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με ποσοστό ίσο με 5,70%. Το ποσοστό των φορτηγών κινήθηκε σε χαμηλά 

επίπεδα, της τάξης του 3,76%, ενώ τα λεωφορεία (0,12%) και τα ποδήλατα (0,12%) αποτέλεσαν πολύ 

μικρό κομμάτι του κυκλοφοριακού φόρτου στον κόμβο. 
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Γράφημα 24: Σύνθεση Κυκλοφορίας στον Κόμβο 6 

 
 

Στον κόμβο 6, ο μέγιστος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρήθηκε την ώρα 07:45 - 08:45 με 

συνολικά 449,5ΜΕΑ. Στο Γράφημα 25 παρουσιάζεται η διακύμανση του φόρτου σε όλα τα χρονικά 

διαστήματα κατά τα οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. 

 
Γράφημα 25: Διακύμανση Κυκλοφοριακού Φόρτου στον Κόμβο 6 

 

 
Το Γράφημα 26 παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση, όπως προέκυψαν 

από τις μετρήσεις. Ο υψηλότερος ωριαίος φόρτος ήταν ίσος με 155,5 ΜΕΑ/h και καταγράφηκε στην 

κίνηση 1: κατά μήκος της οδού Ζωοδόχου Πηγής από την οδό Κανελλοπούλου προς παραλία. Στο 

αντίθετο ρεύμα (κίνηση 3), η μέγιστη τιμή του κυκλοφοριακού φόρτου βρέθηκε ίση με 154 ΜΕΑ/h. Οι 
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φόρτοι που υπολογίστηκαν για τις υπόλοιπες κινήσεις ήταν συγκριτικά αρκετά χαμηλότεροι και δεν 

ξεπερνούν τα 100 ΜΕΑ/h. 

 
Γράφημα 26: Κυκλοφοριακός Φόρτος ανά Κίνηση στον Κόμβο 6 

 

 

 
Η Εικόνα 31 απεικονίζει τους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση σε ΜΕΑ/h, με χρήση κατάλληλης 

χρωματικής διαβάθμισης. Οι φόρτοι αυτοί αναφέρονται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 

κυκλοφοριακός φόρτος στον κόμβο ήταν συνολικά ο μέγιστος, δηλαδή τη Δευτέρα 20/12.2021, στο 

διάστημα 07:45 - 08:45 το πρωί. 
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Εικόνα 31: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι ανά Οδικό τμήμα στον Κόμβο 6 

 
 

Κόμβος 7: Κορίνθου και Ανδρέα Λόντου 
Ο κόμβος 7 αποτελεί το σημείο τομής της οδού Κορίνθου (κατεύθυνση βόρεια από/προς Αίγιο 

και νότια από/προς Εθνική Οδό) και της οδού Ανδρέα Λόντου. Ο κόμβος 7 διαθέτει 6 προσβάσεις 

(σκέλη) και συνολικά 6 κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές είναι: 

• Κίνηση 1: Από Κορίνθου (Αίγιο) προς Εθνική Οδό. 

• Κίνηση 2: Από Κορίνθου (Αίγιο) προς Ανδρέα Λόντου. 

• Κίνηση 3: Από Εθνική Οδό προς Κορίνθου (Αίγιο). 

• Κίνηση 4: Από Εθνική Οδό προς Ανδρέα Λόντου. 

• Κίνηση 5: Από Ανδρέα Λόντου προς Κορίνθου (Αίγιο). 

• Κίνηση 6: Από Ανδρέα Λόντου Εθνική Οδό. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 32, στον κόμβο 7 υπάρχουν 3 σημεία μερισμού (πράσινο χρώμα), 

3 σημεία σύγκλισης (κίτρινο χρώμα) και 3 σημεία τομής (κόκκινο χρώμα). Όλες οι οδοί είναι 

αμφίδρομες. 
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Εικόνα 32: Σημεία Μερισμού, Τομής και Σύγκλισης στον Κόμβο 7 

 

 
Στο Γράφημα 27 παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας με ποσοστά, τα οποία 

υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο αυτόν. Τα ΙΧ 

συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (89,28%). 

Ακολουθούν τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με υψηλό ποσοστό ίσο με 8,17%. Το ποσοστό των φορτηγών 

βρέθηκε σχετικά χαμηλό, της τάξης του 1,35%, ενώ τα λεωφορεία (0,84%) και τα ποδήλατα (0,36%) 

αποτέλεσαν πολύ μικρό κομμάτι του κυκλοφοριακού φόρτου στον κόμβο. 
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Γράφημα 27: Σύνθεση Κυκλοφορίας στον Κόμβο 7 

 
 

Στον κόμβο 7, ο μέγιστος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρήθηκε την ώρα 13:30 - 14:30 με 

συνολικά 1.521 ΜΕΑ. Στο Γράφημα 28 παρουσιάζεται η διακύμανση του φόρτου σε όλα τα χρονικά 

διαστήματα κατά τα οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. 

 
Γράφημα 28: Διακύμανση Κυκλοφοριακού Φόρτου στον Κόμβο 7 

 

 
Το Γράφημα 28 παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση, όπως προέκυψαν 

από τις μετρήσεις. Ο υψηλότερος ωριαίος φόρτος ήταν ίσος με 635,5 ΜΕΑ/h και καταγράφηκε στην 

κίνηση 1: κατά μήκος της οδού Κορίνθου από Αίγιο προς την Εθνική Οδό. Στο αντίθετο ρεύμα (κίνηση 

3), η μέγιστη τιμή του κυκλοφοριακού φόρτου βρέθηκε ίση με 565 ΜΕΑ/h. Οι φόρτοι που 

υπολογίστηκαν για τις υπόλοιπες κινήσεις ήταν συγκριτικά αρκετά χαμηλότεροι. 
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Γράφημα 29: Κυκλοφοριακός Φόρτος ανά Κίνηση στον Κόμβο 7 

 

 
Η Εικόνα 21 απεικονίζει τους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση σε ΜΕΑ/h, με χρήση κατάλληλης 

χρωματικής διαβάθμισης. Οι φόρτοι αυτοί αναφέρονται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 

κυκλοφοριακός φόρτος στον κόμβο ήταν συνολικά ο μέγιστος, δηλαδή την Παρασκευή 17/12/2021, 

στο διάστημα 13:30 - 14:30 το μεσημέρι. 
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Εικόνα 33: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι ανά Οδικό τμήμα στον Κόμβο 7 

 
 

Κόμβος 8: Ανδρέα Λόντου, Δαφνών, Μονής Ταξιαρχών και Κοντοπούλου 
Ο κόμβος 8 αποτελεί το σημείο τομής των οδών Ανδρέα Λόντου, Δαφνών, Μονής Ταξιαρχών 

και Κοντοπούλου. Διαθέτει 8 προσβάσεις (σκέλη) και συνολικά 12 κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές είναι: 

• Κίνηση 1: Από Ανδρέα Λόντου προς Δαφνών. 

• Κίνηση 2: Από Ανδρέα Λόντου προς Μονής Ταξιαρχών. 

• Κίνηση 3: Από Ανδρέα Λόντου προς Κοντοπούλου. 

• Κίνηση 4: Από Δαφνών προς Ανδρέα Λόντου. 

• Κίνηση 5: Από Δαφνών προς προς Μονής Ταξιαρχών. 

• Κίνηση 6: Από Δαφνών προς Ανδρέα Λόντου. 

• Κίνηση 7: Από Μονής Ταξιαρχών προς Ανδρέα Λόντου. 

• Κίνηση 8: Από Μονής Ταξιαρχών προς Δαφνών. 

• Κίνηση 9: Από Μονής Ταξιαρχών προς Κοντοπούλου. 

• Κίνηση 10: Από Κοντοπούλου προς Ανδρέα Λόντου. 

• Κίνηση 11: Από Κοντοπούλου προς Δαφνών. 

• Κίνηση 12: Από Κοντοπούλου προς Μονής Ταξιαρχών. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 34, στον κόμβο 8 υπάρχουν 4 σημεία μερισμού (πράσινο χρώμα), 

4 σημεία σύγκλισης (κίτρινο χρώμα) και 12 σημεία τομής (κόκκινο χρώμα). Όλες οι οδοί είναι 

αμφίδρομες. 
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Εικόνα 34: Σημεία Μερισμού, Τομής και Σύγκλισης στον Κόμβο 1 

 

 
Στο Γράφημα 30 παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας με ποσοστά, τα οποία 

υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο αυτόν. Τα ΙΧ 

συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (89,00%). 

Ακολουθούν τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με υψηλό ποσοστό ίσο με 9,80%. Το ποσοστό των βαρέων 

οχημάτων (φορτηγά και λεωφορεία) δεν ξεπερνά το 1% (0,90% για την ακρίβεια) και τα ποδήλατα 

(0,40%) αποτέλεσαν πολύ μικρό κομμάτι του κυκλοφοριακού φόρτου στον κόμβο. 
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Γράφημα 30: Σύνθεση Κυκλοφορίας στον Κόμβο 8 

 
 
Στον κόμβο 8, ο μέγιστος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρήθηκε την ώρα 13:30 - 14:30 με 

συνολικά 681 ΜΕΑ. Στο Γράφημα 31 παρουσιάζεται η διακύμανση του φόρτου σε όλα τα χρονικά 

διαστήματα κατά τα οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. 

 
Γράφημα 31: Διακύμανση Κυκλοφοριακού Φόρτου στον Κόμβο 8 

 

 

 
Το Γράφημα 32 παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση, όπως προέκυψαν 

από τις μετρήσεις. Ο υψηλότερος ωριαίος φόρτος ήταν ίσος με 155 ΜΕΑ/h και καταγράφηκε στην 

κίνηση 1: από την οδό Ανδρέα Λόντου προς την οδό Δαφνών. Στο αντίθετο ρεύμα (κίνηση 4), η 

μέγιστη τιμή του κυκλοφοριακού φόρτου βρέθηκε ίση με 85,5 ΜΕΑ /h και καταλαμβάνει τη δεύτερη 
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θέση στον κόμβο. Οι φόρτοι που υπολογίστηκαν για τις υπόλοιπες κινήσεις ήταν συγκριτικά αρκετά 

χαμηλότεροι και κανείς δεν ξεπέρασε τα 100 ΜΕΑ/h. 

 
Γράφημα 32: Κυκλοφοριακός Φόρτος ανά Κίνηση στον Κόμβο 8 

 

 
Η Εικόνα 35 απεικονίζει τους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση σε ΜΕΑ/h, με χρήση κατάλληλης 

χρωματικής διαβάθμισης. Οι φόρτοι αυτοί αναφέρονται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 

κυκλοφοριακός φόρτος στον κόμβο ήταν συνολικά ο μέγιστος, δηλαδή τη Δευτέρα 20/12/2021, στο 

διάστημα 13:30 - 14:30 το μεσημέρι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 35: Κυκλοφοριακοί Φόρτοι ανά Οδικό τμήμα στον Κόμβο 8 
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2.2.6 Ήπιοι τρόποι μετακίνησης – Δίκτυο πεζού και ποδηλάτη 

Υποδομές Ποδηλάτου 
 

Δίκτυο ποδηλατοδρόμων 
Αναφορικά με το ποδήλατο, στην πόλη του Αιγίου εντοπίζεται υποδομή ποδηλατοδρόμου, 

κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, συνολικού μήκους  περίπου 925 m (βλ. Εικόνα 36). 

Σημειώνεται ότι η Στρατηγική Βιώσιμης Κινητικότητας ως πυλώνες των λύσεων που προωθεί 

έχει τη δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο και το περπάτημα και φυσικά μια μεσαία πόλη όπως το 

Αίγιο με 26.523 κατοίκους, διαθέτει τον χώρο για να εντάξει και το ποδήλατο στη λειτουργία της, με 

προφανή λειτουργικά και περιβαλλοντικά οφέλη, χωρίς να υποτιμάται το κέρδος στο επίπεδο της 

ποιότητας ζωής.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι δρομολογείται το έργο αξιοποίησης της παλιάς σιδηροδρομικής 

γραμμής που ενώνει το Διακοπτό με το Αίγιο, μετατροπής της σε σύγχρονο ποδηλατόδρομο 

και αναβάθμισης ταυτόχρονα της εικόνας του περιβάλλοντα χώρου. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά 

σημαντικό έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα όψη και πνοή στην περιοχή της ανατολικής 

Αιγιαλείας. 

Οι ράγες της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής δεν χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια. Η 

μετατροπή τους σε έναν σύγχρονο ποδηλατόδρομο, εκτός από το ότι θα αλλάξει την εικόνα και τη 

φυσιογνωμία της συγκεκριμένης περιοχής, θα δώσει τη δυνατότητα στους δημότες να βάλουν το 

ποδήλατο στην καθημερινότητα τους και παράλληλα θα δημιουργηθεί μια σημαντική τουριστική 

υποδομή. 
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Σύμφωνα με τα σχέδια που υπάρχουν για το όλο έργο, ο νέος ποδηλατόδρομος θα 

έχει συνολικό μήκος 14 Km, ενώ πέρα από αυτόν θα γίνουν εργασίες για διαμόρφωση χώρων 

αναψυχής και ψυχαγωγίας. Ο στόχος του έργου είναι η συνολική αξιοποίηση της έκτασης, όχι μόνο 

δια του ποδηλατόδρομου, αλλά και μέσα από διάφορες δράσεις που θα αναδείξουν την αξία του και 

θα ενισχύσουν τη δυναμική της περιοχής. 

Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων 
Τον Οκτώβριο του 2012, ο Δήμος Αιγιαλείας προκήρυξε την προμήθεια Συστήματος 

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ), δυναμικότητας τριών σταθμών (βλ. Εικόνα 36), 51 θέσεων 

πρόσδεσης και 45 κοινόχρηστων ποδηλάτων, εκ των οποίων τα 10 θα είχαν εφεδρική χρήση, 

προϋπολογισμού 141.512,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου. 

Το ΣΚΠ που εγκαταστάθηκε είναι τύπου Cyclopolis. Οι τρεις σταθμοί εγκαταστάθηκαν στην 

κεντρική εμπορική περιοχή και στην παραλιακή ζώνη της πόλης του Αιγίου. Οι θέσεις και τα 

χαρακτηριστικά των σταθμών, οι συντομότερες διαδρομές, το μέσο μήκος τους, καθώς και η μέση 

κατά μήκος κλίση τους παρατίθενται στους ακόλουθους Πίνακες. 

 
Πίνακας 17: Σταθμοί Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) Δήμου Αιγιαλείας και Χαρακτηριστικά του 

(Πηγή: Επικαιροποίηση Μελέτης Οργάνωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην Περιοχή Παλαιού Σχεδίου Πόλης Αιγαίου, 

2016) 

Σταθμός ΣΚΠ Περιοχή Οδός Χωρητικότητα (Θέσεις 
Πρόσδεσης) 

Δώδεκα Βρύσες Παραλιακή Ζώνη Ζωοδόχου Πηγής 12 

Πλατεία Αγίας 
Λαύρας 

Κεντρική - Εμπορική Γερμανού 20 

Ψηλά Αλώνια Κεντρική Αράτου 16 

Σύνολο 48 

 
Πίνακας 18: Συντομότερες Διαδρομές Μεταξύ Σταθμών του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) Δήμου Αιγιαλείας, 

Μήκος Διαδρομής και Μέση κατά Μήκος Κλίση 

(Πηγή: Επικαιροποίηση Μελέτης Οργάνωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην Περιοχή Παλαιού Σχεδίου Πόλης Αιγαίου, 

2016) 

  Σταθμός – Προορισμός 

  Δώδεκα Βρύσες Πλατεία Αγίας Λαύρας Ψηλά Αλώνια 

Στ
α

θ
μ

ό
ς 

- 
Α

φ
ετ

η
ρ

ία
 

Δώδεκα 
Βρύσες 

 Ζωοδόχου Πηγής - Κανελλοπούλου - 
Ταξιαρχών - Ασημ. Φωτήλα - 

Γερμανού 

Ζωοδόχου Πηγής - Μιχαλοπούλου - 
Σωτ. Μεσηνέζη - Αγίου Ανδρέου - 
Ομήρου - Βασ. Γεωργίου - Αράτου 

1.402 m +3,4% 1.762 m +6,5% 

Πλατεία 
Αγίας 

Λαύρας 

Γερμανού - Κλεομένους Οικονόμου - 
Ερμού - Μιχαλοπούλου - Ζωοδόχου 

Πηγής 

 Κλεομένους Οικονόμου - 
Μητροπόλεως - Αράτου 

947 m -6,4% 718 m +5,5% 

Ψηλά 
Αλώνια 

Αράτου - Βασ. Γεωργίου - Ομήρου - 
Κωνσταντινουπόλεως - 

Μιχαλοπούλου - Ζωοδόχου Πηγής 

Αράτου - Βασ. Γεωργίου - 
Μελετοπούλου - Βασ. Κωνσταντίνου 

- Ασημ. Φωτήλα - Γερμανού 

 

1.758 m -6,1% 1.242 m +4,6% 

 
Η προμήθεια και εγκατάσταση του ΣΚΠ συνοδεύτηκε από δράσεις ενημέρωσης του κοινού και 

των χρηστών, όπως η ανακοίνωση της έναρξης λειτουργίας της υπηρεσίας σε τοπικά μέσα 

ενημέρωσης, η διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης του συστήματος στο «Πολύκεντρο» το Σάββατο 

25 Μαΐου 2013, η έκδοση φυλλαδίων, κ.λπ. Τέλος, η προμήθεια και εγκατάσταση του ΣΚΠ 
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συμπληρώθηκε με τη δημιουργία ηλεκτρονικής σελίδας πληροφόρησης χρηστών, η οποία παρείχε 

πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης του συστήματος, τη θέση και τη δυναμικότητα των 

σταθμών, τους όρους χρήσης, το κόστος συνδρομών και χρεώσεων, κ.λπ. 

Το ΣΚΠ Δήμου Αιγιαλείας τέθηκε σε λειτουργία στις 12 Απριλίου 2013 και έπαψε οριστικά στις 

31 Δεκεμβρίου 2013, δηλαδή λειτούργησε θεωρητικά για διάστημα 265 ημερών. Παρόλα αυτά, αξίζει 

να σημειωθεί ότι τους τελευταίους μήνες λειτουργίας του υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες δεν 

καταγράφηκε καμία χρήση. Η χρήση του ΣΚΠ, στη διάρκεια της σύντομης ζωής του, του ήταν δωρεάν. 

Καθ’ όλο το διάστημα της λειτουργίας του ΣΚΠ, ο Δήμος Αιγιαλείας είχε την ευθύνη εγγραφής 

χρηστών, μέσω παραλαβής σχετικών αιτήσεων, και ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η 

εταιρεία Cyclopolis είχε την ευθύνη διαχείρισης και εποπτείας της ηλεκτρονικής λειτουργίας του ΣΚΠ. 

Η συντήρηση του ΣΚΠ δεν υπήρξε συστηματική. Οι όποιες εργασίες συντήρησης των 

σταθμών, των θέσεων πρόσδεσης και των ποδηλάτων πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία, 

προσωπικό και δαπάνες της εταιρείας Cyclopolis. Δεδομένης της πλημμελούς συντήρησης, σχετικά 

σύντομα προέκυψαν προβλήματα, όπως φθορές και βανδαλισμοί, που κατέστησαν τη λειτουργία του 

προβληματική. Σήμερα, η κατάσταση των σταθμών είναι εξαιρετικά κακή λόγω εκτεταμένων 

βανδαλισμών σε όλα τα επιμέρους συστήματα (θέσεις πρόσδεσης ποδηλάτων και τερματικά 

πληροφόρησης). Τα κοινόχρηστα ποδήλατα έχουν συγκεντρωθεί και φυλαχθεί από τον Δήμο 

Αιγιαλείας, ενώ για την ενδεχόμενη επαναχρησιμοποίηση του ΣΚΠ απαιτούνται εκτεταμένοι έλεγχοι 

φθορών και επισκευές. 

Γενικά, μέσα από την ανάλυση των στοιχείων λειτουργίας του ΣΚΠ, συνάγεται ότι κατά το 

πρώτο διάστημα λειτουργίας και ειδικότερα μετά την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης των 

χρηστών, υπήρξε θετική ανταπόκριση από πλευράς του κοινού, η οποία σταδιακά έφθινε, πιθανότατα 

ως αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης και πλημμελούς συντήρησης του συστήματος, παράμετροι που 

οδήγησαν στη γρήγορη απαξίωσή του και στην οριστική παύση λειτουργίας του. 
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Εικόνα 36: Ποδηλατικές Υποδομές της Πόλης του Αιγίου 

 
 

Δίκτυο Πεζού 
 

Δίκτυο πεζοδρόμων 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα περί υφιστάμενης ιεράρχησης του οδικού δικτύου 

της πόλης του Αιγίου, το δίκτυο των πεζοδρόμων καταλαμβάνει ένα πολύ μικρό ποσοστό επί του 

συνολικού οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη, το οποίο, αθροιστικά, ανέρχεται μόλις σε 1,96% 

(1.923,883 m συνολικό μήκος). Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι δεν έχουν ακόμη ασκηθεί πολιτικές 

περιορισμού της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των αυτοκινήτων για την απελευθέρωση μέρους 

των δρόμων προς όφελος πεζών και ποδηλατών, κάτι που συστηματικά γίνεται σήμερα στις 

ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και εκτός πόλεων για την προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού. 

Από την επισκόπηση της Εικόνας 37, στην οποία αποτυπώνεται το δίκτυο των πεζοδρόμων της 

πόλης του Αιγίου, διαπιστώνεται ότι αυτοί αποτελούν ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό επί του 

συνολικού μήκους του οδικού δικτύου της περιοχής. 

Οι πεζόδρομοι συναντώνται – κυρίως – στο εμπορικό κέντρο της πόλης (βλ. Εικόνα 37) και δεν 

συγκροτούν ένα συνεχές και συνεκτικό δίκτυο, αποθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την πεζή 

μετακίνηση μέσα στην πόλη. 

Οι πλέον σημαντικοί πεζόδρομοι που συναντώνται στο εμπορικό κέντρο της πόλης του Αιγίου 

είναι οι εξής: 

• Ανδρέου Λόντου 

• Πετμεζά 

• Ευθυμίου Γάτου 
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• Χιλίαρχου Ορεινού (από Ανδρέα Λόντου έως Αγίου Μελετίου) 

• Βύρωνος 

 
Εικόνα 37: Δίκτυο Πεζοδρόμων και Ποδηλατόδρομος της Πόλης του Αιγίου 

 
 

Πλάτος και ποιότητα πεζοδρομίων 
Το πεζοδρόμιο αποτελεί απαραίτητη υποδομή για το οδικό περιβάλλον μιας πόλης σε 

περιπτώσεις οδών οι οποίες δεν είναι πεζόδρομοι ή οδοί ήπιας κυκλοφορίας (όπου επιτρέπεται η 

συνύπαρξη διαφόρων ελαφρών τύπων οχημάτων και πεζών) και παρουσιάζουν σημαντικό όγκο 

κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων. Επομένως, το πλάτος και η κατάσταση της εν λόγω 

υποδομής διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην ενθάρρυνση ή την αποθάρρυνση της πεζή 

μετακίνησης. Πεζοδρόμια με μεγάλα και επαρκή πλάτη, τα οποία χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα από 

καλή ποιότητα κατασκευής και συντήρησης, συμβάλλουν στην αίσθηση ασφάλειας και άνεσης των 

μετακινούμενων με ιδιαίτερα οφέλη στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Από την άλλη πλευρά, μη 

επαρκή ή ακόμα και ανύπαρκτα πεζοδρόμια που βρίσκονται σε κακή κατάσταση δυσχεραίνουν την 

απρόσκοπτη κίνηση των πεζών με αποτέλεσμα την αύξηση της πιθανότητας ατυχήματος, αλλά και τη 

γενικότερη υποβάθμιση των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης μέσα στην πόλη. Το χειρότερο είναι 

ότι τα ακατάλληλα πεζοδρόμια εξοστρακίζουν τους πιο ευάλωτους πεζούς από τον δρόμο και κυρίως 

τους ανάπηρους, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Αντίθετα ένας από τους πιο μεγάλους στόχους του 

ΣΒΑΚ είναι να ζωντανέψει η πόλη και η οικονομία της με προσέλκυση στον δρόμο κατοίκων και 

επισκεπτών.  

Σε ότι αφορά στα μέσα πλάτη των πεζοδρομίων, στην πόλη του Αιγίου η κατάσταση κρίνεται 

ιδιαίτερα αποθαρρυντική ως προς το ζήτημα αυτό. Ειδικότερα, το 5,40% του οδικού δικτύου που 

εξετάστηκε (τμήμα πολεοδομικού κέντρου της πόλης του Αιγίου) δεν διαθέτει τη συγκεκριμένη 
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υποδομή, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πεζή μετακίνηση, αλλά και την κίνηση των 

ευάλωτων ομάδων χρηστών. Πεζοδρόμια με μέσο πλάτος που κυμαίνεται μεταξύ 0,1 και 1,4 m 

εμφανίζονται στο 51,69% του συνόλου του οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη. Τα πεζοδρόμια αυτά 

δεν τηρούν το ελάχιστο πλάτος ελεύθερης όδευσης πεζών σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Σημειώνεται ότι αν υπάρχουν εμπόδια στα πεζοδρόμια τότε αυτά σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

πρέπι να είναι εκτός των ός του εύρους του 1,5μ. Ακολουθούν οι κατηγορίες πεζοδρομίων με πλάτη 

2,2 - 3,6 m με ποσοστό 22,61%, 1,5 - 2,1 m με ποσοστό 14,92%, και τέλος η κατηγορία πεζοδρομίων 

με μέσο πλάτος που κυμαίνεται μεταξύ 3,6 και 5 m, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 5,38% (βλ. 

Γράφημα 33). 

Η απουσία πεζοδρομίων και η κυριαρχία πεζοδρομίων με πολύ μικρό πλάτος (0,1 - 1,4 m) 

οφείλεται κυρίως στην ιστορία του αστικού ιστού της πόλης, ο οποίος αναπτύχθηκε κατά βάση πριν 

να εμφανιστεί το αυτοκίνητο. Με την εισαγωγή του τελευταίου επιχειρήθηκε να εξυπηρετηθούν οι 

ανάγκες του για κυκλοφορία και στάθμευση παίρνοντας χώρο από τον πεζό ακόμη και καταργώντας ή 

μην αφήνοντας να κατασκευαστούν πεζοδρόμια. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όλο και 

περισσότερο με την αύξηση των αυτοκινήτων, ενώ είναι φανερό ότι η προσπάθεια να λειτουργεί με 

αυτοκίνητο σωστά η πόλη είναι αδιέξοδη.  

 
Γράφημα 33: Ποσοστά Μέσου Πλάτους Πεζοδρομίων ανά Κατηγορία σε Τμήμα του Πολεοδομικού Κέντρου της Πόλης του 

Αιγίου 

 
 

Συνοπτικά, αναφορικά με τα μέσα πλάτη των πεζοδρομίων, τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό την προσβασιμότητα των πεζών, αξίζει να αναφερθούν τα εξής: 

• Το μέσο πλάτος πεζοδρομίων – σταθμισμένο με το μήκος του οδικού τμήματος – 

ανέρχεται σε 1,685 m. 

• Το 42,91% του υπό εξέταση δικτύου διαθέτει πλάτος πεζοδρομίου που είναι ίσο ή 

υπερβαίνει τα 1,5 m (ελάχιστη απαραίτητη τιμή για το ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου). 

• Το 28,00% του δικτύου της περιοχής είναι ίσο ή ξεπερνά τα 2,1 m (ελάχιστη απαραίτητη 

τιμή για το συνολικό πλάτος πεζοδρομίου). 

5,40%

51,69%
14,92%

22,61%

5,38%

Απουσία Πεζοδρομίου

0,1 - 1,4 m

1,5 - 2,1 m

2,2 - 3,6 m

3,7 - 5 m
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• Η τιμή του μέγιστου μέσου πλάτους πεζοδρομίου ισούται με 5 m και συναντάται 

εκατέρωθεν της οδού Κλεομένους Οικονόμου (από την οδό Βάλφουρ έως τη συμβολή της 

με την οδό Ερμού), ενώ η χαμηλότερη τιμή είναι ίση με 0,60 m και παρατηρείται 

εκατέρωθεν της οδού Ζαΐμη, στο τμήμα ανάμεσα στην οδό Ασημάκη Φωτήλα και 

Κολοκοτρώνη. 

Αναλυτικά, οι διαστάσεις των πεζοδρομίων παρουσιάζονται στην ακόλουθη Εικόνα. 
 

Εικόνα 38: Μέσα Πλάτη Πεζοδρομίων Τμήματος του Πολεοδομικού Κέντρου της Πόλης του Αιγίου 

 
 

Σύμφωνα με την Εικόνα 38, πεζοδρόμια με επαρκές πλάτος εντοπίζονται κατά μήκος των 

οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου, Μητροπόλεως (στο τμήμα από την οδό Δεσποτοπούλου έως την οδό 

Σολωμού), Κλεομένους Οικονόμου (στο τμήμα από την οδό Βάλφουρ έως την οδό Ερμού) και 

Ζωοδόχου Πηγής (στην πλευρά της οδού με κατεύθυνση προς τα δυτικά). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

το οδικό δίκτυο δεν διαθέτει ικανοποιητικό, σύμφωνα με τη νομοθεσία, πλάτος πεζοδρομίων 

[μεγαλύτερο ή ίσο των 2,1 m (1,5 m για ελεύθερη όδευση των πεζών και επιπλέον 0,6 m για τον 

αστικό εξοπλισμό)]. 

Αναφορικά με την ποιότητα των πεζοδρομίων, η υπάρχουσα κατάσταση διαγράφεται αρκετά 

ευνοϊκότερη σε σύγκριση με εκείνη του μέσου πλάτους των πεζοδρομίων. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 

σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Πιο συγκεκριμένα, για την εκτίμηση και την ποιοτική αξιολόγηση 

της κατάστασης των πεζοδρομίων, αυτά χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με την 

ποιότητα της κατασκευής τους, αλλά και της συντήρησής τους. Αναλυτικότερα, εξετάστηκαν οι εξής 

κατηγορίες: 

• Κατηγορία 0: αδιαμόρφωτο πεζοδρόμιο. 

• Κατηγορία 1: κακή κατάσταση πεζοδρομίου. 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Παραδοτέο 1.2: Ενέργειες ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ. – Στάδιο 1 και 2 126 

• Κατηγορία 2: μέτρια κατάσταση πεζοδρομίου. 

• Κατηγορία 3: καλή κατάσταση πεζοδρομίου. 

 
Γράφημα 34: Ποσοστά Ποιότητας Πεζοδρομίων ανά Κατηγορία σε Τμήμα του Πολεοδομικού Κέντρου της Πόλης του Αιγίου 

 
 

Η επισκόπηση του Γραφήματος 34 καταδεικνύει την κυριαρχία των πεζοδρομίων εκείνων τα 

οποία χαρακτηρίζονται από μέτρια κατάσταση κατασκευής και συντήρησης (53,34%). Έπονται τα 

πεζοδρόμια που βρίσκονται σε καλή κατάσταση με ποσοστό 28,32%, εν συνεχεία τα πεζοδρόμια τα 

οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση με ποσοστό 12,94%, ενώ τελευταία κατατάσσονται τα 

αδιαμόρφωτα πεζοδρόμια με ποσοστό 5,40%,  

Η χωρική κατανομή των παραπάνω κατηγοριών των πεζοδρομίων, στη βάση της ποιότητας 

κατασκευής και συντήρησής τους, παρουσιάζεται στην ακόλουθη Εικόνα, ενώ επίσης παρατίθενται 

κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα κακής κατάστασης πεζοδρομίων ή και απουσίας αυτών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,40%

12,94%

53,34%

28,32%
Αδιαμόρφωτο Πεζοδρόμιο (0)

Κακή Κατάσταση (1)

Μέτρια Κατάσταση (2)

Καλή Κατάσταση (3)
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Εικόνα 39: Ποιότητα Πεζοδρομίων Τμήματος του Πολεοδομικού Κέντρου της Πόλης του Αιγίου 

 
 

Εικόνα 40: Κακή Κατάσταση Πεζοδρομίου επί της Οδού Περικλέους 

(Πηγή: Google Street View) 
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Εικόνα 41: Αδιαμόρφωτο Πεζοδρόμιο επί της Οδού Ανδρονοπούλου 

(Πηγή: Google Street View) 

 
 
 

Διαβάσεις πεζών 
Οι διαβάσεις πεζών συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των ατυχημάτων με πεζούς. Ο 

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) στο Άρθρο 39 «Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς», 

στις παραγράφους 1 και 2, αναφέρει αφενός ότι «...όλοι οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν να 

συμπεριφέρονται με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους πεζούς», αφετέρου ότι «...αν σε 

σημασμένη διάβαση πεζών η κυκλοφορία των οχημάτων δεν ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση ή 

με τροχονόμο, οι οδηγοί υποχρεούνται να πλησιάζουν στη διάβαση με ταχύτητα τόσο μικρή, ώστε να 

μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς, που τη χρησιμοποιούν ή εισέρχονται σε αυτήν και, σε 

περίπτωση ανάγκης, να διακόπτουν την πορεία του οχήματός τους, για να επιτρέπουν τη διέλευση 

των πεζών». Από τα παραπάνω θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι ο πεζός έχει προτεραιότητα 

όταν βρίσκεται, έστω και με το πρώτο του βήμα, στη διάβαση των πεζών, όμως η διατύπωση “σε 

περίπτωση ανάγκης” σημαίνει ότι το αυτοκίνητο μπορεί με χαμηλή ταχύτητα να περάσει δίπλα στον 

πεζό ακόμη και όταν αυτός είναι πάνω στη διάβαση. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τον ΚΟΚ σε 

διασταυρώσεις όπου δεν υπάρχει σημασμένη διάβαση είναι λάθος να νομίζει ο πεζός ότι έχει 

προτεραιότητα. Δεδομένου ότι διαβάσεις πεζών χαράσσονται κατά κανόνα εκεί όπου τοποθετούνται 

φωτεινοί σηματοδότες, είναι φανερό ότι στη συντριπτικά μεγαλύτερη επιφάνεια της πόλης του 

Αιγίου δεν υπάρχουν διαβάσεις και οι πεζοί παραχωρούν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα. Ίσως είναι 

καλύτερα, διότι εκεί όπου υπάρχουν διαβάσεις οι πεζοί υποχρεούνται να περνούν απέναντι μόνο από 

αυτές, κάτι που θα ήταν οξύμωρο στους στενούς δρόμους του Αιγίου. Έτσι, αφήνοντας ελεύθερους 

τους πεζούς, η παρουσία τους εγγυάται την εκ των πραγμάτων μείωση της ταχύτητας των 

αυτοκινήτων. Είναι θέμα χρόνου εξάλλου να μειωθεί συνολικά το όριο ταχύτητας στους αστικούς 

δρόμους, όπως γίνεται στις περιοχές κατοικίας πολλών ευρωπαϊκών πόλεων, στα 30 Km/h. 

Στο οδικό δίκτυο της πόλης του Αιγίου που λήφθηκε υπόψη, εντοπίστηκαν 46 διαβάσεις. Το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών συναντάται κατά μήκος των σημαντικών οδικών αξόνων της εξεταζόμενης 

περιοχής και πιο συγκεκριμένα επί των οδών Νικολάου Πλαστήρα, Ρήγα Φεραίου, Σολωμού, 

Κλεομένους Οικονόμου, Μητροπόλεως και Ζωοδόχου Πηγής (βλ. Εικόνα 42). Επίσης, διαβάσεις πεζών 

καταγράφονται έξω από ορισμένες σχολικές μονάδες της εξεταζόμενης περιοχής για την ασφαλή 
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διέλευση των μαθητών. Ωστόσο, διαβάσεις είναι σκόπιμο να υπάρχουν έξω από κάθε σχολική 

εγκατάσταση.  

Γενικά, ο αριθμός των διαβάσεων σε δρόμους όπου αναπτύσσονται κάποιες ταχύτητες 

κρίνεται ανεπαρκής και υπάρχει ανάγκη πύκνωσης του δικτύου σε συγκεκριμένα σημεία. Επιπλέον, 

εντοπίζονται περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαβάσεις δεν γίνονται έγκαιρα αντιληπτές από τους 

οδηγούς, διότι είναι ξεθωριασμένες και λείπει η αντίστοιχη κατάλληλη σήμανση. Σε άλλες 

περιπτώσεις, η διαγράμμιση των διαβάσεων δεν έχει γίνει όπως το ορίζουν οι προδιαγραφές. 

 
Εικόνα 42: Χωρική Κατανομή Διαβάσεων Πεζών στην Πόλη του Αιγίου 

 
 

Ράμπες ΑμΕΑ 
Η προσπελασιμότητα μιας πόλης αποτελεί βασική συνιστώσα της βιώσιμης κινητικότητας την 

οποία πολλές ελληνικές πόλεις δεν την διαθέτουν, καθώς οι υποδομές για τις ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες είναι ανύπαρκτες. Μέσω του ΣΒΑΚ γίνεται προσπάθεια για την άρση των κοινωνικών 

αποκλεισμών στις μετακινήσεις, έτσι ώστε να υπάρχει κοινωνική ισότητα και συνοχή. Για τον λόγο 

αυτό έγινε καταγραφή των ραμπών ΑμΕΑ στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο της πόλης του Αιγίου 

(πρωτεύουσες, δευτερεύουσες και συλλεκτήριες αρτηρίες) και καταγράφηκαν συνολικά 24 ράμπες 

(βλ. Εικόνα 43). Παρόλα αυτά, εντοπίζονται παράνομες σταθμεύσεις στις γωνίες των οικοδομικών 

τετραγώνων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κίνηση των ατόμων με αναπηρία. 
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Εικόνα 43: Ράμπες ΑμΕΑ στην Πόλη του Αιγίου 

 
 

2.2.7 Δημόσια μέσα μεταφοράς – ΜΜΜ και ΤΑΧΙ 

 

Αστική Συγκοινωνία 
Η αστική συγκοινωνία στην πόλη του Αιγίου παρέχεται από το Αστικό ΚΤΕΛ Αιγίου Α.Ε., το 

οποίο έχει οργανωθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 2963/2001 (περί αστικών συγκοινωνιών) σε 

Ανώνυμη Εταιρεία τύπου Β. Διαθέτει συνολικά δέκα (10) λεωφορεία τύπου City bus, μήκους 12 m και 

χωρητικότητας 100 επιβατών (καθημένων και ορθίων), καθώς και δύο (2) μεσαίου μεγέθους 

λεωφορεία μήκους 8 m. 

Το Αστικό ΚΤΕΛ Αιγίου Α.Ε. λειτουργεί πέντε (5) γραμμές, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως την 

αστική περιοχή, συνδέουν το κέντρο της πόλης με την περιοχή της παραλίας και των ΑΤΕΙ, καθώς 

επίσης και με τους οικισμούς που βρίσκονται στην γύρω περιοχή και σε ικανές αποστάσεις. 

Οι εξυπηρετούμενες γραμμές είναι οι εξής:  

• Γραμμή 1 (κυκλική διαδρομή): Αίγιο – Ροδοδάφνη – Άκολη – Σελιανίτικα – Λόγγος – 

Νέος Ερινεός – Άνω Καμάρες – Ζήρια – Λαμπίρι – Κάτω γέφυρα Καμαρών. Το 

δρομολόγιο ακολουθεί τη διαδρομή: Ελίκης (αφετηρία) – Ταξιαρχών – Ασημ. Φωτήλα – 

Βάλφουρ (Τρίγωνη πλατεία) – Κλεομένους Οικονόμου – Αιγιαλέως – Σολωμού –- Ομήρου – 

ΠΕΟ Πατρών / Κορίνθου – … – Καμάρες – ... – ΠΕΟ Πατρών / Κορίνθου – Ομήρου – 

Σολωμού - Ρήγα Φεραίου – Κλεομ. Οικονόμου – Ασημ. Φωτήλα – Βάλφουρ (Τρίγωνη 

πλατεία) – Κλεομ. Οικονόμου – Ρήγα Φεραίου – Κανελλοπούλου – Νικ. Πλαστήρα – 

Ταξιαρχών. 
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• Γραμμή 2 (κυκλική διαδρομή): Αίγιο – Ελίκη – Ριζόμυλος – Νικολέικα – Ροδιά – 

Ελαιώνας. Το δρομολόγιο ακολουθεί τη διαδρομή: Ελίκης (αφετηρία) – Ταξιαρχών – Ασημ. 

Φωτήλα – Βάλφουρ (Τρίγωνη πλατεία) – Κλεομένους Οικονόμου – Ρήγα Φεραίου – ΠΕΟ 

Πατρών / Κορίνθου – … – Ελαιώνας – .... – ΠΕΟ Πατρών / Κορίνθου – Κανελλοπούλου – 

Νικ. Σολιώτη – Ταξιαρχών. Το Σάββατο, λόγω πραγματοποίησης λαϊκής αγοράς στην οδό 

Νικ. Σολιώτη, το δρομολόγιο επιστροφής ακολουθεί τη διαδρομή: ΠΕΟ Πατρών / Κορίνθου 

– Κανελλοπούλου – Νικ. Πλαστήρα – Ταξιαρχών. 

• Γραμμή 3 (κυκλική διαδρομή): Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου – Κέντρο Αιγίου – Συνοικισμός 

– Τέμενη – Βαλιμίτικα. Το δρομολόγιο ακολουθεί τη διαδρομή: Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου 

/ Δαφνών – Αγίου Λεοντίου – Στράβωνος – Γρηγορίου Ε΄ – Βασ. Κωνσταντίνου – Ρήγα 

Φεραίου – Κλεομένους Οικονόμου – Ασημ. Φωτήλα – Βάλφουρ (Τρίγωνη πλατεία) – 

Κλεομένους Οικονόμου – Ρήγα Φεραίου – Κανελλοπούλου – Νικ. Πλαστήρα – Ταξιαρχών - 

Ασημ. Φωτήλα – Βάλφουρ (Τρίγωνη πλατεία) – Κλεομένους Οικονόμου – Αιγιαλέως – 

Σολωμού – Βασ. Κωνσταντίνου – Γρηγορίου Ε΄ – Στράβωνος – Αγίου Λεοντίου – Δαφνών / 

Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου. 

• Γραμμή 4 (κυκλική διαδρομή): ΑΤΕΙ – Κέντρο Αιγίου – Καλλιθέα – Περιμετρική. Το 

δρομολόγιο ακολουθεί τη διαδρομή: ΑΤΕΙ / Ψαρών – Ζωοδόχου Πηγής – Κανελλοπούλου – 

Νικ. Πλαστήρα – Ταξιαρχών – Ασημ. Φωτήλα – Βάλφουρ (Τρίγωνη πλατεία) – Κλεομένους 

Οικονόμου – Αιγιαλέως – Σολωμού – Μητροπόλεως – Περιμετρική Καλλιθέας – ΠΕΟ 

Πατρών / Κορίνθου – Ζωοδόχου Πηγής – Ψαρών / ΑΤΕΙ. Κατά τη θερινή περίοδο 

πραγματοποιείται πρόσθετο δρομολόγιο προς/από Αλυκές για  την εξυπηρέτηση των 

λουομένων.  

• Γραμμή 5 (κυκλική διαδρομή): Καλλιθέα – Αλυκή. Το δρομολόγιο ακολουθεί τη διαδρομή: 

Καλλιθέα – Μητροπόλεως – Σολωμού – Βασ. Κωνσταντίνου – Ρήγα Φεραίου – Κλεομένους 

Οικονόμου – Ασημ. Φωτήλα – Βάλφουρ (Τρίγωνη πλατεία) – Κλεομ. Οικονόμου – Ρήγα 

Φεραίου – Κανελλοπούλου – Ζωοδόχου Πηγής – Παυσανίου – Αλυκής – Παυσανίου – 

Ζωοδόχου Πηγής – Κανελλοπούλου – Νικ. Πλαστήρα – Ταξιαρχών – Ασημ. Φωτήλα – 

Βάλφουρ (Τρίγωνη πλατεία) – Κλεομένους Οικονόμου – Αιγιαλέως – Σολωμού – 

Μητροπόλεως – Καλλιθέα. 

Οι λεωφορειακές γραμμές του Αστικού ΚΤΕΛ Αιγίου Α.Ε., που διέρχονται από την περιοχή του 

παλαιού Σχεδίου Πόλεως της πόλης του Αιγίου (κεντρικός πυρήνας της πόλης), παρουσιάζονται στην 

Εικόνα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 44: Λεωφορειακές Γραμμές Διαδρομές Αστικού ΚΤΕΛ Αιγίου Α.Ε. στον Αστικό Πυρήνα της Πόλης του Αιγίου 

(Πηγή: Επικαιροποίηση Μελέτης Οργάνωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην Περιοχή Παλαιού Σχεδίου Πόλης Αιγαίου, 2016) 
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Υπεραστική Συγκοινωνία 
Οι υπεραστικές οδικές μεταφορές του Δήμου Αιγιαλείας  πραγματοποιούνται από το 

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας Α.Ε., το οποίο ιδρύθηκε το 1952 (με έδρα την πόλη της 

Πάτρας) μαζί με όλα τα Νομαρχιακά ΚΤΕΛ της Ελλάδας (Ν. 2119/1952). Το 2003 μετατράπηκε 

σε Ανώνυμη Εταιρεία με τη μίσθωση των λεωφορείων των μετόχων που ήταν ενταγμένα στο 

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Στόχος του είναι η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των 

υπεραστικών γραμμών της Π.Ε. Αχαΐας και διαθέτει 150 τελευταίας τεχνολογίας λεωφορεία. 

Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας Α.Ε. καλύπτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα διαδρομών, 

με τέσσερις βασικούς άξονες: Πάτρα - Αθήνα, Πάτρα - Θεσσαλονίκη, Πάτρα - Καλαμάτα και 

Πάτρα - Ιωάννινα, έχει πυκνό δίκτυο εντός της Π.Ε. Αχαΐας, αλλά και τακτικές και έκτακτες 

γραμμές για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα (Επίσημη Ιστοσελίδα Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού 

Αχαΐας Α.Ε. – https://www.ktelachaias.gr/istoriko/). 

Ο σταθμός του Υπεραστικού ΚΤΕΛ βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Κλεομένους 

Οικονόμου και Αιγιαλέως. Πρόκειται για ιδιόκτητη εγκατάσταση, που διαθέτει κτίριο 

διοίκησης και εξυπηρέτησης επιβατών και στεγασμένο χώρο αποβίβασης και επιβίβασης. 

Αναλυτικότερα, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας Α.Ε. συνδέει την πόλη του Αιγίου 

απευθείας με την Αθήνα, την Πάτρα, τα Καλάβρυτα και διάφορα σημεία της ενδοχώρας. 

Εμφανίζει σημαντική επιβατική κίνηση και η τυπική ημερήσια διακίνηση δρομολογίων 

ανέρχεται σε περίπου 20 δρομολόγια ημερησίως από/προς Πάτρα, 17 δρομολόγια 

ημερησίως από/προς Αθήνα και τοπικά δρομολόγια με αφετηρία το Αίγιο. 

Τα βασικότερα δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας Α.Ε. που 

εξυπηρετούν τον Δήμο Αιγιαλείας (διαδημοτικά και ενδοδημοτικά) είναι τα εξής: 

• Πάτρα - Αθήνα. 

• Αθήνα - Πάτρα. 

• Πάτρα - Αίγιο. 

• Αίγιο - Πάτρα. 

• Αίγιο - Αθήνα. 

• Αθήνα - Αίγιο. 

• Πάτρα - Χαλκίδα. 

• Χαλκίδα - Πάτρα. 

• Ακράτα - Αθήνα. 

• Αθήνα - Ακράτα. 

• Πάτρα - Καλύβρυτα. 

• Καλάβρυτα - Πάτρα. 

• Αίγιο - Καλάβρυτα. 

• Καλάβρυτα - Αίγιο. 

• Αίγιο - Ακράτα. 

• Ακράτα - Αίγιο. 

• Αίγιο - Δερβένι. 

• Δερβένι - Αίγιο. 

• Αίγιο - Κουνινά. 

• Κουνινά - Αίγιο. 
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• Αίγιο - Διακοπτό. 

• Διακοπτό - Αίγιο. 

• Ακράτα - Περιθώρι. 

• Περιθώρι - Ακράτα. 

• Ακράτα - Αμπελόκηποι. 

• Αμπελόκηποι - Ακράτα. 

• Αίγιο - Δαμακίνι. 

• Δαμακίνι - Αίγιο. 

Οι ώρες αναχώρησης των βασικών δρομολογίων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού 

Αχαΐας Α.Ε. παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα (παρατίθενται τα στοιχεία δρομολογίων για 

την Παρασκευή 07/01/2022, τα δρομολόγια για κάθε ημέρα αναρτώνται αναλυτικά στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας Α.Ε.). 

 
Πίνακας 19: Πρόγραμμα Δρομολογίων Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας Α.Ε. 

(Πηγή: https://www.ktelachaias.gr/) 
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Σιδηροδρομικές Μεταφορές 
Με την ολοκλήρωση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο - Αίγιο (Ροδοδάφνη) 

αναβαθμίζεται δραστικά η διασύνδεση του Δήμου Αιγιαλείας. Στη νέα αυτή γραμμή 

μπορούν να αναπτύσσονται ταχύτητες μέχρι και 200 Km/h κατά τόπους. Στα συνολικά 71 Km 

λειτουργούν τρεις (3) σταθμοί (Ξυλοκάστρου, Ακράτας και Αιγίου) και έξι (6) στάσεις 

(Διμηνιού, Λυκοποριάς, Λυγιάς, Πλατάνου, Διακοπτού και Ελίκης). Έχει έξι (6) σήραγγες 

συνολικού μήκους 11 Km περίπου, καθώς και οχτώ (8) σήραγγες διαφυγής συνολικού 

μήκους άνω των 2 Km, 13 cut & cover, 18 σιδηροδρομικές γέφυρες και 60 ανισόπεδες 

διαβάσεις. Διαθέτει τα πλέον σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών, τα 

οποία – εκτός των άλλων – εξασφαλίζουν και τη λειτουργία της γραμμής με απόλυτη 

ασφάλεια. Επιπλέον, το τρένο συνδέεται με τον οδοντωτό Διακοπτού - Καλαβρύτων στο 

Διακοπτό. 

Προς το παρόν, η συγκεκριμένη γραμμή δεν διαθέτει ηλεκτροκίνηση. Η σχετική 

εργολαβία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2022. Λόγω της απουσίας 

ηλεκτροκίνησης το δρομολόγιο «σπάει» στα δύο. Το τρένο ξεκινά από τον Πειραιά με τα 

ηλεκτροκίνητα και μόλις φτάνει στο Κιάτο περιμένει το ντιζελοκίνητο. Από εκεί γίνεται 

μετεπιβίβαση και μετά από 5-6 λεπτά ξεκινά προς Αίγιο. Με τον αντίστροφο τρόπο γίνεται το 

δρομολόγιο από το Αίγιο. Μέσω της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, το επιβατικό κοινό που 

ξεκινά από το Αίγιο μπορεί να βρίσκεται σε 2 ώρες και 20 λεπτά στην Αθήνα, ενώ μπορεί να 

συνεχίσει το ταξίδι του είτε προς τον διεθνή αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, είτε προς το 

λιμάνι του Πειραιά. 

Ωστόσο, παραμένουν σε εκκρεμότητα και απαιτείται να ολοκληρωθούν: 

• Η έναρξη αντιπλημμυρικών έργων, ειδικά σε «κόκκινα» σημεία του νέου εθνικού 

και σιδηροδρομικού δικτύου. 

• Η ασφαλής μετάβαση επιβατών στον νέο σιδηροδρομικό σταθμό του Αιγίου, που 

αυτή τη στιγμή είναι και ο τερματικός σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. 

Λιμενικές Υποδομές 
Το λιμάνι ήταν και είναι ένα από τα πλέον ζωτικά σημεία της πόλης του Αιγίου. Τον 

«χρυσό αιώνα» της σταφίδας Βοστίτσα και των αθρόων εξαγωγών της πόλης, το λιμάνι 

Αιγίου ήταν το σημείο όπου ο κόπος και το προϊόν της αγροτικής παραγωγής γινόταν ακριβό 

εμπόρευμα για τα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης. Σήμερα, το λιμάνι υποδέχεται πλοία-ψυγεία 

που εισάγουν φρούτα, έχει εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ενίοτε υποδέχεται δεξαμενόπλοια 

με φορτία, όπως το κρασί. Στο επιβατικό τμήμα λειτουργούσε επί σειρά ετών η γραμμή 

Αιγίου - Αγίου Νικολάου, η οποία διακόπηκε, άλλα γίνονται προσπάθειες να 

επαναλειτουργήσει, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα. 

Η λιμενική ζώνη Αιγίου περιλαμβάνει (βλ. Εικόνα 45):  

• Το νέο λιμάνι του Αιγίου που βρίσκεται στη δυτική ακτή του όρμου του Αιγίου. 

Το νέο λιμάνι έχει μικτό χαρακτήρα (εμπορικό και επιβατικό / τουριστικό) και 

μπορεί να εξυπηρετεί είτε RO-RO πλοία, είτε κρουαζιερόπλοια και με δυνατότητα 

να μπορούν να εξυπηρετηθούν συγχρόνως δύο Ε/Γ-Ο/Γ πλοία και ένα φορτηγό 

15000 DWT κατά μέγιστο. Το κρηπίδωμα παραβολής έχει συνολικό μήκος 256 m 

και ο χερσαίος χώρος, που διατίθεται για τις λειτουργίες της εγκατάστασης, έχει 

έκταση 35 στρεμμάτων. Η εγκατάσταση διαθέτει φυλάκια, πυροσβεστικό σταθμό, 
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ηλεκτρογεννήτρια, CCTV, γεφυροπλάστιγγα και γραφεία για την εξυπηρέτηση των 

Αρχών.  

• Η εγκατάσταση του παλιού λιμένα Αιγίου διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους για 

τα φορτία συνολικού εμβαδού 1.157 Km2 και αποθήκη για τις ανάγκες των Αρχών 

έκτασης 290 Km2. Στο παλιό λιμάνι στεγάζεται το διοικητικό κτίριο του Λιμενικού 

Ταμείου.  

• Το αλιευτικό καταφύγιο βρίσκεται στην παραλία του Αιγίου και έχει την 

δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 80 σκάφη. 
 

Εικόνα 45: Λιμενικές Εγκαταστάσεις της Πόλης του Αιγίου 

 
 
Το μεγάλο βήμα για τον εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη αξιοποίηση της λιμενικής 

ζώνης του Αιγίου, αποτελεί η ένταξη σε χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος 

«Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, του έργου: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων 

και Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών 

Υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας», συνολικού προϋπολογισμού 

305.421,61 ευρώ, με δικαιούχο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας και με προθεσμία 

ολοκλήρωσης έργου την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα (master plan) που αφορά υποχρεωτικά 

στη συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων και 

αποσπασμένων τμημάτων ή και τμημάτων στα οποία δεν υπάρχουν λιμενικές 

εγκαταστάσεις, με τους εξής στόχους:  

• Την ανάπτυξη του λιμένα ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για 

την εξυπηρέτηση των επιβατών, πλοίων και φορτίων. 
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• Την αναβάθμιση του κύρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας και την 

αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. 

• Τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών και κτιριακών υποδομών.  

• Την ενίσχυση της θέσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας στη 

λιμενική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. 

Οι μελέτες που αναμένεται να εκπονηθούν είναι:  

• Σύνταξη Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan). 

• Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του λιμένα Αιγίου, ανάπτυξη σχεδίων 

και διαδικασιών προσβασιμότητας με έμφαση στην αντιμετώπιση επειγόντων / 

έκτακτων περιστατικών, σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των 

ατόμων με αναπηρίες και κινητικές δυσκολίες. 

• Ανάπτυξη - εγκατάσταση - εφαρμογή - πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης κατά 

ISO 9001:2015 και συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 

14001:2015. 

• Μελέτη εγκατάστασης προσκρουστήρων.  

 

Θέσεις ΤΑΞΙ 
Στο οδικό δίκτυο της πόλης του Αιγίου παρατηρείται ένας μικρός αριθμός 

παραχωρημένων θέσεων στάθμευσης σε επαγγελματίες ΤΑΞΙ. Ειδικότερα, σε όλη την έκταση 

της πόλης του Αιγίου εντοπίστηκαν έξι (6) σημεία για τη στάση και στάθμευση των ΤΑΞΙ 

(πιάτσες), τα οποία συναντώνται στον κεντρικό πυρήνα της πόλης (περιοχή παλαιού Σχεδίου 

Πόλεως). Πιο συγκεκριμένα, πιάτσες ΤΑΞΙ υπάρχουν στα ακόλουθα σημεία της πόλης του 

Αιγίου (βλ. επίσης Εικόνα 46): 

• Πλατεία Αγίας Λαύρας – πρόκειται για την κεντρική πιάτσα η οποία αναπτύσσεται 

κατά μήκος της πλευρικής οδού Ζαΐμη, με μέτωπο εξόδου την οδό 

Πολυχρονιάδου, χωρητικότητας περί τις δέκα (10) θέσεις. 

• Αιγιαλέως – πρόκειται για σημαντική πιάτσα η οποία αναπτύσσεται κατά μήκος 

του σταθμού του Υπεραστικού ΚΤΕΛ επί της οδού Αιγιαλέως και μάλιστα με 

αντίθετη κατεύθυνση κίνησης από αυτήν της οδού. Η δυναμικότητά της εκτιμάται 

περί τις 12 - 15 θέσεις. 

• Οδός Μελετοπούλων – πρόκειται για κεντρική πιάτσα η οποία αναπτύσσεται 

δίπλα στον Δημοτικό Κήπο Υψηλών Αλωνίων, με μέτωπο εξόδου την οδό 

Μητροπόλεως, χωρητικότητας περί τις δέκα (10) θέσεις. 

• Οδός Νικ. Πλαστήρα – η πιάτσα αναπτύσσεται έναντι του Πολιτιστικού Κέντρου 

Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» (Παλαιό Νοσοκομείο), με μέτωπο εξόδου τις οδούς 

Ταξιαρχών και Κανελλοπούλου, χωρητικότητας περί τις 6 - 8 θέσεις. 

• Ανδρέου Λόντου και Βαλφούρ – η πιάτσα αναπτύσσεται στην οδό Βαλφούρ, με 

μέτωπο εξόδου στην οδό Κλεομένους Οικονόμου, καθώς και στο τμήμα της 

Ανδρέου Λόντου, μετά την οδό Επισκόπου Τιμοθέου. Η χωρητικότητά της 

εκτιμάται περί τις δέκα (10) θέσεις. 

• Πλατεία Δεξαμενής – η πιάτσα αναπτύσσεται στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου, 

με μέτωπο εξόδου στην οδό Σολωμού. 
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Εικόνα 46: Θέσεις Ταξί στην Πόλη του Αιγίου 

 
 

2.2.8 Ηλεκτροκίνηση  

Σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Αιγιαλείας δεν εντοπίζονται υποδομές για τη 

φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 

 

2.2.9 Οχήματα Διανομής: Τροφοδοσία και Εμπορευματικές μεταφορές 

Στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο της πόλης του Αιγίου (πρωτεύουσες, δευτερεύουσες 

και συλλεκτήριες αρτηρίες), εντοπίζεται ένας πολύ μικρός αριθμός παραχωρημένων θέσεων 

στάσης / στάθμευσης για οχήματα διανομής – τροφοδοσίας (σημεία φορτοεκφόρτωσης), 

καθώς επίσης και θέσεων παρόδιας στάθμευσης φορτηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης. 

Συνολικά, καταγράφηκαν 14 σημεία φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων για 
καταστήματα της πόλης που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη στάθμευση και τα οποία 
συνοδεύονται από κατάλληλη σήμανση (βλ. Εικόνα 47). Τα εν λόγω σημεία εντοπίζονται επί 
της οδού Κλεομένους Οικονόμου και Ζωοδόχου Πηγής, ενώ ένα ακόμη σημείο 
φορτοεκφόρτωσης (με σήμανση) καταγράφεται επί της οδού Σολωμού. 

Αναφορικά με τις παραχωρημένες θέσεις παρόδιας στάθμευσης φορτηγών 
οχημάτων δημόσιας χρήσης, αυτές εντοπίζονται στα παρακάτω σημεία της πόλης του Αιγίου 
(βλ. Εικόνα 47): 

• Οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Νικ. Σολιώτη και 

Κανελλοπούλου. 

• Οδός Κολοκοτρώνη, στο τμήμα μεταξύ των οδών Εισοδίων και Ερμού. 
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Εικόνα 47: Σημεία Φορτοεκφόρτωσης και Θέσεις Στάθμευσης Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης στην Πόλη του Αιγίου 

 
  

 

2.2.10 Στάθμευση  

Οργάνωση και Διαχείριση Στάθμευσης  
Η ζήτηση για στάθμευση στην πόλη του Αιγίου καλύπτεται τόσο παρά το κράσπεδο, 

όσο και σε χώρους εκτός οδού (parking), οι οποίοι είναι διάσπαρτοι μέσα στην πόλη. Το 

δυναμικό παρά το κράσπεδο στάθμευσης είναι σχετικά χαμηλό, λόγω του περιορισμένου 

πλάτους μεγάλου τμήματος του οδικού δικτύου. 

Στο Αίγιο, μέχρι και σήμερα, δεν έχει εφαρμοστεί σύστημα τιμολόγησης με 

παρκόμετρα ή κάρτες στάθμευσης (σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης). Αυτή η απόφαση 

αποτελεί πολιτική επιλογή των Δημοτικών Αρχών διαχρονικά, η οποία στηρίζεται στα 

ακόλουθα επιχειρήματα (Επικαιροποίηση Μελέτης Οργάνωσης Κυκλοφορίας και 

Στάθμευσης στην Περιοχή Παλαιού Σχεδίου Πόλη Αιγίου, 2016): 

• ο κεντρικός πυρήνας της πόλης (περιοχή παλαιού Σχεδίου Πόλεως) είναι πολύ 

μικρός σε έκταση, έτσι ώστε να οργανωθεί ένα λειτουργικά βιώσιμο σύστημα 

ελεγχόμενης στάθμευσης, 

• υπάρχει αδυναμία ελέγχου λόγω απουσίας δημοτικής αστυνομίας, 

• αποτελεί πολιτική επιλογή των Δημοτικών Αρχών να μην επιβαρύνουν οικονομικά 

τους επισκέπτες της πόλης, δεδομένου ότι στην πλειοψηφία τους πρόκειται για 

κατοίκους των οικισμών της αγροτικής ενδοχώρας του Δήμου. 

Εκτεταμένα προβλήματα παρά το κράσπεδο στάθμευσης εμφανίζονται σε οδούς με 

υψηλή συγκέντρωση εμπορικών χρήσεων και χρήσεων αναψυχής, όπου εμφανίζονται 
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φαινόμενα παράλληλης στάθμευσης σε βάρος του κυκλοφοριακού χώρου. Ιδιαίτερα έντονα 

προβλήματα παράνομης παρά το κράσπεδο στάθμευσης εντοπίζονται στο αμφίδρομο τμήμα 

της οδού Κλεομένους Οικονόμου, στην οδό Μητροπόλεως μετά την οδό Παναγιωτοπούλων, 

στην οδό Ταξιαρχών, στη οδό Νικ. Σολιώτη, κ.λπ. 

Στο πλαίσιο της μελέτης «Επικαιροποίησης της Οργάνωσης, Κυκλοφορίας και 

Στάθμευσης στην Περιοχή του Παλαιού Σχεδίου Πόλης Αιγίου», καταγράφηκαν λεπτομερώς 

οι εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις παρά το κράσπεδο στάθμευσης στον κεντρικό πυρήνα της 

πόλης του Αιγίου και παρουσιάζονται στην Εικόνα 48. 
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Εικόνα 48: Υφιστάμενη Κατακόρυφη Σήμανση Περιοχής Παλαιού Σχεδίου της Πόλης του Αιγίου 

(Πηγή: Επικαιροποίηση Μελέτης Οργάνωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην Περιοχή Παλαιού Σχεδίου Πόλης Αιγαίου, 2016) 
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Απογραφή Στάθμευσης 
Στο πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος παραδοτέου πραγματοποιήθηκε καταγραφή 

παράνομης και νόμιμης στάθμευσης σε συνολικά επτά κεντρικές οδούς (ή τμήματα αυτών) 

της πόλης του Αιγίου, οι οποίες είναι: 

• Ζωοδόχου Πηγής (από Παυσανίου έως Μιχαλόπουλου). 

• Ερμού (από Κλεομένους Οικονόμου έως Κολοκοτρώνη). 

• Μητροπόλεως (από Κλεομένους Οικονόμου έως Σολωμού). 

• Κολοκοτρώνη (από Ερμού έως Βασιλέως Κωνσταντίνου). 

• Βασιλέως Κωνσταντίνου (από Ανδρέα Λόντου έως Κολοκοτρώνη). 

• Ανδρέα Λόντου (από Βασιλέως Κωνσταντίνου έως Ανδρονοπούλου). 

• Ανδρονοπούλου (από Μελετοπούλων έως Ανδρέα Λόντου). 

Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων καταγράφηκαν συνολικά 205 νόμιμα σταθμευμένα 

οχήματα (βλ. Εικόνα 49). Από αυτά, τα 166 ήταν αυτοκίνητα και τα 39 μηχανοκίνητα 

δίκυκλα. 

 
Εικόνα 49: Καταγεγραμμένα Νόμιμα Σταθμευμένα Οχήματα 

 

Σχετικά με την παράνομη στάθμευση, καταγράφηκαν συνολικά 60 παράνομα 

σταθμευμένα οχήματα (βλ. Εικόνα 50). Από αυτά τα 33 ήταν αυτοκίνητα και τα 27 

μηχανοκίνητα δίκυκλα. Έντονη παράνομη στάθμευση παρατηρήθηκε στην οδό 

Μητροπόλεως, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μελετοπούλων και Σολωμού, στην οδό 

Ανδρονοπούλου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Δεσποτοπούλου και Ανδρέα Λόντου, στην οδό 

Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανδρέα Λόντου και Κολοκοτρώνη, 

καθώς και στην οδό Κολοκοτρώνη, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ερμού και Βασιλέως 
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Κωνσταντίνου (βλ. Εικόνα 50). Στην ακόλουθη εικόνα, έγινε κατηγοριοποίηση των 

παράνομων σταθμευμένων οχημάτων στις εξής τάξεις: 

• Κατηγορία 1: Από 1 έως 3 παράνομα σταθμευμένα οχήματα 

• Κατηγορία 2: Από 4 έως 6 παράνομα σταθμευμένα οχήματα 

• Κατηγορία 3: Από 7 έως 9 παράνομα σταθμευμένα οχήματα 

 
Εικόνα 50: Καταγεγραμμένα Παράνομα Σταθμευμένα Οχήματα 

 
 

Οργανωμένοι Χώροι Στάθμευσης Εκτός Οδού 
Η στάθμευση εκτός οδού γίνεται σε υπαίθριους χώρους, τους οποίους έχει 

εξασφαλίσει και διαμορφώσει ο Δήμος Αιγιαλείας. Πρόκειται για χώρους που είτε ανήκουν 

στον Δήμο, είτε ανήκουν σε ιδιώτες από τους οποίους ο Δήμος τους ενοικιάζει. Υπάρχουν, 

επίσης, ιδιωτικοί υπαίθριοι χώροι στάθμευσης οι οποίοι διατίθενται επί πληρωμή. Τέλος, 

εκτός οδού στάθμευση εντοπίζεται σε διαθέσιμα αστικά κενά (άχτιστα οικόπεδα), που δεν 

έχουν καμία διαμόρφωση ή/και σήμανση. 

Κατά την καταγραφή των χρήσεων γης σημειώθηκαν – μεταξύ άλλων – και οι 

οργανωμένοι χώροι στάθμευσης (parking) στην πόλη του Αιγίου. Οι εν λόγω χώροι (δημόσιοι 

αλλά και ιδιωτικοί) παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρακάτω Εικόνα. Οι δημόσιοι χώροι 

στάθμευσης είναι συνολικά τριάντα (30) (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) με συνολική 

έκταση 15.458,305 m2 (308,649 στρέμματα). Οι περισσότεροι από αυτούς τους χώρους 

αποτελούν αδιαμόρφωτες εκτάσεις, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται ακριβής ο 

υπολογισμός της χωρητικότητάς τους. Παρόλα αυτά, μια αδρή εκτίμηση υπολογίζει ότι 

προσφέρονται περίπου 519 θέσεις στάθμευσης. Οι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης είναι 
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συνολικά δεκαεπτά (17) (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) με συνολική έκταση 15.426,322 m2 

(15,426 στρέμματα) και αφορούν κυρίως σε χώρους στάθμευσης ιδιωτικών επιχειρήσεων 

(για υπαλλήλους και πελάτες). Η χωρητικότητα των παραπάνω χώρων υπολογίζεται περίπου 

στις 518 θέσεις στάθμευσης. Τέλος, στην πόλη του Αιγίου εντοπίζεται και ο ιδιωτικός χώρος 

στάθμευσης των λεωφορείων του σταθμού του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας Α.Ε., 

συνολικής έκτασης 0,554 στρεμμάτων (553.522 m2). 
 

Εικόνα 51: Οργανωμένοι Χώροι Στάθμευσης της Πόλης του Αιγίου 

 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πέντε δημοτικούς, μόνιμα διαμορφωμένους, υπαίθριους 

χώρους στάθμευσης (βλ. Εικόνα 52) έχουν τοποθετηθεί αυτόματα συστήματα διαχείρισης, 

τα οποία περιλαμβάνουν μπάρα ελέγχου εισόδου / εξόδου, σύστημα ανέπαφης πληρωμής 

(Near Field Communication – NFC), που επιτρέπει την ενεργοποίηση της μπάρας με χρήση 

ηλεκτρονικής κάρτας, και πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων (Variable Message Sign – VMS). 

Παρά την εγκατάσταση του συστήματος, ουδέποτε εφαρμόστηκε πολιτική χρέωσης χρήσης. 

Σήμερα, το σύστημα έχει υποστεί εκτεταμένους βανδαλισμούς (σπασμένες μπάρες, σχεδόν 

αποξηλωμένα συστήματα στήριξης) και η εικόνα που εμφανίζει κρίνεται τουλάχιστον 

αποθαρρυντική. 
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Εικόνα 52: Οργανωμένοι Χώροι Στάθμευσης της Πόλης του Αιγίου που Διαθέτουν Αυτόματα Συστήματα Διαχείρισης 

 

 

2.2.11 Νέες Τεχνολογίες στο Σύστημα Μεταφορών 

Στον Δήμο Αιγιαλείας δεν εφαρμόζονται σήμερα νέες τεχνολογίες στο σύστημα των 

μεταφορών. 

 

2.2.12 Περιβαλλοντικά στοιχεία – Ρύποι, θόρυβος και δημόσια υγεία 

Γεωμορφολογία Δήμου Αιγιαλείας 
Η βόρεια πλευρά του Δήμου Αιγιαλείας είναι πεδινή ενώ στα νότια αναπτύσσονται 

ορεινοί όγκοι, ο κυριότερος εκ των οποίων είναι ο Χελμός με μέγιστο υψόμετρο 2.341 m. 

Σημαντικοί ορεινοί όγκοι είναι, επίσης, το όρος Μπαρμπάς (1.613 m) και ο Κλωκός (1.778 m). 

Η γενική διεύθυνση των ορέων είναι ΒΔ – ΝΑ και δημιουργήθηκαν κατά τις αλπικές 

πτυχώσεις, αποτελούν δε συνέχεια των ορεινών όγκων της Ηπείρου και της Κεντρικής 

Ελλάδας. 

Το υδατικό δυναμικό του Δήμου Αιγιαλείας διαμορφώνεται από τα επιφανειακά και 

υπόγεια νερά. Χαρακτηρίζεται υψηλό, κάτι που οφείλεται στη γεωγραφική του θέση και 

στην ορεογραφική διάταξη, η οποία ευνοεί τα μεγάλα ύψη ατμοσφαιρικών 

κατακρημνισμάτων που τροφοδοτούν το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής και σχηματίζουν 

ένα μέτρια αναπτυγμένο υδρογραφικό σύστημα. Το μεγαλύτερο μέρος της απορροής 

παρουσιάζει χειμαρρική μορφή και οδηγείται στη θάλασσα. Το κύριο υδρογραφικό δίκτυο το 

διαμορφώνουν οι λεκάνες απορροής των ποταμών Κράθη, Βουραϊκού, Σελινούντα, Φοίνικα 

και Μεγανίτη. 
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Κλιματολογικές Συνθήκες 
Το κλίμα της Π.Ε. Αχαΐας, στην οποία εντάσσεται ο Δήμος Αιγιαλείας, χαρακτηρίζεται 

ως εύκρατο μεσογειακό, αλλά ποικίλει και διαφέρει ανάλογα με το υψόμετρο, την απόσταση 

από τη θάλασσα και διάφορα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Στις παράκτιες 

περιοχές το κλίμα είναι τυπικό μεσογειακό, με ήπιους χειμώνες – πιο υγρούς στα δυτικά και 

λιγότερο στα ανατολικά – και θερμά, ξηρά καλοκαίρια, με κάποιες βροχοπτώσεις στα δυτικά 

και ελάχιστες στα ανατολικά. Στα ενδότερα της Π.Ε. και όσο το υψόμετρο αυξάνει, το κλίμα 

γίνεται περισσότερο ψυχρό με δριμύτερους χειμώνες και πιο δροσερά καλοκαίρια, με 

περισσότερες βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά, με εξαίρεση τα χαμηλά πεδινά της 

ενδοχώρας που έχουν θερμότερα καλοκαίρια από ότι οι παράκτιες περιοχές. 

Σύμφωνα με τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – Κ.Εν.Α.Κ.1» (ΦΕΚ 

2367/Β/12-7-2017), η Π.Ε. Αχαΐας εντάσσεται στην Κλιματική Ζώνη Β, από τις τέσσερις 

κατηγορίες που απαντώνται στην ελληνική επικράτεια (Εικόνα 53). Η εν λόγω 

κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης (heating degree days) και 

κυμαίνεται από το Α έως το Δ με φθίνουσα τιμή (από την θερμότερη στην ψυχρότερη). Αξίζει 

να υπογραμμιστεί ότι – πάντα σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. – οι περιοχές μιας Π.Ε. που 

βρίσκονται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 500 m εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη 

κλιματική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκει η Π.Ε. 

Συμπερασματικά, ο υπό μελέτη Δήμος ανήκει στην κατηγορία των δεύτερων πιο 

θερμών τόπων της χώρας μαζί με τις Π.Ε. Αττικής (εκτός των Κυθήρων και των νησιών του 

Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, 

Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Άρτας (βλ. 

Εικόνα 53). 
  

 
1 Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), η Ελληνική επικράτεια 
διαιρείται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες. Μέσα από την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) για τα κλιματικά δεδομένα των ελληνικών περιοχών προσδιορίζεται σε ποια 
κλιματική ζώνη υπάγεται η κάθε Π.Ε. 
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Εικόνα 53: Κλιματικές Ζώνες βάσει του Κ.Εν.Α.Κ. 

(Πηγή: Κ.Εν.Α.Κ., 2010) 

 
 

Η μέση θερμοκρασία στην περιοχή του Αιγίου κυμαίνεται στους 17,7 C (βλ. Εικόνα 

54). Η επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρέχει κλιματικά 

δεδομένα για την περιοχή του Δήμου Αιγιαλείας, μέσα από τον μετεωρολογικό σταθμό του 

Αγίου Νικολάου Τραπέζης, οι μετρήσεις του οποίου μπορούν να θεωρηθούν ότι 

αντιπροσωπεύουν ολόκληρο τον Καλλικρατικό Δήμο. 

Ειδικότερα για το έτος 2021, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέση θερμοκρασία του Δήμου Αιγιαλείας κυμαίνεται στους 8,2 

C κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών και στους 24,4 C κατά τη διάρκεια των θερινών 

μηνών (βλ. Πίνακα 20). 

 
Πίνακας 20: Μέγιστη, Ελάχιστη και Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία Δήμου Αιγιαλείας (Μετεωρολογικός Σταθμός Αγίου 

Νικολάου Τραπέζης) για το Έτος 2021 

(Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – http://meteosearch.meteo.gr) 

Μήνας 
Μέγιστη Μηνιαία 

Θερμοκρασία 
Ελάχιστη Μηνιαία 

Θερμοκρασία 
Μέση Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

Ιανουάριος 20,4 -3,6 7,4 

Φεβρουάριος 19,4 -4,7 8,4 

Μάρτιος 15,7 -0,1 7,2 

Απρίλιος 25,6 1,9 11,4 

Μάιος 29,2 10,5 18,6 

Ιούνιος 34,1 10,7 21,8 

http://meteosearch.meteo.gr/stationInfo.asp
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Ιούλιος 36,1 18,2 25,4 

Αύγουστος 38,7 18,7 26,0 

Σεπτέμβριος 29,9 10,4 20,0 

Οκτώβριος 11,1 6,8 8,4 

Νοέμβριος 26,1 3,6 11,5 

Δεκέμβριος 15,0 5,1 8,9 

 
Εικόνα 54: Θερμοκρασιακός Χάρτης Ελλάδος Περιόδου 1975 - 2004 

(Πηγή: klimaonline – http://klimaonline.weebly.com/kappalambdaiotamualpha-

epsilonlambdalambdaalphadeltaalphasigma.html#.) 

 
 

Το μέσο ύψος των βροχοπτώσεων ανέρχεται στα 730mmHg (βλ. Εικόνα 55), με μέσο 

αριθμό ημερών με βροχή μεγαλύτερη από 1 mm σε 77 mm και μέση σχετική υγρασία 66%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://klimaonline.weebly.com/kappalambdaiotamualpha-epsilonlambdalambdaalphadeltaalphasigma.html#.
http://klimaonline.weebly.com/kappalambdaiotamualpha-epsilonlambdalambdaalphadeltaalphasigma.html#.
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Εικόνα 55: Βροχομετρικός Χάρτης Ελλάδος Περιόδου 1975 - 2004 

(Πηγή: klimaonline – http://klimaonline.weebly.com/kappalambdaiotamualpha-

epsilonlambdalambdaalphadeltaalphasigma.html#.) 

 
 

Αναφορικά με την ένταση των ανέμων, η περιοχή δέχεται ασθενείς ανέμους, κυρίως 

δυτικούς (βλ. Εικόνα 56). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://klimaonline.weebly.com/kappalambdaiotamualpha-epsilonlambdalambdaalphadeltaalphasigma.html#.
http://klimaonline.weebly.com/kappalambdaiotamualpha-epsilonlambdalambdaalphadeltaalphasigma.html#.
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Εικόνα 56: Χάρτης Μέσων Ταχυτήτων Ανέμου Ελλάδος Περιόδου 1975 - 2004 

(Πηγή: klimaonline - http://klimaonline.weebly.com/kappalambdaiotamualpha-

epsilonlambdalambdaalphadeltaalphasigma.html#.) 

 

 
 

Προστατευόμενες Περιοχές 
 

Περιοχές Δικτύου Natura 2000 
Το Δίκτυο NATURA 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Περιοχών, το 

οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό την προστασία και διατήρηση των φυσικών τύπων 

οικοτόπων, των αυτοφυών ειδών χλωρίδας και των ειδών άγριας πανίδας που θεωρούνται 

σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο δίκτυο εντοπίζονται τρεις κατηγορίες οικοτόπων: α) οι 

Τόποι Κοινοτικής Σημασίας – ΤΚΣ (Sites of Community Importance – SCI), β) οι Ειδικές Ζώνες 

Διατήρησης – ΕΖΔ (Special Areas of Conservation – SAC) και γ) οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας – 

ΖΕΠ (Special Protection Areas – SPA). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΤΚΣ και οι ΕΖΔ ταυτίζονται 

γεωγραφικά, ενώ η μεταξύ τους διαφορά έγκειται στο παρεχόμενο επίπεδο προστασίας 

(Επίσημη Ιστοσελίδα Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτόπων: http://www.ekby.gr/ekby/ 

el/EKBY_Natura2000_el.html). 

Ο Δήμος Αιγιαλείας διαθέτει ένα αξιόλογο και πλούσιο φυσικό περιβάλλον, ενώ 

ορισμένα τμήματά του χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή οικολογική και αισθητική αξία, 

καθώς έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς προστασίας του δικτύου προστατευόμενων 

περιοχών NATURA 2000 (Οδηγία 94/43/ΕΚ – ΦΕΚ 1495/Β/6-9-2010) (βλ. Εικόνα 57). 

http://klimaonline.weebly.com/kappalambdaiotamualpha-epsilonlambdalambdaalphadeltaalphasigma.html#.
http://klimaonline.weebly.com/kappalambdaiotamualpha-epsilonlambdalambdaalphadeltaalphasigma.html#.
http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Natura2000_el.html
http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Natura2000_el.html
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Εικόνα 57: Περιοχές Δικτύου NATURA 2000 Δήμου Αιγιαλείας 

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: https://geodata.gov.gr/) 

 
 

Σύμφωνα με την Εικόνα 57, στον Δήμο Αιγιαλείας βρίσκονται οι εξής περιοχές (ή 

τμήματα αυτών) του δικτύου NATURA 2000: 

• GR2320002 – Όρος Χελμός και ύδατα Στυγός: Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI) 

που βρίσκεται στη βόρεια Πελοπόννησο και περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο του 

Χελμού. Στην περιοχή απαντώνται δάση Abies cephalonica και Pinus nigra, καθώς 

και λιβάδια της Daphno-Festucetea, ποολίβαδα και χασμοφυτική βλάστηση. 

• GR2320003 – Φαράγγι Βουραϊκού: Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI) που 

βρίσκεται στη βόρεια Πελοπόννησο, μεταξύ του Χελμού και των ανατολικών 

υπωρειών του Παναχαϊκού, όπου περιλαμβάνεται το φαράγγι του Βουραϊκού. 

• GR2320005 και GR2320010 – Όρη Μπαρμπάς και Κλωκός, Φράγγι Σελινούντα: 

Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) που 

βρίσκεται στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νότια της πόλης του Αιγίου. Στο 

ανατολικό τμήμα της περιοχής απαντώνται δάση Pinus halepensis και μακκί, σε 

υψόμετρο μέχρι 800 - 900 m. Σε μεγαλύτερα υψόμετρα κυριαρχεί η Abies 

cephalonica, ενώ ορεινότερα εντοπίζονται λιβάδια της Daphno-Festucetea. Στην 

περιοχή συναντώνται, επίσης, σπήλαια και φρυγανική βλάστηση. 

• GR2320006 – Αλυκή Αιγίου: Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI) και Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας (SPA) που βρίσκεται στη βόρεια Πελοπόννησο, βορειοανατολικά της 

πόλης του Αιγίου και περιλαμβάνει το ακρωτήριο «Γύφτισσα». Πρόκειται για 

εποχικό υφάλμυρο υγρότοπο, όπου κυριαρχούν καλαμιώνες και άλλα υγρόφιλα 

και αλόφιλα είδη (Juncus acutus, J. maritimus, Limonium vulgare, L. angustifolium 

https://geodata.gov.gr/
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s.I., Arthrocnemum fruticosum, Inula crithmoides, Aster tripolium). Στην περιοχή 

απαντάται, επίσης, μικρός σχηματισμός με Tamarix. Σε ό,τι αφορά στην υδρόβια 

βλάστηση, κυριαρχούν τα Myriophyllum spicatum και Ruppia cirhosa.  

• GR2320007 – Όρος Παναχαϊκό - Σήραγγες Παναγοπούλας: Τόπος Κοινοτικής 

Σημασίας (SCI) που βρίσκεται στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και περιλαμβάνει 

τον ορεινό όγκο του Παναχαϊκού. Στην περιοχή, στα χαμηλότερα υψόμετρα, 

κυριαρχούν τα μακκί, σχηματισμοί με Quercus coccifera, ενώ όπου είναι πιο 

αραιή η βλάστηση εμφανίζονται χαρακτηριστικά φρύγανα (Phlomis fruticosa, 

Coridothymus capitatus, Cistus salviifolius, Micromeria juliana, Sarcopoterium 

spinosum). Κατά μήκος των ρεμάτων εμφανίζονται κηλίδες με Platanus orientalis. 

Σε μεγαλύτερα υψόμετρα απαντώνται δάση της Abies cephalonica, ενώ 

χαμηλότερα κυριαρχούν χαμηλοί προσκεφαλιόμορφοι ακανθωτοί θάμνοι. 

• GR2320013 – Όρος Χελμός (Αροάνια) - Φαράγγι Βουραϊκού και περιοχή 

Καλαβρύτων: Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA), η οποία βρίσκεται στη βόρεια 

Πελοπόννησο και περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο του Χελμού. Στην περιοχή 

απαντώνται δάση Abies cephalonica και Pinus nigra, καθώς και λιβάδια της 

Daphno-Festucetea, ποολίβαδα, χασμοφυτική βλάστηση, ενώ στα χαμηλότερα 

υψόμετρα εμφανίζονται θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων. 

• GR2530007 – Κορινθιακός Κόλπος: Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI), ο οποίος 

βρίσκεται μεταξύ της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, καταλαμβάνοντας 

τη θαλάσσια περιοχή από τον Ισθμό της Κορίνθου έως και τη γέφυρα Ρίου - 

Αντιρρίου περίπου. 

 

Εθνικό πάρκο Χελμού – Βουραϊκού 
Το Εθνικό Πάρκο Χελμού - Βουραϊκού θεσμοθετήθηκε με την KYA 40390/2009 (ΦΕΚ 

446/Δ/02-10-2009) «Χαρακτηρισμός της Χερσαίας Περιοχής του Ορεινού Όγκου Χελμού - 

Βουραϊκού ως Εθνικού Πάρκου». Για τη διαχείρισή του συστάθηκε ο Φορέας Διαχείρισης 

Χελμού - Βουραϊκού με την ΚΥΑ 125207/393/2003, η οποία τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 

126866/3017/2003. 

Σκοπός του Εθνικού Πάρκου είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης 

και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία 

και υδάτινα τμήματα της περιοχής «ορεινός όγκος Χελμού – φαράγγι Βουραϊκού ποταμού», 

που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, 

γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία. Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και 

διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται 

στην συγκεκριμένη περιοχή. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ χαρακτηρισμού, μέσα στην έκταση του Εθνικού Πάρκου 

καθορίζονται Περιοχές Προστασίας της Φύσης, Περιοχές Ειδικών Ρυθμίσεων και η Περιοχή 

Περιβαλλοντικού Ελέγχου. 

Η ποικιλία των γεωλογικών υποστρωμάτων και εδαφικών τύπων από την οποία 

χαρακτηρίζεται το Εθνικό Πάρκο, το πλήθος γεωτόπων ποικίλου χαρακτήρα που 

συγκεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή, σε συνδυασμό με την πλούσια βλάστηση και 

πανίδα, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του «Γεωπάρκου Χελμού - Βουραϊκού» και την 
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ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων – EGN (European Geoparks Network), καθώς 

και στο παγκόσμιο δίκτυο Γεωπάρκων – GGN (Global Geoparks Network) της UNESCO. 

Διατηρητέα μνημεία της φύσης 
Ως διατηρητέα μνημεία της φύσης χαρακτηρίζονται μεμονωμένα δέντρα και 

συστάδες δέντρων που παρουσιάζουν ξεχωριστή βοτανική, οικολογική, αισθητική, ιστορική 

και πολιτισμική αξία. Επίσης, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και εκτάσεις με σπουδαίο 

οικολογικό, παλαιοντολογικό και γεωμορφολογικό ενδιαφέρον. 

Στην επικράτεια του Δήμου Αιγιαλείας εντοπίζονται τρία διατηρητέα μνημεία της 

φύσης, από τα συνολικά 51 που απαντώνται στη χώρα. Σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 

60/Α/31-03-2011) ανήκουν στην κατηγορία «Προστατευόμενα Τοπία και Προστατευόμενοι 

Φυσικοί Σχηματισμοί» του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών». Πρόκειται για 

τις βελανιδιές στην Καλαμιά Αιγίου (ΦΕΚ 121/Δ/1980), τον πλάτανο του Παυσανία στο Αίγιο 

(ΦΕΚ 738/Β/1976) και τις δώδεκα βρύσες του Αιγίου (ΦΕΚ 738/Β/1976). 

Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 
Στον Δήμο Αιγιαλείας καταγράφονται πέντε Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. 

Πρόκειται για τον βράχο Αγίου Λεοντίου της Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών (AT1011066) 

(κοντά στο χωριό Μελίσσια), την λίμνη Τσιβλού (AT1011015), την πλατεία των Ψηλών 

Αλωνιών Αιγίου (ΦΕΚ 2/Β/08-01-1977), τα Μπουφούσκια Αιγίου (AT1011123) και το φαράγγι 

του Βουραϊκού (AT1011024) (βλ. Εικόνα 58). 

 
Εικόνα 58: Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους Δήμου Αιγιαλείας 

(Πηγή: https://filotis.itia.ntua.gr/) 
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Καταφύγια Άγριας Ζωής – ΚΑΖ 
Τα Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) αποτελούν προστατευόμενες, θεσμοθετημένες 

περιοχές, στις οποίες απαγορεύεται το κυνήγι κάθε θηράματος με σκοπό την προστασία και 

την ανάπτυξη των πληθυσμών τους, καθώς και των λοιπών ειδών της άγριας πανίδας και των 

ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας. Στα ΚΑΖ απαγορεύεται, επίσης, οποιαδήποτε κατασκευή 

έργου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου δασαρχείου. Έργα που είναι δυνατόν να 

υλοποιηθούν εντός των ΚΑΖ, είναι έργα που σχετίζονται με την προστασία του 

περιβάλλοντος και την πανίδα της περιοχής. Στον Δήμο Αιγιαλείας εντοπίζονται πέντε ΚΑΖ, 

τα βασικά χαρακτηριστικά των οποίων παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί (βλ. επίσης 

Εικόνα 59). 

 
Πίνακας 21: Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Δήμου Αιγιαλείας 

(Πηγή: http://www.oikoskopio.gr/map/) 

 

Κωδικός Ονομασία ΚΑΖ Έκταση (Ha) ΦΕΚ 

Κ394 Τρανόρεμα – Δρακότρυπα (Ζηρίων) 581,3 ΦΕΚ 494/Β/84 

Κ399 Αλυκή Αιγίου 90,0 ΦΕΚ 601/Β/78 

Κ401 Αγιαννιώτικο Βουνό (Λάκκας, Μυρόβρυσης, 
Τούμπας) 

445,1 ΦΕΚ 293/Β/83 

Κ405 Αγ. Νικόλαος – Γούρνα (Διακοπτού, 
Μαμουσιάς, Τράπεζας) 

2.236,6 ΦΕΚ 698/Β/82 

Κ410 Βαλιμή – Περιστέρα Εξοχής 2.696,2 ΦΕΚ 584/Β/78 

 
 

Εικόνα 59: Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Δήμου Αιγιαλείας 

(Πηγή Πρωτογενών Δεδομένων: https://geodata.gov.gr/) 

 

https://geodata.gov.gr/
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2.3 Δεδομένα από Έρευνες – Ερωτηματολόγια Κατοίκων, Φορέων, κ.λπ. 

Η συλλογή απαντήσεων από έρευνες ερωτηματολογίων συνεχίζεται στην παρούσα 

φάση με σκοπό τη συγκέντρωση βέλτιστου αντιπροσωπευτικού δείγματος. 

 

2.4 Σχεδιασμός σχετικός με την κινητικότητα από όμορους δήμους ή/και την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Από τους όμορους Δήμους, μόνο ο Δήμος Πατρέων και ο Δήμος Ξυλοκάστρου - 
Ευρωστίνης έχουν εκπονήσει ΣΒΑΚ. 

Στο επίπεδο της Π.Ε. Αχαΐας, μόνο ο Δήμος Πατρέων έχει ολοκληρώσει μελέτες 
σχετικά με την αστική κινητικότητα. 

2.5 Συνοπτική αναφορά προβλημάτων και ευκαιριών της περιοχής 
παρέμβασης του ΣΒΑΚ  

Η ανάλυση προβλημάτων και ευκαιριών πραγματοποιήθηκε μέσω της ποιοτικής 

αξιολόγησης S.W.O.T, η οποία αποτελεί ένα εργαλείο που αναφέρεται τόσο στα δυνατά 

σημεία και αδυναμίες του εσωτερικού περιβάλλοντος (Δήμος), όσο και στις προκλήσεις 

(ευκαιρίες και απειλές) που προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον. 
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Πίνακας 22: Ανάλυση S.W.O.T. Δήμου Αιγιαλείας 

S Πλεονεκτήματα W Αδυναμίες 

• Πλούσιο ανάγλυφο, με συνδυασμό 

ορεινού, πεδινού και παράκτιου χώρου. 

• Ιδανικές περιβαλλοντικές συνθήκες, τόσο 

για την ανάπτυξη αγροτικών και 

τουριστικών δραστηριοτήτων, όσο και για 

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων. 

• Ύπαρξη προστατευόμενων περιοχών 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και υψηλής 

περιβαλλοντικής σημασίας στην ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου. 

• Σημαντικά έργα υποδομών που βρίσκονται 

σε εξέλιξη. 

• Δρομολογημένα και σε εξέλιξη έργα 

αναπλάσεων και αναβάθμισης του 

οικιστικού περιβάλλοντος. 

• Βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου των 

κατοίκων του Δήμου τις τελευταίες 

δεκαετίες. 

• Πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα και υψηλό 

επίπεδο ευαισθητοποίησης των δημοτών 

σε θέματα πολιτισμού. 

• Το ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα του 

Δήμου προσφέρει ευκαιρίες διαμόρφωσης 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

πολιτισμού και την προσέλκυση 

επισκεπτών.  

• Ευκαιρία συνεργασίας με τους όμορους 

Δήμους σε θέματα πολιτισμού, τουρισμού 

και προωθητικών δράσεων, με στόχο την 

αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της 

περιοχής. 

• Έντονες αναπτυξιακές τάσεις στον τομέα 

της παροχής υπηρεσιών. 

• Ενίσχυση των ευρυζωνικών συνδέσεων και 

των νέων τεχνολογιών. 

• Προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής λόγω 

της κατασκευής του νέου λιμένα Αιγίου και 

την σχεδιαζόμενη κατασκευή υποδομών 

• Συγκρούσεις μεταξύ χρήσεων γης και 

απειλή υποβάθμισης του φυσικού 

περιβάλλοντος της περιοχής. 

• Έλλειψη οριοθέτησης των τουριστικών 

και των καλλιεργητικών 

δραστηριοτήτων, που οξύνει τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

• Ανεπαρκής και παρωχημένος 

πολεοδομικός σχεδιασμός που δεν 

μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες 

ανάγκες του Δήμου. 

• Στενά πλάτη οδοστρώματος. 

• Ύπαρξη επικίνδυνων σημείων εντός των 

οικισμών, αλλά και στο επαρχιακό οδικό 

δίκτυο. 

• Σοβαρή έλλειψη υποδομών για τους 

πεζούς και τους ποδηλάτες (πεζοδρόμια, 

πεζόδρομοι, διαβάσεις, 

ποδηλατόδρομοι). 

• Παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων από 

σταθμευμένα οχήματα, η οποία 

εμποδίζει την κίνηση των πεζών και των 

ευάλωτων χρηστών στην πόλη του 

Αιγίου. 

• Έλλειψη υποδομών ΑμΕΑ σε κεντρικές 

και μη αρτηρίες. 

• Απουσία διασύνδεσης των 

κοινόχρηστων χώρων. 

• Προβλήματα διάβρωσης των ακτών και 

οριοθέτησης αιγιαλού. 

• Ελλιπές δίκτυο αποχέτευσης. 

• Σχετικά γερασμένος πληθυσμός με 

αυξανόμενες ανάγκες για κοινωνική 

μέριμνα. 

• Αδυναμία άμεσης προσαρμογής των 

ευπαθών ομάδων στη νέα εποχή της 

πληροφορίας και της γνώσης, με 

αποτέλεσμα τη διεύρυνση των 

κοινωνικών ανισοτήτων. 
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υποστήριξης τουριστικών σκαφών. 

• Ικανοποιητικό επίπεδο υποδομών 

παραθεριστικού τουρισμού στα παράλια 

του Δήμου. 

• Η ολοκλήρωση των νέων οδικών και 

σιδηροδρομικών αξόνων. 

• Αναμενομένη αύξηση της ανεργίας. 

• Ελλιπής αξιοποίηση και ανάδειξη του 

πολιτιστικού πλούτου της περιοχής. 

• Η μεγάλη οικονομική εξάρτηση της 

Αιγιαλείας από την Πάτρα. 

• Προβλήματα ανάπτυξης του 

δευτερογενή τομέα. 

• Έλλειψη σύγχρονων υποδομών για την 

υποστήριξη μορφών εναλλακτικού 

τουρισμού και ελλιπής αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων συνδυασμένης και 

αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. 

• Έλλειψη καινοτομίας και αδυναμία 

προσαρμογής στα νέα δεδομένα 

παραγωγής και προώθησης των 

προϊόντων του πρωτογενή τομέα.  

O Ευκαιρίες  T Απειλές 

• Αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών 

πόρων που διατίθενται για τη 

χρηματοδότηση έργων και την 

υλοποίηση δράσεων σε διάφορους 

τομείς (περιβάλλον, ποιότητα ζωής, 

υγεία - πρόνοια, εκπαίδευση, 

πολιτισμός, αθλητισμός, κ.λπ.). 

• Ενεργοποίηση του προγράμματος 

«Αντώνης Τρίτσης» στον τομέα των 

τοπικών υποδομών. 

• Αξιοποίηση της πρόσφατης 

αναθεώρησης του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. 

Δυτικής Ελλάδας. 

• Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο 

αναθεώρησης του Εθνικού 

Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. 

• Οι αυξημένες αρμοδιότητες της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα 

απασχόλησης. 

• Οι προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2021 - 

2027 και του Ταμείο ανάκαμψης. 

• Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για έργα 

που αφορούν σε βιώσιμες και 

• Οι επιπτώσεις της πανδημίας 
COVID 19 στην κοινωνική σφαίρα 
και στην τοπική οικονομική 
ανάπτυξη. 

• Μείωση κρατικών επιχορηγήσεων 
που διατίθενται για την υποστήριξη 
της λειτουργίας του Δήμου και την 
προώθηση αναπτυξιακών δράσεων. 

• Καθυστέρηση ενεργοποίησης του 
ΕΣΠΑ 2021 - 2027 και των 
υπόλοιπων χρηματοδοτικών 
εργαλείων (Ταμείο Ανάπτυξης, 
κ.λπ.). 

• Οικονομική κρίση που επηρεάζει 
όλους τους αναπτυξιακούς τομείς. 
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2.6 Διατύπωση Εναλλακτικών Σεναρίων – Σενάρια Μελλοντικής Κατάστασης 
Κινητικότητας στον Δήμο Αιγιαλείας 

Η έκθεση ανάπτυξης σεναρίων εξέλιξης συστημάτων κινητικότητας στον Δήμο 

Αιγιαλείας αποτελεί ουσιαστική υποχρέωση της Ομάδας Εργασίας του Δήμου, η οποία 

απορρέει από τον κύκλο εκπόνησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, σύμφωνα 

με τις οδηγίες του ELTIS (2013 και ανανέωση 10/2019), καθώς και από τον Ν. 4784/2021. 

Σενάριο είναι η περιγραφή του συνόλου των μελλοντικών εξελίξεων που 

σχετίζονται με την αστική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών επιπτώσεων 

των εξωτερικών παραγόντων (όπως είναι οι δημογραφικές και οικονομικές συνθήκες), 

καθώς και των στρατηγικών προτεραιοτήτων της πολιτικής. 

Τα σενάρια συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των πιθανών επιπτώσεων των 

εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την αστική κινητικότητα (όπως η κλιματική 

αλλαγή, η τεχνολογική εξέλιξη, η έλευση νέων καινοτομιών στις μετακινήσεις, η οικονομία 

και η ασφάλεια), σε συνδυασμό με τις εναλλακτικές προσεγγίσεις που τις επηρεάζουν. 

Η δημιουργία σεναρίων για διάφορες πιθανές μελλοντικές καταστάσεις επιτρέπει 

στους υπεύθυνους σχεδιασμού να αξιολογούν ανεξάρτητα τις συνέπειες των σημερινών 

τάσεων, των πιθανών κοινωνικών και τοπικών αλλαγών, καθώς και των εναλλακτικών 

στρατηγικών προτεραιοτήτων της πολιτικής. Εξετάζοντας τις επιπτώσεις αυτών των 

διαφορετικών σεναρίων, ενισχύεται η βάση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Αυτή η 

βάση μπορεί  να ενημερώσει  και να εμπνεύσει την ανάπτυξη του οράματος και των 

προτεραιοτήτων και να βοηθήσει στον ορισμό ρεαλιστικών στόχων για τους στρατηγικούς 

δείκτες. 

 

καινοτόμες μετακινήσεις. 

• Έμφαση σε εναλλακτικούς τρόπους 

μετακίνησης (λεωφορεία on demand, 

συλλογικά ταξί, κοινόχρηστα μέσα, 

κ.λπ.). 

• Ευρωπαϊκή και κρατική 

χρηματοδότηση για την εισαγωγή της 

ηλεκτροκίνησης στην πόλη. 

• Στροφή της ζήτησης σε νέα τουριστικά 

προϊόντα (π.χ. οικολογικός - 

περιπατητικός τουρισμός, 

αγροτουρισμός, βιωματικός 

τουρισμός, κ.ά.). 
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Δόμηση Σεναρίων 

Μηδενικό Σενάριο ή Σενάριο Τάσεων ( Do Nothing) 
Το μηδενικό σενάριο αποτυπώνει την εξέλιξη των τάσεων και της όλης κατάστασης 

του Δήμου αν δεν υλοποιηθούν μέτρα και πολιτικές για την ενίσχυση της βιώσιμης 

κινητικότητας και εξακολουθήσει η υφιστάμενη πρακτική σε έργα και υποδομές. 

Οι γενικές αρχές του μηδενικού σεναρίου είναι οι ακόλουθες: 

• Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται κατά την ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης, καθώς και οι γενικές τάσεις εξέλιξης (πληθυσμιακά χαρακτηριστικά, 

οικονομία, δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ, κ.λπ.). 

• Παραμένουν τα προβλήματα και οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει 

η αύξηση του αριθμού των οχημάτων, η μειωμένη οδική ασφάλεια που οδηγεί 

σε τροχαία συμβάντα, η ρύπανση και ηχορύπανση, καθώς και η κατάληψη του 

δημόσιου χώρου από το ιδιωτικό αυτοκίνητο. 

• Παραμένουν τα προβλήματα στην κυκλοφοριακή οργάνωση, τη στάθμευση 

και γενικότερα στις μετακινήσεις για το σύνολο του Δήμου Αιγιαλείας. 

• Παραμένουν τα προβλήματα προσβασιμότητας για τους πεζούς, τους 

ποδηλάτες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. 

• Τα υφιστάμενα προβλήματα συνεχίζονται και επεκτείνονται σε όλους τους 

τομείς της ζωής του Δήμου Αιγιαλείας. 

Ήπιο Σενάριο  
Οι γενικές αρχές που ακολουθούνται στο συγκεκριμένο σενάριο είναι: 

• Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται κατά την ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης, καθώς και οι γενικές τάσεις εξέλιξης (πληθυσμιακά χαρακτηριστικά, 

οικονομία, δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ., κ.λπ.). 

• Προωθούνται παρεμβάσεις για την ενθάρρυνση του περπατήματος και του 

ποδηλάτου ως εναλλακτικών μορφών μετακίνησης. 

• Δημιουργούνται πράσινες διαδρομές για την ενίσχυση της πεζής 

μετακίνησης σε όλον τον Δήμο. 

• Αναπτύσσεται δίκτυο ποδηλατοδρόμων. 

• Δημιουργείται σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων. 

• Περιορίζεται δραστικά η χρήση του ΙΧ, ιδιαίτερα στον κεντρικό πυρήνα της 

πόλης του Αιγίου (περιοχή παλαιού Σχεδίου Πόλεως). 

• Ενισχύεται ο ρόλος της δημόσιας συγκοινωνίας (Αστικό ΚΤΕΛ Αιγίου Α.Ε.). 

• Προωθείται η ηλεκτροκίνηση στον στόλο των δημοτικών οχημάτων και των 

ΙΧ. 

Τα μέτρα στο ήπιο σενάριο περιλαμβάνουν: 

• Δημιουργία πεζοδρομίων σε εκείνα τα οδικά τμήματα που αυτά 

απουσιάζουν και διαπλάτυνση πεζοδρομίων, όπου αυτό απαιτείται, για την 

εξασφάλιση ελεύθερης όδευσης 1,5 m για τους πεζούς. 

• Αναδιοργάνωση ιεράρχησης οδικού δικτύου. 
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• Ανάπτυξη υποδομών για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των πεζών στο 

Αίγιο και σε άλλους οικισμούς του Δήμου Αιγιαλείας. 

• Ανάπτυξη υποδομών για την ενίσχυση προσβασιμότητας ΑμΕΑ. 

• Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων, ειδικά με τη μορφή cycle street, για 

συνύπαρξη ΙΧ και ποδηλατών. 

• Εγκατάσταση υποδομών στάθμευσης (ή και φόρτισης) οχημάτων 

μικροκινητικότητας (ποδήλατα / πατίνια). 

• Δημιουργία συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων. 

• Δημιουργία δικτύου πράσινων διαδρομών διασύνδεσης σημαντικών πόλων 

έλξης, κοινόχρηστων χώρων και οικισμών. 

• Ανάπλαση κεντρικών οδικών αξόνων εντός οικισμών. 

• Δημιουργία χώρων στάθμευσης (park n ride). 

• Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικές εγκαταστάσεις. 

• Αντικατάσταση δημοτικών οχημάτων με ηλεκτρικά οχήματα. 

• Βελτίωση της συχνότητας και της περιοχής κάλυψης των δρομολογίων του 

ΚΤΕΛ. 

• Περιορισμός παράνομης στάθμευσης. 

• Μείωση ορίων ταχύτητας εντός των οικισμών. 

• Σημειακές βελτιώσεις κόμβων με παρεμβάσεις χαμηλού κόστους. 

• Θέσπιση ωραρίων φορτοεκφορτώσεων. 

• Αναβάθμιση προσβασιμότητας δημοτικών κτιρίων. 

• Ανάπτυξη περιπατητικών μονοπατιών μεταξύ των πόλων έλξης και ενίσχυση 

της ταυτότητας του Δήμου Αιγιαλείας. 

Ριζοσπαστικό Σενάριο 
Αν το αποτέλεσμα του ριζοσπαστικού σεναρίου είναι το 2050 ο Δήμος να είναι 

κλιματικά ουδέτερος τότε δεδομένου ότι αυτό αποτελεί υποχρέωση για τη χώρα μας και για 

κάθε ελληνικό Δήμο ξεχωριστά, όπως και για κάθε χώρα του πλανήτη, τότε το σενάριο δεν 

είναι σωστό να ονομάζεται ριζοσπαστικό αλλά ‘υποχρεωτικό’ ενώ τα προηγούμενα σενάρια 

να θεωρούνται απορριπτέα.  Οι γενικές αρχές που ακολουθούνται στο εν λόγω σενάριο 

είναι: 

1. Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται κατά την ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης, καθώς και οι γενικές τάσεις εξέλιξης (πληθυσμιακά 

χαρακτηριστικά, οικονομία, δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ., κ.λπ.). 

2. Ισχύουν όλες οι αρχές που αναφέρονται στο ήπιο Σενάριο και επιπλέον: 

✓ Το περπάτημα και το ποδήλατο θα αποτελούν τις κύριες 

μορφές μετακίνησης, με ταυτόχρονη ανάπτυξη ποδηλατικού και 

περιπατητικού τουρισμού. 

✓ Τα μοναδικά αυτοκίνητα που θα κυκλοφορούν στο σύνολο 

του Δήμου θα είναι καθαρά και θα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που 

κυκλοφορούν σήμερα. 

✓ Η ηλεκτροκίνηση υιοθετείται και από τα οχήματα δημόσιας 

συγκοινωνίας (ΚΤΕΛ). 
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✓ Προωθείται ο συνεπιβατισμός και η κοινή χρήση οχημάτων. 

Τα μέτρα στο ριζοσπαστικό σενάριο περιλαμβάνουν όλα τα μέτρα που αναφέρθηκαν 

στο ήπιο σενάριο και επιπλέον: 

3. Δημιουργία συστήματος κοινής χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων και Scooters. 

4. Αντικατάσταση στόλου δημόσιας συγκοινωνίας (ΚΤΕΛ) με μικρότερα καθαρά 

οχήματα  εκ των οποίων μεγάλο ποσοστό θα είναι χωρίς οδηγό.  

5. Ενσωμάτωση έξυπνης τεχνολογίας στον στόλο της δημόσιας συγκοινωνίας 

(ΚΤΕΛ). 

6. Δημιουργία ευέλικτης δημοτικής συγκοινωνίας ανταποκρινόμενης στη 

ζήτηση (on demand). 

7. Δημιουργία προγράμματος συνεπιβατισμού (car pooling). 

8. Δημιουργία προγράμματος ενοικίασης καθαρών κοινής χρήσης οχημάτων 

(car sharing). 

9. Ενοποίηση οικοδομικών τετραγώνων (superblocs) για δημιουργία γειτονιών 

ελεύθερων από αυτοκίνητα  

10. Όλοι οι τοπικοί δρόμοι μετατρέπονται σε ήπιας κυκλοφορίας και το 

όριο ταχύτητας στις μη ιεραρχημένες αστικές οδούς είναι 30χλμ/ώρα.  

11. Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης τροφοδοσίας. 

12. Ενιαία τιμολόγηση χώρων στάθμευσης (park n ride), δημοτικής και 

δημόσιας συγκοινωνίας (ΚΤΕΛ) και συστήματος κοινής χρήσης ποδηλάτων. 

13. Διοργάνωση εργαστηρίων (workshops) συμμετοχικού σχεδιασμού. 

14. Διοργάνωση εκδηλώσεων σε σχολεία και σε άλλους τρόπους 

συγκέντρωσης για την ευαισθητοποίηση μαθητών και κατοίκων πάνω σε θέματα 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

 
 

Για το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» 

 

 

Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 
Χρήστος Βασιλάκης 

 

 

 

 

 

 


