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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Περιγραφή παραδοτέου Π2 

 

Η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες κατευθύνσεις της Ε.Ε. όσον 

αφορά στην οργάνωση του συστήματος μεταφορών και στην αντιμετώπιση των βασικών 

προβλημάτων των πόλεων. Ουσιαστικά περιγράφει ένα σύστημα που ικανοποιεί τις ανάγκες 

μετακίνησης, ενώ στοχεύει ταυτόχρονα στην προάσπιση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας, την 

κοινωνική ισότητα και την οικονομική αποδοτικότητα (Nikitas et al., 2021). 

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται τα «Σχεδία Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» (ΣΒΑΚ), τα 

οποία παρέχουν μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την κάλυψη των αναγκών κινητικότητας μέσα 

από τις αρχές του «ολοκληρωμένου σχεδιασμού», της «συμμετοχικής προσπάθειας» και της 

«αξιολόγησης». Το ΣΒΑΚ διαφέρει από τις συμβατικές μελέτες, καθώς επικεντρώνεται στον άνθρωπο 

και στην αλλαγή της στάσης του απέναντι στην κινητικότητα, προωθώντας τα εναλλακτικά και φιλικά 

μέσα μεταφοράς. Παράλληλα εξετάζει το σύστημα μεταφορών ορίζοντας δράσεις κατά 

προτεραιότητα και μέτρα που εκτός από παρεμβάσεις στο πεδίο αναφέρονται και ρυθμίσεις και 

γεγονότα και δράσεις οργάνωσης και ευαισθητοποίησης. 

Η πόλη του Αιγίου επενδύει στις στρατηγικές της βιώσιμης κινητικότητας, μειώνοντας την 

εξάρτησή του από το ιδιωτικό αυτοκίνητο στοχεύοντας στις σύγχρονες αρχές της βιώσιμης πόλης, 

προωθώντας εναλλακτικά μέσα και συγκρατώντας την αύξηση της χρήσης των ρυπογόνων 

συμβατικών οχημάτων. Τα σύγχρονα κυκλοφοριακά προβλήματα που εντοπίζονται στο Αίγιο 

αφορούν κατά βάση στην αυξημένη παρουσία του ιδιωτικού αυτοκινήτου, στο μεγάλο βαθμό 

εξάρτησης του κύριου όγκου των μετακινούμενων από το ΙΧ, την απουσία ολοκληρωμένων υποδομών 

για τη βιώσιμη κινητικότητα, ήτοι το περπάτημα, το ποδήλατο και τη δημόσια συγκοινωνία και στη 

νοοτροπία των μετακινούμενων αναφορικά με βέλτιστη εξυπηρέτηση τους για μικρού μήκους 

μετακινήσεις. 

Με αφετηρία την ανάγκη για στροφή σε μία διαφορετική προσέγγιση του αστικού 

περιβάλλοντος και της λειτουργικότητάς του, αναπτύσσονται τα δώδεκα βήματα ενός ΣΒΑΚ (Εικόνα 

1). Αυτά, κατανέμονται σε τέσσερα ευρύτερα στάδια, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά 

παρακάτω: 

 

1. Προετοιμασία και ανάλυση 

2. Ανάπτυξη οράματος και στρατηγικής 

3. Σχεδιασμός μέτρων 

4. Υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων 
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Εικόνα 1: Τα δώδεκα βήματα του Σχεδιασμού Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Στο παρόν παραδοτέο με τίτλο «Π2: Ανάπτυξη και Προσδιορισμός Κοινού Οράματος, 

προτεραιοτήτων και στόχων -  Στάδιο 3», περιγράφονται όλες οι δράσεις που έλαβαν χώρα κατά το 

δεύτερο στάδιο του ΣΒΑΚ, αυτό του καθορισμού της στρατηγικής (Εικόνα 2) που θα ακολουθήσει η 

πόλη του Αιγίου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.  

 

 
Εικόνα 2: Το δεύτερο στάδιο του Σχεδιασμού Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
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Στο εν λόγω παραδοτέο, εξετάζονται τα εξής βήματα: 

- Ανάπτυξη κοινού οράματος και προτεραιοτήτων 

- Ανάρτηση στην ιστοσελίδα προς διαβούλευση οράματος και προτεραιοτήτων 
- Εξέταση του συνόλου των σχολίων και απόψεων, περιλαμβανομένων και όσων έχουν 

υποβληθεί στο Στάδιο 2. 
- Διαμόρφωση τελικού κοινού οράματος, προτεραιοτήτων ΣΒΑΚ και βασικών προβλημάτων 

που θα επιδιώξει να επιλύσει σε διάστημα τουλάχιστον δεκαετίας.  
- Προσδιορισμός επιμέρους στόχων, οι οποίοι θα είναι συγκεκριμένοι,  μετρήσιμοι, 

υλοποιήσιμοι και με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 
- Προκαταρτικός εντοπισμός τυπολογίας κατάλληλων σχετικών μέτρων 

 
Τονίζεται ότι το παρόν παραδοτέο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ. 
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1. Συνοπτική παρουσίαση δεδομένων κινητικότητας και κυριότερων 
προβλημάτων 

 

1.1. Ανάλυση έρευνας ερωτηματολογίου 

Στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σχετικά με τις 

μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών στο Δήμο. Συνολικά το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε 

από 59 συμμετέχοντες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Πόσο συχνά κάνετε μετακινήσεις μεγαλύτερης διάρκειας των 15’ με τα πόδια; 
 

Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς το ποσοστό εκείνων που κινούνται καθημερινά 

πάνω από 15’ με τα πόδια είναι το μεγαλύτερο (29,3%), με το ποσοστό εκείνων που κινούνται μερικές 

φορές την εβδομάδα πάνω από 15’ με τα πόδια να έρχεται δεύτερο (27,6%) και το ποσοστό εκείνων 

που κινούνται μερικές φορές το μήνα πάνω από 15’ να ακολουθεί ως επιλογή (19%). Τέλος οι δύο 

εναπομείναντες ομάδες, ήτοι εκείνων που κινούνται μερικές φορές το χρόνο ή σχεδόν ποτέ πάνω από 

15’ με τα πόδια συγκεντρώνουν το ίσο ποσοστό (12,1%). 

 

Πείτε μας πόσο πιθανό είναι να περπατήσετε για να καλύψετε τις ακόλουθες αποστάσεις 

από το σπίτι σας 

 

Το ποσοστό της απάντησης ‘πολύ πιθανό’ είναι πολύ μεγαλύτερο αυτού των υπόλοιπων 

απαντήσεων όσον αφορά τα 200, 400 και 800 μέτρα (66%, 60% και 50% αντίστοιχα). Στο 1 χιλιόμετρο 

και πάλι η απάντηση ‘πολύ πιθανό’ είναι η πρώτη επιλογή (33.3%), αλλά την ακολουθούν με μικρή 

διαφορά οι απαντήσεις ‘πιθανό’ και ‘πολύ απίθανο’ (25% και 18.8% αντίστοιχα). Στα 2.5 χιλιόμετρα 

επικρατεί η απάντηση ‘ούτε πιθανό ούτε απίθανο’ (26.5%), ενώ στα 5.0 χιλιόμετρα η απάντηση ‘πολύ 

απίθανο’ είναι η επικρατέστερη (33.3%). 

 

Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που σας αποθαρρύνουν να περπατάτε στην πόλη; 

 

Οι τρεις κυριότεροι λόγοι, που ξεχωρίζουν με διαφορά από τους υπόλοιπους είναι πρωτίστως 

τα στενά ή ανύπαρκτα πεζοδρόμια (50.8%), τα εμπόδια στα πεζοδρόμια (44.1%), καθώς και η έλλειψη 

πεζοδρομίων που εξασφαλίζουν άνετο περπάτημα (39%). 

 

Πόσο ασφαλής είναι η μετακίνηση στον Δήμο Αιγιαλείας με περπάτημα; 

 

Το 42.4% των ερωτηθέντων αξιολόγησε το επίπεδο ασφάλειας των μετακινήσεων στον Δήμο 

ως μέτριο (3). Η αρνητική βαθμολογία ‘2’ συγκεντρώνει το αρκετά χαμηλότερο δεύτερο ποσοστό 

(23.7%). 

 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε ποδήλατο για κάποια μετακίνησή σας; 
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Το συντριπτικά ποσοστό (79.7%) δεν χρησιμοποιεί ποδήλατο σχεδόν ποτέ, ενώ το αμέσως 

ποσοστό (16.9%) το χρησιμοποιεί μόλις μερικές φορές το χρόνο. 

 

Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που σας κάνουν να αποφεύγετε τη χρήση ποδηλάτου; 

 

Ως κυριότερος αποτρεπτικός παράγοντας για τη χρήση ποδηλάτου είναι η έλλειψη 

ποδηλατοδρόμων (64.4%). Τρεις ακόμα αιτίες συγκεντρώνουν μεγάλο ποσοστό και συνεπώς μπορούν 

να θεωρηθούν συνυπαίτιες για τη χαμηλή έως ανύπαρκτη χρήση του ποδηλάτου: η επικίνδυνη 

συμπεριφορά των οδηγών (33.9%), το έντονο ανάγλυφο (32.2%) και η μη κατοχή ποδήλατου.    

 

Πόσο ασφαλής είναι η μετακίνηση στο Δήμο Αιγιαλείας με ποδήλατο; 

 

Στο επίπεδο ασφάλειας της μετακίνησης με ποδήλατο αποδίδεται η χαμηλότερη δυνατή 

βαθμολογία (1) με ποσοστό 44.1%, η οποία ακολουθείται από την αμέσως χαμηλότερη βαθμολογία 

(2) με ποσοστό 28.8%.  

 

Πόσο συχνά μετακινείστε με Δημόσια Συγκοινωνία (δηλ. Λεωφορεία ΚΤΕΛ, ΤραινΟΣΕ); 

 

Οι απαντήσεις αποτυπώνουν τη χαμηλή χρήση της Δημόσιας Συγκοινωνίας, αφού τα δύο 

υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν εκείνοι που δεν μετακινούνται ποτέ με δημόσια συγκοινωνία 

(42.4%) και εκείνοι που τη χρησιμοποιούν μόλις μερικές φορές τον χρόνο. 

 

Αν είστε άτομο με προβλήματα κινητικότητας (ηλικιωμένος, ΑμεΑ, κ. α.) πόσο συχνά 

μετακινείστε με Δημόσια Συγκοινωνία (δηλ. Λεωφορεία ΚΤΕΛ, ΤραινΟΣΕ); 

 

Αυτή η εικόνα της χαμηλής χρήσης της Δημόσιας Συγκοινωνίας παραμένει ίδια ακόμα και στα 

άτομα με προβλήματα κινητικότητας, με εκείνους που δεν μετακινούνται ποτέ με δημόσια 

συγκοινωνία και εκείνους που τη χρησιμοποιούν μόλις μερικές φορές τον χρόνο να παραμένουν οι 

δύο μεγαλύτερες ομάδες (69.6% και 13% αντίστοιχα). 

 

Όταν κρατάτε τσάντες-ψώνια ή καροτσάκι μωρού πόσο πιθανό είναι να χρησιμοποιήσετε 

τη Δημόσια Συγκοινωνία; 

 

Η χρήση της Δημόσιας Συγκοινωνίας δεν προτιμάται ούτε σε αυτή την περίπτωση, αφού η 

μεγάλη πλειοψηφία το χαρακτηρίζει καθόλου πιθανό (57.9%). 

 

Σημειώστε τα κυριότερα προβλήματα του συστήματος Δημόσιας Συγκοινωνίας (δηλ. 

Λεωφορεία ΚΤΕΛ, ΤραινΟΣΕ) στο Δήμο Αιγιαλείας. 

 

Οι δύο κυριότερες αιτίες για τη χαμηλή χρήση της Δημόσιας Συγκοινωνίας που εντοπίζονται 

είναι η φτωχή κάλυψη της πόλης από το δίκτυο της δημόσιας συγκοινωνίας (69.5%) και η χαμηλή 

συχνότητα των δρομολογίων (59.3%). 
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Πόσο ακριβό/φθηνό θεωρείτε το κόστος του εισιτηρίου ΚΤΕΛ; 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος (39.7%) δεν θεωρεί το κόστος του εισιτηρίου ΚΤΕΛ ούτε ακριβό 

ούτε φθηνό, αφού το βαθμολογεί με 3. 

 

Πόσο ακριβό/φθηνό θεωρείτε το κόστος του εισητηρίου ΤραινΟΣΕ; 

 

Το 36.2% των ερωτηθέντων κρίνει το κόστος ούτε φθηνό ούτε ακριβό (3), ενώ το 34.5% το 

βαθμολογεί με 4. 

 

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις υπηρεσίες Δημόσιας Συγκοινωνίας (δηλ. Λεωφορεία 

ΚΤΕΛ, ΤραινΟΣΕ) που παρέχονται συνολικά στον δήμο; 

 

Η πλειοψηφία επιλέγει τη μέτρια βαθμολογία του 3 (37.3%), ενώ τα επόμενα δύο μεγαλύτερα 

ποσοστά συγκεντρώνουν οι αρνητικές βαθμολογίες του 2 και 1 (28.8% και 18.6% αντίστοιχα).  

 

Αν υπήρχε Δημοτική Συγκοινωνία στο Δήμο θα την χρησιμοποιούσατε; 

 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (81.4%) δηλώνει ότι θα χρησιμοποιούσε τη Δημοτική 

Συγκοινωνία αν αυτή υπήρχε στο Δήμο.  

 

Πόσο συχνά κάθεστε σε μία πλατεία ή σε παγκάκι (σε δρόμο ή πεζόδρομο); 

 

Το δείγμα των ερωτηθέντων δεν αφιερώνει συχνά χρόνο στον δημόσιο χώρο, αφού το 33.9% 

κάθεται σε μία πλατεία ή σε παγκάκι μερικές φορές τον χρόνο και το 28.8% κάθεται σε πλατεία 

παγκάκι μερικές φορές τον μήνα. 

 

Θεωρείτε ότι οι ανοιχτοί δημόσιοι χώροι του Δήμου είναι επαρκείς (πλατείες, πεζόδρομους, 

πεζοδρόμια, πάρκα); 

 

Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει δυσαρεστημένη με τη διαθεσιμότητα ελεύθερων χώρων κάθε 

είδους, με το μεγαλύτερο ποσοστό δυσαρέσκειας να συγκεντρώνει η διαθεσιμότητα παιδικών χαρών 

και χώρων πρασίνου (πάρκα) (76.3%). 

 

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ποιότητα των διαθέσιμων δημόσιων χώρων του δήμου; 

 

Η πλειοψηφία δηλώνει δυσαρεστημένη με τις εξής πτυχές του δημοσίου χώρου που 

επηρεάζουν την ποιότητά του: καθαριότητα-συντήρηση, φωτισμός, ύπαρξη πρασίνου, ασφάλεια και 

φιλικότητα προς τα παιδιά. Όσον αφορά την προσβασιμότητα και την εξυπηρέτηση γειτονικών 

δραστηριοτήτων αναψυχής ή εμπορίου συγκεντρώνονται ισοδύναμα ποσοστά δυσαρέσκειας και 

αδιαφορίας, ενώ τέλος στην κοινωνική αλληλεπίδραση και τον συνωστισμό τα ποσοστά αδιαφορίας 

συγκεντρώνουν την πλειοψηφία. 
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Βαθμολογήστε συνολικά την ικανοποίηση σας από την ποιότητα των δημόσιων χώρων στο 

δήμο; 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (39%) επιλέγει την βαθμολογία 2 για την ποιότητα 

των δημοσίων χώρων με το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό (32.2%) να επιλέγει την βαθμολογία 1.  

 

Μετακίνηση #1 (Θεωρείστε αφετηρία της πρώτης μετακίνησης την περιοχή κατοικίας σας) 

 

Σημειώστε τον προορισμό της μετακίνησης σας (που πήγατε); 

 

Η ευρεία πλειοψηφία κινήθηκε εντός της πόλης του Αιγίου (62.7%), ενώ μια μικρότερη μερίδα 

(11.9%) κινήθηκε εντός της Δ.Ε. Αιγίου. 

 

Με ποιο μέσο μετακίνησης πήγατε στον προορισμό σας; 

 

Η πλειοψηφία μετακινήθηκε ως οδηγός ΙΧ (55.9%), αλλά ένα σημαντικό ποσοστό (23.7%) 

μετακινήθηκε περπατώντας. 

 

Σημειώστε το σκοπό της μετακίνησής σας 

 

Οι αγορές/ψώνια και η εργασία διακρίνονται ως οι δύο δημοφιλέστεροι λόγοι μετακίνησης 

(33.9% και 32.2% αντίστοιχα). 

 

Σε ποιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε αυτή η μετακίνησή; 

 

Οι περισσότερες μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες και συγκεκριμένα 

μεταξύ 08.00 - 11.00 (40.7%) και 11.00 - 14.00 (25.4%). 

 

Αν χρησιμοποιήσατε όχημα, που σταθμεύσατε; 

 

Η πλειοψηφία όσων μετακινήθηκαν με αμάξι (43.4%) στάθμευσε στο δρόμο ελεύθερα, ενώ 

μια σημαντική μερίδα στάθμευσε σε οργανωμένο πάρκινγκ (ιδιωτικό ή δημόσιο) (26.4%). 

 

Μετακίνηση #2 (Θεωρείστε ως αφετηρία της μετακίνησης τον προηγούμενο προορισμό που 

δηλώσατε) 

 

Σημειώστε τον προορισμό της μετακίνησης σας (που πήγατε); 

 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες επέστρεψαν στο σπίτι τους κατά αυτή τη δεύτερη μετακίνηση 

(44.1%), ενώ πολλοί συνέχισαν να μετακινούνται εντός της πόλης του Αιγίου (39%).  

 

Με ποιο μέσο μετακίνησης πήγατε στον προορισμό σας; 
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Η πλειοψηφία μετακινήθηκε ως οδηγός ΙΧ (59.3%) και ένα σημαντικά μικρότερο ποσοστό 

(16.9%) μετακινήθηκε περπατώντας. 

 

Σημειώστε το σκοπό της μετακίνησής σας 

 

Οι αγορές/ψώνια και η εργασία διακρίνονται ως οι δύο δημοφιλέστεροι λόγοι μετακίνησης 

(32.8% και 24.1% αντίστοιχα). 

 

Σε ποιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε αυτή η μετακίνησή; 

 

Οι περισσότερες μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν τις ύστερες πρωινές ώρες και 

συγκεκριμένα μεταξύ 11.00 - 14.00 (35.6%), ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό (25.4%) 

συγκεντρώνουν οι μετακινήσεις κατά το μεσημέρι (14.00 - 17.00).  

 

Αν χρησιμοποιήσατε όχημα, που σταθμεύσατε; 

 

Η πλειοψηφία όσων μετακινήθηκαν με αμάξι (36.5%) στάθμευσε στο δρόμο ελεύθερα, ενώ 

μια σημαντική μερίδα στάθμευσε σε οργανωμένο πάρκινγκ (ιδιωτικό ή δημόσιο) (28.8%). 

 

Πραγματοποιήσατε άλλη μετακίνηση μέσα στην ίδια ημέρα; 

 

Το 55.9% των ερωτηθέντων πραγματοποίησε και άλλη μετακίνηση μέσα στην ίδια ημέρα. 

 

Μετακίνηση #3 (Θεωρείστε ως αφετηρία τον προορισμό της προηγούμενης μετακίνησης) 

 

Σημειώστε τον προορισμό της μετακίνησης σας (που πήγατε); 

 

Η πλειοψηφία κινήθηκε εντός της πόλης του Αιγίου (42.4%), ενώ μια μικρότερη μερίδα 

(24.2%) επέστρεψε στο σπίτι. 

 

Με ποιο μέσο μετακίνησης πήγατε στον προορισμό σας; 

 

Η πλειοψηφία μετακινήθηκε ως οδηγός ΙΧ (75.8%) και ένα σημαντικά μικρότερο ποσοστό 

(15.2%) μετακινήθηκε περπατώντας. 

 

Σημειώστε το σκοπό της μετακίνησής σας 

 

Οι λοιπές δραστηριότητες επικρατούν ως ο κύριος λόγος αυτής της μετακίνησης (28.1%), με 

τις αγορές/ψώνια να ακολουθούν (18.8%). 

 

Σε ποιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε αυτή η μετακίνησή; 
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Οι περισσότερες μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν τις απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα 

μεταξύ 17.00 - 20.00 (33.3%), ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό (30.3%) συγκεντρώνουν οι 

μετακινήσεις κατά το μεσημέρι (14.00 - 17.00).  

 

Αν χρησιμοποιήσατε όχημα, που σταθμεύσατε; 

 

Η πλειοψηφία όσων μετακινήθηκαν με αμάξι (56.3%) στάθμευσε στο δρόμο ελεύθερα, ενώ 

μια σημαντική μερίδα στάθμευσε σε οργανωμένο πάρκινγκ (ιδιωτικό ή δημόσιο) (28.1%). 

 

Πραγματοποιήσατε άλλη μετακίνηση μέσα στην ίδια ημέρα; 

 

Το 51.5% των ερωτηθέντων πραγματοποίησε και άλλη μετακίνηση μέσα στην ίδια ημέρα. 

 

Μετακίνηση #4 (Θεωρείστε ως αφετηρία τον προορισμό της προηγούμενης μετακίνησης) 

 

Σημειώστε τον προορισμό της μετακίνησης σας (που πήγατε); 

 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες επέστρεψαν στο σπίτι τους κατά αυτή τη μετακίνηση (64.7%), 

ενώ κάποιοι λιγότεροι συνέχισαν να μετακινούνται εντός της πόλης του Αιγίου (11.8%) και εντός της 

Δ.Ε. Αιγίου (11.8%). 

 

 Με ποιο μέσο μετακίνησης πήγατε στον προορισμό σας; 

 

Η πλειοψηφία μετακινήθηκε ως οδηγός ΙΧ (58.8%) και ένα σημαντικά μικρότερο ποσοστό 

(29.4%) μετακινήθηκε περπατώντας. 

 

Σημειώστε το σκοπό της μετακίνησής σας 

 

Οι λοιπές δραστηριότητες επικρατούν ως ο κύριος λόγος αυτής της μετακίνησης (41.2%), με 

την εργασία να ακολουθεί (17.6%). 

 

Σε ποιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε αυτή η μετακίνησή; 

 

Οι περισσότερες μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν τις απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα 

μεταξύ 17.00 - 20.00 (47.1%), ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό (23.5%) συγκεντρώνουν οι 

βραδινές μετακινήσεις (20.00 - 23.00).  

 

Αν χρησιμοποιήσατε όχημα, που σταθμεύσατε; 

 

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που στάθμευσαν στο δρόμο ελεύθερα ισοδυναμεί με εκείνο 

που στάθμευσε σε οργανωμένο πάρκινγκ (ιδιωτικό ή δημόσιο). 

 

Πραγματοποιήσατε άλλη μετακίνηση μέσα στην ίδια ημέρα; 
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Το 76.5% των ερωτηθέντων δεν πραγματοποίησε και άλλη μετακίνηση μέσα στην ίδια ημέρα. 

 

Μετακίνηση #5 (Θεωρείστε ως αφετηρία τον προορισμό της προηγούμενης μετακίνησης 

σας) 

 

Σημειώστε τον προορισμό της μετακίνησης σας (που πήγατε); 

 

Η ευρεία πλειοψηφία κινήθηκε εντός της πόλης του Αιγίου (75%), ενώ μια μικρότερη μερίδα 

(25%) κινήθηκε εντός της Δ.Ε. Αιγίου. 

 

Με ποιο μέσο μετακίνησης πήγατε στον προορισμό σας; 

 

Το σύνολο όλων των ερωτηθέντων μετακινήθηκε ως οδηγός ΙΧ. 

 

Σημειώστε το σκοπό της μετακίνησής σας 

 

Οι μετακινήσεις ισομοιράστηκαν μεταξύ των λοιπών δραστηριοτήτων, της εργασίας, της 

διασκέδασης και των αγορών (25%). 

 

Σε ποιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε αυτή η μετακίνησή; 

 

Οι περισσότερες μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν τις απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα 

μεταξύ 17.00 - 20.00 (47.1%), ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό (23.5%) συγκεντρώνουν οι 

βραδινές μετακινήσεις (20.00 - 23.00). 

 

Αν χρησιμοποιήσατε όχημα, που σταθμεύσατε; 

 

Η πλειοψηφία όσων μετακινήθηκαν με αμάξι (75%) στάθμευσε στο δρόμο ελεύθερα, ενώ μια 

σημαντική μερίδα στάθμευσε σε οργανωμένο πάρκινγκ (ιδιωτικό ή δημόσιο) (25%). 

 

Φύλο 

 

Το 66.1% του δείγματος ήταν γυναίκες και το 32.2% ήταν άντρες. 

 

Ηλικία 

 

Το 30.5% του δείγματος ήταν 41-50 ετών, το 28.8% ήταν 51-65 ετών και το 23.7% 31-40 ετών. 

Χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στις ηλικίες των 18-30 ετών και άνω των 65 ετών (10.2% και 

6.8% αντίστοιχα). 

 

Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει; 

 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
 

 

 

 

Παραδοτέο 2: Ανάπτυξη και Προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων – Στάδιο 3  13 
 

Το 37.3% του δείγματος έχει ολοκληρώσει την Τριτοβάθμια εκπαίδευση (δηλ. Πανεπιστήμιο, 

ΤΕΙ), το 33.9% του δείγματος έχει ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δηλ. Γυμνάσιο, 

Επαγγελματικό ή Γενικό Λύκειο, κλπ.) και το 23.7% του δείγματος έχει ολοκληρώσει Μεταπτυχιακές ή 

Διδακτορικές σπουδές. 

 

Κύρια απασχόληση 

 

Η ευρεία πλειοψηφία του δείγματος είναι δημόσιος-ιδιωτικός υπάλληλος (47.5%), με τους 

ελεύθερους επαγγελματίες-επιχειρηματίες να ακολουθούν δεύτεροι (18.6%). 

 

Καθαρό μηνιαίο (ατομικό) εισόδημα 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος έχει καθαρό μηνιαίο εισόδημα 750-1500 ευρώ/μήνα. 

 

Πόσα οχήματα έχετε στην οικογένεια (νοικοκυριό) σας; 

 

Συμβατικό αυτοκίνητο 

 

Τα μεγαλύτερα με διαφορά ποσοστά συγκεντρώνουν τα 1 ή 2 οχήματα (44.1% και 40.7% 

αντίστοιχα).  

 

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο- Φορτηγό-Ημιφορτηγό(βαν)- Ηλεκτρικό ποδήλατο- Ηλεκτρικό πατίνι 

 

Στα ηλεκτροκίνητα οχήματα και στα φορτηγά-ημιφορτηγά παρατηρείται η σχεδόν πλήρης 

απουσία τους από τα νοικοκυριά. 

 

Μηχανοκίνητο δίκυκλο- Ποδήλατο 

 

Η πλειοψηφία δεν διαθέτει μηχανοκίνητα και μη δίκυκλα (59.3% και 45.8%), παρόλαυτα 

υπάρχει μια σημαντική μειοψηφία που κατέχει ένα ή και περισσότερα τέτοιου είδους οχήματα. 

 

1.2. Προσδιορισμός κυριότερων προβλημάτων 

Για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση των προβλημάτων που χρήζουν επίλυσης, σημαντική 

είναι η συμβολή του πίνακα SWOT. Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελεί μία ποιοτική μέθοδο 

οργανωμένης παρουσίασης των δυνατοτήτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών που διέπουν μία 

περιοχή. Ως εκ τούτου, καθίσταται δυνατός ο εύκολος εντοπισμός είτε των ελλείψεων είτε των ήδη 

υπαρχουσών ζητημάτων προς διόρθωση. 
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Πίνακας 1: Πίνακας SWOT για την πόλη του Αιγίου 

 

S (Strengths) W (Weaknesses) 

 Ύπαρξη ενός τμήματος ποδηλατόδρομου 

 Ύπαρξη αστικού και υπεραστικού 

λεωφορειακού δικτύου εξυπηρέτησης 

 Ύπαρξη σταθμού σιδηρόδρομου 

 Ύπαρξη σημαντικών χώρων πολιτισμού  

 Δίκτυο πεζοπορικών μονοπατιών, εκ των 

οποίων το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4  

 Ύπαρξη υποδομών για ΑμεΑ σε κεντρικές 

περιοχές 

 Ύπαρξη Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου 

για την περίοδο 2020-2023 

 Ύπαρξη Ολυμπίας Οδού για άμεση 

σύνδεση με Αθήνα και άλλες μεγάλες 

πόλεις 

 Τμήμα ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που 

προσεγγίζει φοιτητές από όλη την Ελλάδα 

 Ύπαρξη οργανωμένων χώρων στάθμευσης 

 Ελλιπές δίκτυο πεζοδρόμων 

 Μικρό τμήματα ποδηλατόδρομου, μόνο 

κατά μήκος της παραλιακής ζώνης 

 Προβλήματα στην κυκλοφορία και την 

στάθμευση, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης  

 Έλλειψη υποδομών για ΑμεΑ σε μη 

κεντρικές αρτηρίες 

 Αραιή συχνότητα δρομολογίων δικτύου 

δημόσιας συγκοινωνίας/ Έλλειψη τακτικής 

σύνδεσης μεταξύ των οικισμών 

 Αραιή συχνότητα δρομολογίων δικτύου 

σιδηροδρόμου  

 Χαμηλή εμπορική κίνηση στο λιμάνι, 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.  

O (Opportunities) T (Threats) 

 Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για έργα που 

αφορούν βιώσιμες και καινοτόμες 

μετακινήσεις  

 Έμφαση σε εναλλακτικούς τρόπους 

μετακίνησης (π.χ Λεωφορεία – on Demand, 

συλλογικά ταξί, κοινόχρηστα μέσα) 

 Ευρωπαϊκή και κρατική χρηματοδότηση για 

την εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης στην 

πόλη 

 Ευκαιρία χρηματοδότησης από την 

Περιφέρεια μέσω ΠΕΠ 

 Έλλειψη κρατικών πόρων λόγω οικονομικής 

κρίσης 

 Παγκόσμια οικονομική κρίση που 

επηρεάζει όλους τους τομείς της ανάπτυξης 

 Πανδημία COVID -19 
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Με γνώμονα την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τον πίνακα SWOT, αλλά και τα 

σχόλια των εμπλεκόμενων μερών μέσα από τις διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού, 

προσδιορίστηκαν τα σημαντικότερα προβλήματα προς επίλυση. Ακολουθεί, η καταγραφή τους ανά 

κατηγορία: 

 

Προβλήματα σχετικά με τη χρήση οχημάτων  

▪ Κυριαρχία των ΙΧ για μικρού μήκους μετακινήσεις. 

▪ Παράνομη στάση και στάθμευση σε πλήθος κρίσιμων οδών και διασταυρώσεων. 

▪ Δυσμενή πλάτη πεζοδρομίων ιδιαίτερα στο κέντρο. 

▪ Ύπαρξη αρκετών επικίνδυνων σημείων. 

▪ Ανάγκη ύπαρξης χώρων στάθμευσης περιφερειακά της κεντρικής περιοχής. 

 

Προβλήματα σχετικά με τη συγκοινωνία 

▪ Περιορισμένοι χώροι στάσης και στάθμευσης ταξί 

 

Προβλήματα σχετικά με τους πεζούς και τις ευάλωτες ομάδες 

▪ Επισφαλείς συνθήκες για πεζούς, ποδηλάτες, ευάλωτους χρήστες και οδηγούς οχημάτων σε 

συμβολές οδών. 

▪ Απουσία ρυθμίσεων και παρεμβάσεων ήπιας κυκλοφορίας σε περιοχές γύρω από 

σημαντικούς υπερτοπικούς πόλους. 

▪ Περιορισμένο και ασυνεχές δίκτυο πεζοδρόμων  

▪ Απουσία ή πολύ μικρό πλάτος πεζοδρομίων σε μεγάλο ποσοστό. 

▪ Έλλειψη διαβάσεων πεζών με κατάλληλες προδιαγραφές και σε όλη την περιοχή του 

οικισμού. 

▪ Εμπόδια σε υφιστάμενα πεζοδρόμια. 

▪ Απουσία συνδέσεων κοινοχρήστων χώρων και πόλων ενδιαφέροντος με δίκτυο πεζού – 

πεζοδρόμων – οδούς με ικανοποιητικό πλάτος πεζοδρομίων. 

▪ Χαμηλός αριθμός θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ. 

▪ Έλλειψη υποδομών για ΑμεΑ και εμπόδιση κίνησης ΑμεΑ εξαιτίας παρανομιών (πχ 

παράνομες σταθμεύσεις). 

 

 

Προβλήματα σχετικά με το δίκτυο ποδηλάτου 

▪ Μεμονωμένη υποδομή κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. 

▪ Απουσία δικτύου ποδηλάτου ως προς τη σύνδεση κρίσιμων πόλων. 

▪ Ελλιπής ανάπτυξη χώρων στάθμευσης ποδηλάτων. 

▪ Απουσία συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων. 

 

Το σύνολο των προαναφερθέντων προβλημάτων καθόρισε τις απαιτήσεις σχεδιασμού για την 

πόλη του Αιγίου και πλαισίωσε τη διατύπωση του οράματος. Για την επίτευξη των απαιτήσεων 

σχεδιασμού, προτάθηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων (γενικά μέτρα) και 

διαμορφώθηκαν δύο διαφορετικές εναλλακτικές στρατηγικές διαχείρισης της κινητικότητας. Κάθε 
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εναλλακτική στρατηγική επιλέχτηκε με στόχο να εξυπηρετεί συγκεκριμένες αρχές σχεδιασμού για την 

πόλη και περιέλαβε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τις κατηγορίες παρεμβάσεων. 

 

1.3. Αποτελέσματα διαβουλεύσεων  

Η πρώτη διαβούλευση του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας πραγματοποιήθηκε διαδικτιακά μέσω της πλατφόρμας 
zoom την Πέμπτη 19 Μαίου 2022. Η πρόσκληση αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ιστοσελίδας ΣΒΑΚ 
Αιγιαλείας από 6/5/2022 και απευθύνθηκε στο δίκτυο φορέων. Προσκεκλημένοι φορείς ήταν οι 
παρακάτω: 

Φορέας 

Δήμος Πατρέων 

Δήμος Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης 

Δημοτική Ενότητα Αιγίου 

Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας-Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Αιγαίου 

Δήμος Καλαβρύτων 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. 

Τμήμα Τροχαίας Αιγίου 

Εμπορικός Σύλλογος Αιγίου 

Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης & Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

Σωματείο Ταξί Αιγιαλείας 

Ένωση Ξενοδόχων Π.Ε Αχαΐας 

ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 

Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας 

Δ/νση- Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης Αχαΐας 

Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου 

Περιβαλ– Πολιτιστ.Σύλλογος Αλυκής Αιγίου «Ο ΆγιοςΝικόλαος» 

TrainOSE 

Ποδηλατικός Όμιλος Διαγόρας Αιγίου 

 

Τη διαβούλευση συντόνισε ο Γραμματέας της Ομάδας Έργου του ΣΒΑΚ κ. Χασιώτης Άγγελος, 
Μηχανολόγος Μηχανικός. 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης έγιναν οι παρακάτω παρουσιάσεις/εισηγήσεις: 

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

- Λεωνίδας Καράμπελας, Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, Δήμου Αιγιαλείας 

- Καρολεμέας Χρήστος, Τοπογράφος Μηχανικός, συνεργάτης της Μονάδας Βιώσιμης 

Κινητικότητας ΕΜΠ 

- Τσιγδινός Στέφανος, συνεργάτης της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ 

 

Κατά την διάρκεια της διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε γόνιμος διάλογος με σκοπό την άρτια 
ενημέρωση της ομάδας έργου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι προσκεκλημένοι φορείς, 
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καθώς επίσης εξέθεσαν τις παρατηρήσεις αλλά και τις προτάσεις που έχουν οι ίδιοι σχετικά με την 
εκπόνηση του εν λόγω έργου.  

Παρουσιάστηκαν δε το όραμα, οι προτεραιότητες και οι έξυπνοι στόχοι, καθώς επίσης και τα 
προτεινόμενα μέτρα της ομάδας έργου – τα οποία ακόμη δεν ήταν τα οριστικά - και ακολούθησε 
σχετική συζήτηση ώστε να συζητηθεί η οποιαδήποτε ένσταση πάνω σε αυτά.  

‘Άλλωστε όπως συνεχώς τόνισαν οι συντονιστές του έργου «Τα ερωτηματολόγια που έχουν 
διαμορφώσει και η Διαβούλευση αυτή καθαυτή αυτόν τον σκοπό έχουν, να βοηθήσουν ως προς την 
οριστικοποίηση των μέτρων λαμβανομένων υπόψη τις ανάγκες των ίδιων των φορέων και των 
πολιτών.  

Μεταξύ άλλων ο Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. κ. Βλαστός επισήμανε ότι το όραμα του Σ.Β.Α.Κ. θα χτιστεί σε 
συνεργασία με όλους τους τομείς της επιστήμης (την πολεοδομία, τις οικονομικές- κοινωνικές 
επιστήμες κλπ). Μάλιστα τόνισε πως πρώτο στοιχείο του οράματος αυτό είναι «να ζούμε σε μια 
ανθρώπινη πόλη, μια πόλη δηλαδή εντελώς διαφορετική  από αυτή την βιομηχανική την οποία 
έχουμε τώρα». 

«Κύριος στόχος είναι να μειωθούν τα αυτοκίνητα από τις πόλεις. Ο κόσμος έχει δικαίωμα να βγει 
στον δρόμο. Το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο ο χώρος που καταλαμβάνει στην άσφαλτο, έχει και άλλες 
επιπτώσεις όπως ρύπανση, θόρυβος κλπ. Επιπτώσεις δηλαδή που βλάπτουν την υγεία μας» 

Επιπλέον, παρουσιάστηκε η πρώτη ανάλυση των επιτόπιων μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από 
τη Βιώσιμη Πόλη, οι οποίες ήταν καταλυτικής σημασίας στη δημιουργία των προτεινόμενων μέτρων. 

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

«Αυτό που διακυβεύεται σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει ακόμα και στο Αίγιο- που είναι μια 
μικρή πόλη, χωρίς μεγάλη ρύπανση όσο οι άλλες πόλεις, να γίνει αντιληπτό ότι πρέπει η πόλη να γίνει 
πιο ασφαλείς σε πολλούς τομείς. Καλώς ή κακώς το πρόβλημα της κλιματικής απορρύθμισης 
συμβάλλει και στην ποιότητα της ζωής μας. Μας λείπει έντονα το στοιχείο για το ενδιαφέρον για την 
πόλη μας.» 

Τέλος, έγινε αναφορά στα επόμενα βήματα, όπου: 

- Συνεχίζεται η διαδικτυακή διαβούλευση μέσω του ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου 

που έχει αναρτηθεί να συνδράμουν στην τελική διαμόρφωση του Σχεδίου. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  

 

- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας υπάρχουν στον 

παρακάτω σύνδεσμο:  

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

 

- Η δεύτερη διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Αίγιο, σε ημέρα και ώρα που θα 

κοινοποιηθεί 

 
Τα πρακτικά της διαβούλευσης αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0hpcYwbsdRfeA4cqEUTCEuK4IBayTA7F1Fqxm5KZ7RrqV0w/viewform
https://www.sustainable-city.gr/sump-aigialeia.html
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2. Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος, 
προτεραιοτήτων και στόχων  

 

2.1. Παρουσίαση καλών πρακτικών βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε περιοχές κατ’ 
αναλογία του Αιγίου 

Παραδείγματα πόλεων του εξωτερικού 

Cagliari, Ιταλία 

Το Κάλιαρι βρίσκεται στα νότια της Σαρδηνίας στην Ιταλία και σε αυτό κατοικούν μόνιμα 

158.000 άτομα. Η πόλη είναι γνωστή για την ακτογραμμή της, αλλά και για τα βήματα που έχει κάνει 

ως προς τον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας. Όσον αφορά τα ποσοστά που αναλογούν σε κάθε 

τρόπο μετακίνησης, το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται από το 60% των μετακινούμενων, ενώ 

ακολουθούν το ποδήλατο και το περπάτημα με 16%, η δημόσια συγκοινωνία βρίσκεται (λεωφορεία 

και τραμ) στο 14%, τα δίκυκλα στο 7% και τέλος το τρένο που αποτελεί το 3% των προτεινομένων 

τρόπων μετακίνησης. Φαίνεται ήδη ότι η πόλη βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα στη χρήση 

ιδιωτικών μηχανοκίνητων μέσων βάσει των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο, 

αλλά και των στόχων που έχει θέσει πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για κλιματική 

ουδετερότητα έως το 2050.  

Οι γενικότεροι στόχοι της πόλης ως προς την κινητικότητα αφορούν σε ασφαλέστερες 

μεταφορές με παράλληλη μείωση των ατυχημάτων, μείωση της ρύπανσης του αέρα και του θορύβου 

και βελτίωση του καθημερινού τρόπου ζωής των κατοίκων.  

Ιδιαίτερα αναπτυγμένες είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες εντός του κέντρου της πόλης, αλλά 

και στα προάστια, αφού διαθέτει περίπου 30 λεωφορειακές γραμμές και 1 ολοκληρωμένη γραμμή 

μετρό (ενώ αναμένεται η λειτουργία τριών ακόμη), που είναι γνωστά για την αξιοπιστία και την 

αποδοτικότητά τους. 
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Εικόνα 3: Δίκτυο εξυπηρέτησης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς – Cagliari, Italy (Πηγή Δεδομένων: Cagliari Bus Route Map - 

Sardinia Holidays 2021 (sardegnainblog.it) 

Το δίκτυο ποδηλατοδρόμων καλύπτει σχεδόν όλη την πόλη για αστικές μετακινήσεις, ενώ 

υπάρχει και σε υπεραστικό επίπεδο για εξυπηρέτηση μετακινήσεων με άλλες κοντινές πόλεις και 

προάστια. Διατίθενται συνολικά πάνω από 20 διαδρομές, με αποτέλεσμα το Κάλιαρι να αποτελεί, 

μαζί με άλλες ιταλικές πόλεις και οικισμούς, τουριστικό προορισμό προσανατολισμένο στο ποδήλατο.  

 

Εικόνα 4: Ποδηλατόδρομος στην πόλη του Cagliari στην Ιταλία (Πηγή Δεδομένων: Sardegna East Coast: Part 1 • Italy Cycling 

Guide (italy-cycling-guide.info)) 

Tέλος, στην πόλη του Κάλιαρι αρκετές οδοί έχουν πεζοδρομηθεί, έχουν μετατραπεί σε οδούς 

ήπιας κυκλοφορίας ή διαθέτουν περιορισμούς στη διέλευση οχημάτων. Επομένως συντίθενται 

ευνοϊκές συνθήκες για την ενεργό μετακίνηση στην πόλη.  

 

Εικόνα 5: Δίκτυο περιορισμένης κυκλοφορίας – Cagliari, Italy (Πηγή Δεδομένων: Sardegna East Coast: Part 1 • Italy Cycling 

Guide (italy-cycling-guide.info)) 

Valencia, Ισπανία 

Μία πόλη που έχει κάνει εξίσου σημαντικά βήματα σε ζητήματα σχετικά με τη βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας είναι η Βαλένθια στην Ισπανία. Διαφέρει αρκετά από την πόλη μελέτης του εν 

λόγω σχεδίου, τόσο ως προς την πολεοδομική της οργάνωση, όσο και ως προς τα κυκλοφοριακά της 

συστήματα αλλά και την χωροθέτησή τους. Παρόλ’αυτά διαθέτει κοινά στοιχεία όπως το γεγονός ότι 

https://www.sardegnainblog.it/en/sardinia-local-transport/cagliari-bus-route-map/
https://www.sardegnainblog.it/en/sardinia-local-transport/cagliari-bus-route-map/
https://italy-cycling-guide.info/cycle-routes/coastal-rides/sardegna-east-coast/part-1/
https://italy-cycling-guide.info/cycle-routes/coastal-rides/sardegna-east-coast/part-1/
https://italy-cycling-guide.info/cycle-routes/coastal-rides/sardegna-east-coast/part-1/
https://italy-cycling-guide.info/cycle-routes/coastal-rides/sardegna-east-coast/part-1/
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είναι μία μικρή πόλη της ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει, ενώ διαθέτει παραλιακό μέτωπο, 

που διαδραματίζουν αρκετά σημαντικό ρόλο στην περιοχή επιρροής τους.  

Ο Δήμος της Βαλένθια έχει δημιουργήσει το δικό του οδηγό Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, 

στον οποίο περιλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία, στόχοι και μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σύμφωνα με αυτόν, ήδη, σε ό,τι αφορά τις αστικές μετακινήσεις, το 53% αυτών πραγματοποιείται με 

περπάτημα και ποδήλατο, το 23.4% με δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ μόνο το 23.6% πραγματοποιείται 

με ιδιωτικά μηχανοκίνητα μέσα.  

Πίνακας 2: Στόχοι και μέτρα για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, σύμφωνα με το SUMP of Valencia (Πηγή Δεδομένων : 

https://www.eltis.org/sites/default/files/case-studies/documents/towards_sustainable_mobility_in_valencia.pdf)  

Περπάτημα ▪ επεκτάσεις του δικτύου πεζοδρόμων 

▪ μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης 
σε επιλεγμένους δρόμους  

▪ βελτίωση διαβάσεων κόμβων, γεφυρών 
πεζών και υπόγειων διαβάσεων  

▪ έμφαση στις γειτονιές και στην πεζή 
μετακίνηση εντός της παλιάς πόλης 

Ποδήλατο ▪ Επαρκές δίκτυο ποδηλατικών 
διαδρομών (και σύνδεση με την 
ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή) 

▪ Ασφαλείς υποδομές  

▪ Συντήρηση και βελτίωση υπάρχοντος 
δικτύου  

▪ Εγκατάσταση ασφαλών υποδομών 
στάθμευσης για ποδήλατα  

Δημόσια Συγκοινωνία ▪ Προσαρμογή του δικτύου ΜΜΜ στις 
νέες ανάγκες που δημιουργούνται  

▪ Δημιουργία κόμβων στο υπάρχον 
δίκτυο γύρω από την παλιά πόλη 

▪ Απαγόρευση κυκλοφορίας και 
στάθμευσης σε λεωφορειολωρίδες  

▪ Προώθηση των ταξί ως μέσα δημόσιας 
συγκοινωνίας 

▪ Συνδέσεις με άλλα αστικά και 
υπεραστικά μέσα και δίκτυα 

Ιδιωτικά Μηχανοκίνητα Μέσα ▪ Επανοργάνωση του διατιθέμενου 
δημόσιου χώρου κυκλοφορίας, με 
προτεραιότητα στον πεζό, το ποδήλατο 

https://www.eltis.org/sites/default/files/case-studies/documents/towards_sustainable_mobility_in_valencia.pdf


ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
 

 

 

 

Παραδοτέο 2: Ανάπτυξη και Προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων – Στάδιο 3  21 
 

και τα ΜΜΜ 

▪ Πολιτικές Στάθμευσης που δίνουν 
προτεραιότητα σε ΑμεΑ, κατοίκους και 
οχήματα φορτοεκφορτώσεων 

▪ Ενθάρρυνση χρήσης ηλεκτρικών 
οχημάτων 

Ασφαλής, έξυπνη και συμμετοχική κινητικότητα ▪ Ρύθμιση ορίων ταχύτητας 

▪ Βελτίωση της ποιότητας του αέρα με 
ρύθμιση των εκπομπών CO2 - Απαλλαγή 
των μέσων μεταφοράς από εκπομπές 
CO2 

▪ Χρήση νέων τεχνολογιών 
πληροφόρησης (π.χ. τηλεματική) 

▪ Ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
πολιτών σε νέα προγράμματα δράσεων 
και αλλαγές στην πόλη 

 

 

Εικόνα 6 . Η πόλη της Βαλένθια ως η 2η καλύτερη ως προς τη βιώσιμη κινητικότητα (Πηγή Δεδομένων : 

https://www.students.rent/valencia-the-second-best-spanish-city-in-sustainable-mobility.html) 

 

Παραδείγματα πόλεων εντός του Ελλαδικού Χώρου 

Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 

https://www.students.rent/valencia-the-second-best-spanish-city-in-sustainable-mobility.html
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Η Καβάλα είναι πόλη της βόρειας Ελλάδας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης, με έκταση Δήμου 351,35 τ.χλμ. Ο πληθυσμός ανέρχεται σε 70.501 μόνιμους κατοίκους. 

Πρόκειται για ένα Δήμο με αρκετά κοινά στοιχεία με το Δήμο Αιγιαλείας, καθώς χωροθετούνται και οι 

δύο παραθαλάσσια, το πρωτεύον οδικό τους δίκτυο εκτείνεται περιμετρικά της πόλης και όχι εντός 

της,  ενώ διαθέτουν παραλιακό μέτωπο. Το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας βρίσκεται σε διαδικασία 

εκπόνησης και δεν έχει ολοκληρωθεί. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι από τους στόχους που 

έχουν τεθεί στα πλαίσια του Σχεδίου:  

▪ Μείωση της χρήσης των ιδιωτικών μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς στο 63% έως το 2030 

▪ Μείωση των ατυχημάτων κατά 50% έως το 2030 

▪ Αναβάθμιση του στόλου των ΜΜΜ, που θα ανταποκρίνονται στο σύνολο των πολιτών 

συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών ομάδων , βελτίωση των δρομολογίων και της κάλυψης 

τους με σκοπό την αύξηση του ποσοστού μετακινήσεων που πραγματοποιούνται με ΜΜΜ & 

Ταξί στο 15% έως το 2030 (10.6% στο έτος βάσης 2020). 

▪ Ενίσχυση των Ήπιων Μορφών Μετακίνησης (Πεζοί & Ποδηλάτες) για τις μετακινήσεις εντός 

πόλης, προσβασιμότητα σε όλους και αύξηση του αστικού πρασίνου και των ελεύθερων 

χώρων. Ως ποσοτικός στόχος τίθεται η μετακίνηση με ποδήλατο στο 1.5% και η μετακίνηση 

ως πεζός στο 20.5% έως το 2030. 

▪ Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και πρακτικών, όπως η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, η 

ανάπτυξη ευφυών συστημάτων για την αποτελεσματική πληροφόρηση και καθοδήγηση 

κατοίκων και επισκεπτών, καθώς και η σωστή και συστηματική ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών στα πλαίσια του Συμμετοχικού Σχεδιασμού.  

 

Εικόνα 7: Ανάπλαση και Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη - Δήμος Καβάλας (ΠΕΠ 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ΕΣΠΑ 2014-20) (Πηγή Δεδομένων : Ανάπλαση και επέκταση δικτύου 

πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη - Δήμος Καβάλας (kavala.gov.gr)) 

https://kavala.gov.gr/o-dimos/erga-dimou/erga/%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-2014-2020/anaplasi-kapnergati
https://kavala.gov.gr/o-dimos/erga-dimou/erga/%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-2014-2020/anaplasi-kapnergati
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Ρέθυμνο, Κρήτη 

Ο Δήμος Ρεθύμνης βρίσκεται στο κέντρο και δυτικά της Περιφέρειας Κρήτης και σε αυτόν 

κατοικούν μόνιμα 63.000 άτομα (2019). Φιλοξένει πάνω από 500.000 τουρίστες κάθε χρόνο, που το 

έχουν ως βάση για να ανακαλύψουν σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, να επισκεφτούν 

οικισμούς και παραλίες, τοπία φυσικού κάλους κ.α., φτάνοντας ορισμένες φορές και το 1.2 εκ. 

τουρίστες ετησίως. Είναι χτισμένη γύρω από το Ενετικό της λιμάνι και το φρούριο της Φορτέτζας με 

τον κύριο οδικό της άξονα να διασχίζει οριζόντια την πόλη και τους δευτερεύοντες να εισχωρούν στον 

αστικό ιστό.   

Η πόλη του Ρεθύμνου έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις, όπως πολλές αντίστοιχες ελληνικές 

πόλεις, που αφορούν την υψηλή εποχιακή τουριστική ροή και τις συνεπακόλουθες πιέσεις που 

δημιουργούνται στα συστήματα (κάθε είδους) υποδομών της πόλης, με κυριότερα τα μεταφορικά. Η 

βιώσιμη κινητικότητα και η εικόνα της πόλης ως προορισμός πράσινου τουρισμού ενδιαφέρουν 

αρκετά το Δήμο και συνεπώς και τα σχέδια που εκπονούνται κινούνται προς αυτές τις κατευθύνσεις. 

Η πεζή μετακίνηση κατέχει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό και συγκεκριμένα το 20% στην πόλη, το 

ποδήλατο το 5%, ενώ το αυτοκίνητο προτιμάται κατά κόρον αφού είναι ο κύριος τρόπος μετακίνησης 

με ποσοστό που ανέρχεται στο 60%. Τα υπόλοιπα ποσοστό αναφέρεται στη δημόσια συγκοινωνία.  

Στην προσπάθεια αλλαγής προς πιο βιώσιμες κατευθύνσεις, το Ρέθυμνο τελευταία έχει 

εισάγει μέτρα που εστιάζουν στην προσβασιμότητα και στην αλλαγή της συμπεριφοράς μετακίνησης. 

Η ηλεκτροκίνηση, η μετακίνηση πεζή, με ποδήλατο και με δημόσια συγκοινωνία καθώς και η 

συμπερίληψη όλων των κοινωνικών ομάδων σε βιώσιμους τρόπους μετακίνησης αποτελούν τους 

κύριους άξονες της πολιτικής του Δήμου. Σημαντική είναι και η πρόσφατη διάκριση του μέσα στο έτος 

2021 με το σήμα «BikeFriendly» από τη ΝatΤour και την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, 

που απονέμεται σε πόλεις φιλικές προς το ποδήλατο. Ορισμένα μόνο από τα μέτρα που λαμβάνονται 

προς αυτή την κατεύθυνση είναι :  

Πίνακας 3: Μέτρα στην πόλη του Ρεθύμνου στα πλαίσια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας - Δίκτυο CIVITAS 

Ηλεκτροκίνηση και καθαρά καύσιμα  ▪ 19 ηλεκτρικά ποδήλατα (εκ των οποίων 
το 1 για ΑμεΑ) 

▪ 4 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

▪ 1 ηλεκτρικό όχημα δημόσιας 
συγκοινωνίας (λεωφορείο) 

Ασφαλείς και Προσβάσιμοι Δημόσιοι Χώροι για 
ευαίσθητους χρήστες στο δρόμο 

▪ 5 έξυπνες και 10 θερμοπλαστικές 
διαβάσεις πεζών σε εισόδους σχολείων 

▪ 24 αντίστροφοι μετρητές σε 
σηματοδότες  

▪ 28 θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ 

Έξυπνη παρακολούθηση και 
αποτελεσματικότερη διαχείριση της 

▪ 11 θερμικές κάμερες για ανίχνευση 
πληροφοριών κινητικότητας 
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κινητικότητας ▪ Έξυπνο σύστημα διαχείρισης χώρων 
στάθμευσης αυτοκινήτων 

Αλλαγή νοοτροπίας και ανάπτυξη ικανοτήτων 
προς τη βιώσιμη κινητικότητα 

▪ Διατομεακές συνεργασίες μεταξύ των 
διαφόρων κλάδων και του τουρισμού 
όσον αφορά την κινητικότητα 

▪ Ενασχόληση του 86% των φοιτητών με 
την οικολογική μετακίνηση, την ασφαλή 
ποδηλασία και τις εκπαιδεύσεις οδικής 
ασφάλειας, σε εκπαιδευτικά πλαίσια ως 
πρεσβευτές ενός πιο βιώσιμου τρόπου 
ζωής 

▪ Εφαρμογή σχεδιασμού ειδικού τύπου 
που προωθεί επιλογές βιώσιμης 
κινητικότητας στους επισκέπτες 

 

Άγιος Νικόλαος, Κρήτη 

Εν αντιστοιχία με το Ρέθυμνο, η πόλη του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη απέκτησε εντός του 

έτους 2021 το δικό της Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, σε μία προσπάθεια προς φιλικότερες 

προς τον πολίτη και το περιβάλλον μετακινήσεις. Πρόκειται για έναν παραθαλάσσιο δήμο, με βασικό 

κοινό χαρακτηριστικό με το Αίγιο τον τουρισμό. Το μικρό μέγεθος της πόλης, ένα ακόμη κοινό 

στοιχείο με την πόλη μελέτης, ευνοεί την χρήση ποδηλάτου σε αυτή, παρά βέβαια το γεγονός ότι δεν 

υφίσταται κάποιο οργανωμένο δίκτυο και συνεπώς συγκαταλέγεται στα μέτρα που προτείνει το 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που δημιουργήθηκε για την εν λόγω περιοχή. Μερικά από 

μέτρα που προτείνονται ανά κατηγορία παρέμβασης για το Δήμο και αποτελούν παράδειγμα καλών 

πρακτικών είναι: 

Πίνακας 4: Μέτρα στα πλαίσια του ΣΒΑΚ Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης 

Δημόσια Συγκοινωνία ▪ Εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής 
για εύκολη πληροφόρηση των χρηστών 

▪ Αύξηση της συχνότητας των 
λεωφορειακών γραμμών του ΚΤΕΛ 
(διαδημοτικές γραμμές) 

Ενεργές Μετακινήσεις ▪ Δημιουργία αποκλειστικών ποδηλατικών 
υποδομών (λωρίδες ποδηλάτων και 
ποδηλατόδρομοι) 

▪ Πεζοδρομήσεις (μόνιμες ή προσωρινές) 

▪ Κατασκευή υποδομών για ενίσχυση της 
προσβασιμότητας  

▪ Τοποθέτηση ειδικών θέσεων 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
 

 

 

 

Παραδοτέο 2: Ανάπτυξη και Προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων – Στάδιο 3  25 
 

στάθμευσης ποδηλάτου 

Κοινόχρηστη Μετακίνηση ▪ Εγκατάσταση συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Επικοινωνία - Προώθηση ▪ Ενημέρωση πολιτών και ενθάρρυνση 
συμμετοχικότητας στις διαδικασίες 
αλλαγών των μετακινήσεων 

Ηλεκτροκίνηση ▪ Προώθηση χρήσης ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων 

▪ Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων 

Οδική ασφάλεια και συνθήκες κυκλοφορίας ▪ Αλλαγή/ μείωση ορίων ταχύτητας 

▪ Δημιουργία περιοχών ήπιας 
κυκλοφορίας 

Στάθμευση ▪ Ανάπτυξη συστημάτων έξυπνης 
στάθμευσης 

▪ Δημιουργία χώρων στάθμευσης 
ποδηλάτων 

Αστικό περιβάλλον ▪ Δημιουργία πράσινων διαδρομών για 
ενθάρρυνση των ενεργών μετακινήσεων 

▪ Δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών 
αέριων ρύπων και θορύβου με 
προτεραιότητα στην χρήση 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

Εμπορευματικές μεταφορές και 
επιχειρηματικότητα 

▪ Δημιουργία έξυπνου συστήματος 
τροφοδοσίας 

Τουρισμός ▪ Δημιουργία πεζοπορικών-περιπατητικών 
μονοπατιών 

▪ Ενίσχυση ποδηλατικού τουρισμού 

  

Συμπεράσματα 

Από τη μελέτη των παραπάνω περιπτώσεων, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα που 

αφορούν τη φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν διάφορες περιοχές ως προς την 

κινητικότητα: 

Είναι γεγονός ότι οι μεταφορές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη των πόλεων και 

των οικισμών. Τα κυκλοφοριακά ζητήματα και τα προβλήματα προσβασιμότητας αποτελούν 

απόρροια του συστήματος μεταφορών το οποίο είναι προσανατολισμένο προς την μηχανοκίνητη 
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μετακίνηση ενώ δεν λαμβάνει υπόψη εναλλακτικές μορφές πιο φιλικές προς το περιβάλλον και τον 

ίδιο τον άνθρωπο. Η εξάρτηση από τη χρήση του ΙΧ έχει επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις τόσο 

περιβαλλοντικά όσο και κοινωνικά καθώς επηρεάζει άμεσα τη ποιότητα ζωής και τη σχέση των 

ανθρώπων.  

Όπως είναι φανερό, υπάρχουν κάποιοι κοινοί άξονες μεταξύ των μελετών περιπτώσεων για 

τα ζητήματα της κινητικότητας. Σε όλες τις μελέτες δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του 

ποδηλάτου το οποίο πλέον αποτελεί ένα μέσο μετακίνησης αλλά και της μετακίνησης πεζή. Η 

δημιουργία υποδομών ενεργών μετακινήσεων είναι μέτρο που εφαρμόζεται παγκοσμίως για την 

αλλαγή νοοτροπίας ως προς τις επιλογές μετακίνησης των κατοίκων στην καθημερινότητά τους.  

Επίσης, σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στη μείωση του 

περιβαλλοντικού αντίκτυπου έχει η ηλεκτροκίνηση η οποία αυξανόμενα εισέρχεται στη 

καθημερινότητα των ανθρώπων λόγω της ανάγκης για μείωση των εκπομπών ρύπων.  

Βασικό στοιχείο όλων των σχεδιασμών είναι η δημόσια συγκοινωνία η οποία εμφανίζει 

προβλήματα όσον αφορά τη συχνότητα δρομολογίων και τη ποιότητά της. Ως προς τη μορφή, αυτή 

μπορεί να περιλαμβάνει απλές περιπτώσεις όπως είναι οι λεωφορειακές γραμμές ή σε πιο 

προχωρημένο στάδιο, να περιλαμβάνει συνδυασμούς μέσων και έξυπνες εφαρμογές. Η εισαγωγή της 

ηλεκτροκίνησης στον στόλο της δημόσιας συγκοινωνίας και η αντικατάστασή του με ευέλικτα 

οχήματα είναι μερικά μέτρα που εφαρμόζονται για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών 

της. 

2.2 Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας 

Η ανάπτυξη των εναλλακτικών στρατηγικών διαχείρισης της κινητικότητας του ΣΒΑΚ του 

Δήμου Αιγιαλείας, βασίστηκε στις αρχικές προτάσεις του αναδόχου, στις απαιτήσεις σχεδιασμού και 

το όραμα όπως προέκυψαν από την 1η Διαβούλευση, στις βασικές ευρωπαϊκές αρχές σχεδιασμού 

ΣΒΑΚ καθώς και στη βούληση και τις ως σήμερα προτάσεις και ενέργειες του Δήμου προς την 

κατεύθυνση αυτή. 

Κάθε εναλλακτική στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας περιέλαβε ένα σύνολο 

παρεμβάσεων (μέτρα πολιτικής και διαχείρισης κινητικότητας, υποδομές και υπηρεσίες πράσινων 

μεταφορών) που προτάθηκαν για την περιοχή μελέτης, για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου, 

δηλαδή την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και την αναίρεση των προβλημάτων κινητικότητας 

λόγω του υφιστάμενου μεταφορικού συστήματος. 

Τα τρία σενάρια που προέκυψαν για τον δήμο μελέτης είναι: 

 Το Μηδενικό Σενάριο, όπου ουσιαστικά δεν προτείνεται καμία παρέμβαση εκτός από αυτές 

που έχουν ήδη δρομολογηθεί και είτε βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη είτε αναμένεται η εκκίνηση 

των εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες αναπλάσεις οδών ή άλλες παρεμβάσεις 

όπως αυτές που αναλύθηκαν στα προηγούμενα στο πλαίσιο υλοποίησης άλλων μελετών ή 

στρατηγικών σχεδίων. 
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 Το Ήπιο Σενάριο, στο οποίο προτείνονται μέτρα σχετικά με αναπλάσεις του οδικού δικτύου, 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ανάπτυξη του δικτύου ΑμεΑ, 

ενίσχυση των δικτύων ΜΜΜ και ποδηλάτου καθώς και της ηλεκτροκίνησης και υλοποίηση 

προωθητικών δράσεων σε σχολεία. 

 Το Ριζοσπαστικό Σενάριο που αποτελεί αναβαθμισμένη μορφή του Ήπιου Σεναρίου και εκτός 

των άλλων περιλαμβάνει προοπτικές για μεγάλα έργα, διαχείριση της στάθμευσης, 

εγκατάσταση νέων τεχνολογιών, τροχονομική επιτήρηση και διοργάνωση ολοκληρωμένων 

εκστρατειών πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.  

Το σύνολο των προοπτικών των εναλλακτικών σεναρίων αναπαρίσταται αναλυτικά στον 

ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 5: Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας για την πόλη του Αιγίου 

Θεματική 
παρεμβάσεων 

Περιγραφή 
Σενάρια 

Μηδενικό Ήπιο Ριζοσπαστικό 

Υλοποίηση άλλων 
οδικών υποδομών 

Σύνδεση Αιγίου με οικισμούς 
δορυφόρους 

  Χ 

Αναπλάσεις οδών 

Μελέτη ανάπλασης και 
περιβαλλοντικής αναβάθμισης 
οδών & πλατωμάτων 
κεντρικού τμήματος πόλης  

 Χ Χ 

Μονοδρομήσεις οδών   Χ Χ 

Πρόσθετες αναπλάσεις οδών   Χ Χ 

Πεζοδρομήσεις εμπορικών 
οδών 

  Χ 

Πεζοδρομήσεις οδών πέριξ 
εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων 

  Χ 

Προσβασιμότητα 
ΑΜΕΑ 

Αποκατάσταση 
προσβασιμότητας στο 
κεντρικό τμήμα του οικισμού 
και σε σημαντικούς πόλους 
έλξης (π.χ: παραλική ζώνη) 

 Χ Χ 

Ανάπλαση κεντρικών οδών    Χ 

Αποκατάσταση 
προσβασιμότητας σε κτίρια 
δημοσίου ενδιαφέροντος και 
ΚΧ 

  Χ 
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Κρίσιμες διανοίξεις 
– μεγάλα έργα 

Διανοίξεις οδών σύμφωνα με 
το ΓΠΣ 

Χ Χ Χ 

Διανοίξεις οδικού τμήματος 
για την καλύτερη σύνδεση του 
προαστιακού με το κέντρο 

  Χ 

ΜΜΜ – ΤΑΞΙ 

Σύνδεση ΚΤΕΛ - Προαστικού   Χ 

Νέα αστική διαδρομή με μικρό 
ηλεκτρικό λεωφορείο 

 Χ Χ 

Προσθήκη χώρων αναμονής 
ΤΑΧΙ 

  Χ 

Οδική Ασφάλεια – 
Κόμβοι 

Νέο όριο ταχύτητας 30χλμ/ω 
στο σύνολο της κατοικημένης 
περιοχής 

 Χ Χ 

Νέο όριο ταχύτητας 30χλμ/ω 
σε μεμονωμένα κρίσιμα 
σημεία 

 Χ Χ 

Αναβάθμιση κρίσιμων κόμβων 
(τομή σημαντικών οδικών 
αρτηριών κ.α.) 

 Χ Χ 

Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
για ευάλωτους χρήστες  

  Χ 

Κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις 
(μονοδρομήσεις 
κ.α.) 

Εκπόνηση νέων ΚΜ σε 
περιοχές γύρω από σχολεία 
και κρίσιμες υποδομές 

  Χ 

Ποδήλατο 

Επέκταση δικτύου ποδηλάτου   Χ 

Εφαρμογή συστήματος 
κοινοχρήστων ποδηλάτων 

 Χ Χ 

Δημιουργία δικτύου δρόμων 
μικτής χρήσης χωρίς 
αποκλειστική υποδομή 
ποδηλατόδρομου 

 Χ Χ 

Νέοι χώροι στάθμευσης 
ποδηλάτου 

  Χ 

Τροφοδοσία 
καταστημάτων, 
Φ/Ε 

Ωράριο τροφοδοσίας  Χ Χ 

Προσδιορισμός δικτύου 
βαρέων – περιορισμοί στην 

 Χ Χ 
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κίνηση 

Περιορισμοί ρύπων βαρέων   Χ 

Στάθμευση 

Εφαρμογή ΣΕΣ για επισκέπτες  Χ Χ 

Δημιουργία νέων χώρων 
στάθμευσης (οργανωμένοι 
περιφερειακοί χώροι) 

 Χ Χ 

Ηλεκτροκίνηση 
Ολοκλήρωση και Εφαρμογή 
ΣΦΗΟ 

Χ Χ Χ 

Νέες τεχνολογίες 

Έλεγχος στάθμευσης (ΣΕΣ, 
θέσεις Φ/Ε, ενημέρωση για 
διαθεσιμότητα χώρων 
στάθμευσης κα.) 

 Χ Χ 

Αστυνόμευση – 
έλεγχος- 
τροχονομική 
επιτήρηση 

 

 Χ Χ 

Επικοινωνία – 
Ευαισθητοποίηση 
– Καλλιέργεια 
κουλτούρας 

Εκδηλώσεις σε σχολεία στο 
πλαίσιο επετειακών ημερών/ 
εβδομάδων 

 Χ Χ 

Εκδηλώσεις 
ευαισθητοποίησης- 
Ολοκληρωμένες καμπάνιες για 
διαφορετικές ομάδες 
πληθυσμού 

 Χ Χ 

 

Βασική ιδέα είναι η δημιουργία ενός αστικού περιβάλλοντος που θα θέτει σε προτεραιότητα 

τον κάτοικο και θα προωθεί τις βιώσιμες και δει τις ενεργές μετακινήσεις. Η κίνηση των οχημάτων 

διοχετεύεται στους μεγαλύτερους κυκλοφοριακούς άξονες της περιοχής, σε μια προσπάθεια 

απομάκρυνσης των μηχανοκίνητων οχημάτων από το αστικό περιβάλλον. Βασική μέριμνα του 

σχεδιασμού είναι η εξασφάλιση ισότιμων ευκαιριών προσβασιμότητας στον Δήμο για όλους και στην 

κατεύθυνση αυτή δημιουργείται μια περιοχή ενίσχυσης προσβασιμότητας γύρω από βασικούς 

μεταφορικούς κόμβους που εντοπίζονται εντός του αστικού ιστού, όπως είναι ο σταθμός του ΚΤΕΛ, ο 

σταθμός του τρένου και οι πιάτσες Ταξί. Ταυτόχρονα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

μετακινούμενων και την απομάκρυνση των ΙΧ από το εσωτερικό του Δήμου, προτείνεται η ενίσχυση 

των γραμμών κτελ και η δημιουργία θέσεων στάθμευσης με δυνατότητα Park&Ride. Επιπλέον, 

κρίσιμη θεωρείται και η εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στον κεντρικό πυρήνα του 

Δήμου. 

Στόχος είναι η σταδιακή μείωση των ταχυτήτων σε βασικούς οδικούς άξονες και η θωράκιση 

των περιοχών με μέτρα ήπιας κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων κυκλοφοριακής 
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οργάνωσης που προτείνονται, ύψιστης σημασίας είναι η δημιουργία ζωνών ήπιας και μειωμένης 

κυκλοφορίας, με σκοπό την δημιουργία ενός αστικού περιβάλλοντος πιο φιλικού και ελκυστικού τόσο 

για τον πεζό όσο και για τον ποδηλάτη. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόταση ηπιοποίησης των οδικών 

τμημάτων που διέρχονται από το παραλιακό μέτωπο και η δημιουργία δικτύων ενεργών 

μετακινήσεων για την σύνδεση των χώρων ενδιαφέροντος του Δήμου.  

Για την απεικόνιση των παραπάνω δημιουργήθηκαν για κάθε σενάριο ορισμένοι γενικοί 

χάρτες, στους οποίους αποτυπώνονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την λειτουργική και 

κυκλοφοριακή οργάνωση του δικτύου αλλά και την διαμόρφωση ενός αστικού περιβάλλοντος που 

σέβεται τις ανάγκες των μετακινούμενων. 

 Ήπιο Σενάριο 

Στους χάρτες των προοπτικών του ήπιου σεναρίου, απεικονίζονται οι βασικές κατευθύνσεις 

του προτεινόμενου σχεδιασμού σε μια σχετικά περιορισμένη κλίμακα εφαρμογής, όπως φαίνεται 

παρακάτω.  

 

Χάρτης  1: Ήπιο σενάριο - συνδέσεις 
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Χάρτης  2: Ήπιο σενάριο - Στάθμευση και συγκοινωνία 

 

Χάρτης  3: Ήπιο σενάριο - Κυκλοφοριακή οργάνωση 
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Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι μικρού βεληνεκούς και αφορούν 

συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες. Στο ήπιο σενάριο προβλέπεται η απομάκρυνση των βαρέων 

οχημάτων από το εσωτερικό του Δήμου και η μείωση της κυκλοφορίας, κάτι το οποίο στην συνέχεια 

θα οδηγήσει και στην απομάκρυνση των υπόλοιπων οχημάτων. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν 

σχετικά μικρή ακτίνα εφαρμογής και εστιάζουν κατά κύριο λόγο στο κεντρικό κομμάτι του Δήμου.  

 Ριζοσπαστικό Σενάριο 

Στο ριζοσπαστικό σενάριο, οι προτεραιότητες του σχεδιασμού ακολουθούν αυτές του ήπιου 

σεναρίου, εξελίσσοντάς τις με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται συνολικά μια πιο δυναμική 

εικόνα. Παρακάτω παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι χάρτες: 

 

Χάρτης  4: Ριζοσπαστικό σενάριο - συνδέσεις 
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Χάρτης  5: Στάθμευση και συγκοινωνία 

 

Χάρτης  6: Ριζοσπαστικό σενάριο – Κυκλοφοριακή Οργάνωση 
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Αναφορικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αυτό προβλέπει, βασικό ρόλο έχει η πρόταση 

μετατροπής ενός υπάρχοντος οδικού τμήματος που διέρχεται περιμετρικά της πόλης σε περιφερειακή 

αρτηρία. Η εν λόγω πρόταση αποβλέπει στην εκτροπή της κίνησης όλων των οχημάτων στους 

μεγάλους οδικούς άξονες και, τελικά, στην οριστική απομάκρυνσή τους από τις γειτονιές. Με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και η προώθηση των μη μηχανοκίνητων μέσων για τις καθημερινές 

μετακινήσεις εντός της. Όσων αφορά τις υπόλοιπες βασικές οδικές αρτηρίες που διατρέχουν το Αίγιο, 

προτείνεται η μείωση των ταχυτήτων και η εκτεταμένη μετατροπή σε άξονα ήπιας κυκλοφορίας των 

οδών του παραλιακού μετώπου.  

Φυσικά, οι εκτάσεις των περιοχών προτεινόμενων παρεμβάσεων αυξάνονται συγκριτικά με το 

ήπιο σενάριο, ενώ δημιουργούνται και νέοι πυρήνες. Οι προτεινόμενες περιοχές περιφερειακών 

χώρων στάθμευσης αυξάνονται σε μια προσπάθεια ευρύτερης κάλυψης της πόλης. Παράλληλα, 

προτείνεται η δημιουργία περαιτέρω συνδέσεων κοινόχρηστων χώρων με σκοπό την κάλυψη όλης 

της έκτασης της περιοχής. Τα δίκτυα ενεργών μετακινήσεων εκτείνονται πλέον σε όλη την περιοχή, 

προκειμένου να προσφέρουν την μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση στους μετακινούμενους. 

2.3 Διατύπωση οράματος 

Το όραμα για το ΣΒΑΚ του Δήμου Αιγιαλείας διατυπώνεται στην Γ’ Φάση σχεδιασμού και 

περιλαμβάνει τη συνοπτική περιγραφή της κατεύθυνσης του ΣΒΑΚ για την περιοχή ή διαφορετικά τη 

φράση-κλειδί η οποία ενσωματώνει τις βασικές προτεραιότητες και στόχους για το μέλλον του δήμου 

τόσο ως προς τον τομέα των μετακινήσεων όσο και ως προς την πολεοδομική του φυσιογνωμία.  

Ωστόσο, το όραμα ενός ΣΒΑΚ δεν συνιστά μονάχα μία συνοπτική προωθητική φράση που 

αξιοποιείται από την πολιτική ηγεσία του τόπου που εκπονεί το σχέδιο, αντιθέτως αποτελεί τη 

διατύπωση της κατεύθυνσης για την αυριανή εικόνα που επιθυμεί η εκάστοτε πόλη ή περιοχή. Μια 

εικόνα που θα έχει ως θεμελιώδη χαρακτηριστικά τη μεγαλύτερη ευαισθησία για προστασία του 

περιβάλλοντος, τη διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών για ασφαλή και ελκυστική μετακίνηση 

καθώς και την οικονομική αποδοτικότητα. Αυτή η εικόνα προϋποθέτει έναν αστικό χώρο με αισθητά 

μικρότερο αριθμό αυτοκινήτων και παράλληλα μεγαλύτερα ποσοστά περπατήματος, ποδηλάτου, 

δημόσιας συγκοινωνίας αλλά και καινοτόμων τρόπων μετακίνησης. Βασικός άξονας του οράματος 

πρέπει να είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας της 

περιοχής παρέμβασης.  

Τυπικά κρίσιμα ερωτήματα που δημιουργούνται σε περιοχές που πραγματοποιούν το πρώτο 

τους ΣΒΑΚ είναι τα ακόλουθα : 

 Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται ένα όραμα;   

 Τι μπορεί να περιλαμβάνει ένα όραμα;  

 Με ποιο τρόπο το «όραμα» γίνεται κτήμα των κατοίκων της πόλης;  

Στόχο του παρόντος βήματος αποτελεί η αξιολόγηση των συμπερασμάτων από το σύνολο της 

μέχρι σήμερα πορείας του ΣΒΑΚ του Δήμου Αιγιαλείας καθώς και των αποτελεσμάτων από τη 
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διαβούλευση των φορέων, για τη διαμόρφωση μιας φράσης-κλειδί η οποία θα περιλαμβάνει την 

κατεύθυνση την οποία από κοινού Δήμος και Φορείς φιλοδοξούν να χαράξει το ΣΒΑΚ. 

Στην ουσία, το «όραμα ενός ΣΒΑΚ» είναι η κατεύθυνση η οποία προκύπτει έπειτα από 

αξιολόγηση μιας σειράς παραγόντων: 

 της αλληλεπίδρασης πολιτών-φορέων-ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ-πολιτικής ηγεσίας,  

 της συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης της περιοχής,  

 των πλεονεκτημάτων αλλά και ειδικών προβλημάτων της περιοχής,  

 των βασικών προτεραιοτήτων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας,  

 καθώς και πλήθος άλλων στοιχείων.  

Η διαδικασία διατύπωσης του οράματος είναι η ακόλουθη:  

Σε πρώτο στάδιο προσδιορίζεται σε πιλοτικό στάδιο, στη συνέχεια κοινοποιείται στους φορείς 

αλλά και στο ευρύ κοινό με σκοπό την αποδοχή του και τελικώς οριστικοποιείται θεσμικά, αφού 

ολοκληρωθεί πλήρως η παρουσίασή του, η οποία συντίθεται από τα κύρια συστατικά του στοιχεία: 

τις προτεραιότητες και τους στόχους του ΣΒΑΚ του Δήμου.  

Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό το ΣΒΑΚ να γίνει κτήμα όλων των πολιτών του Δήμου, καθώς 

δεν είναι ένα αμιγώς κυκλοφοριακό και πολεοδομικό ζήτημα, αντίθετα συνιστά μια προσπάθεια 

ευρύτερης κοινωνικής αλλαγής και μετασχηματισμού της πόλης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο κατά 

την εκπόνηση αλλά και κατά την εφαρμογή του, να αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία σε διαδικασίες 

συμμετοχικού σχεδιασμού και ενεργής δραστηριοποίησης των πολιτών. Επιπλέον κρίσιμο ρόλο 

καλείται να διαδραματίσει και το Δίκτυο Φορέων, το οποίο οφείλει να υιοθετήσει το ΣΒΑΚ και να το 

προωθήσει με κάθε δυνατό τρόπο. Μέσα από μια λειτουργική συνεργασία Δήμου-Φορέων-Πολιτών, 

το όραμα του ΣΒΑΚ θα είναι κοινός τόπος της κοινωνίας του Δήμου Αιγιαλείας, γεγονός που θα 

διευκολύνει την υλοποίηση του, συμβάλλοντας δραστικά στην προώθηση μιας εναλλακτικής 

κουλτούρας μετακινήσεων πιο φιλικής στο περιβάλλον και πιο ελκυστικής στον πολίτη. Βασικό 

στοιχείο είναι η έμφαση που πρέπει να δοθεί σε όσα ακούστηκαν στην 1η διαβούλευση, ο μετέπειτα 

εμπλουτισμός τους και η κοινοποίησή τους στη 2η διαβούλευση για περαιτέρω μεταβολές.   

Αναλυτικά το όραμα του δήμου για το ΣΒΑΚ του Δήμου Αιγιαλείας περιγράφεται μέσω των 

κάτωθι συνιστωσών: 

 Αύξηση του ποσοστού χρήσης των βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης σε καθημερινή 

βάση (περπάτημα, ποδήλατο και δημόσια συγκοινωνία) 

 Βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος μεταφορών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

(ακόμα και όταν παρατηρούνται αυξημένες ροές επισκεπτών)  

 Αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας  

 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις, μείωση του θορύβου καθώς και 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  
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 Περιορισμός της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων ιδιαίτερα για μικρού μήκους μετακινήσεις  

 Μείωση του φαινομένου της παράνομης στάθμευσης ιδίως σε κεντρικές οδούς των οικισμών  

 Διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις, 

με έμφαση στα ζητήματα κινητικότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με 

Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) 

 Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα 

από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας 

 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (τηλεματική, GIS, κτλ.) για τη διαχείριση της αστικής 

κινητικότητας και την ενημέρωση των πολιτών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της πόλης, με 

τελικό σκοπό την αύξηση της χρήσης βιώσιμων τρόπων μετακίνησης 

 Ενίσχυση της συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα οργάνωσης του αστικού 

χώρου και της κινητικότητας στην πόλη, τόσο από τους δημότες, όσο και από τους 

επισκέπτες. 

 Δημιουργία ενός προσιτού και φιλόξενου, για τους επισκέπτες, Δήμου. 

 Αξιοποίηση παραλιακού μετώπου με προσβασιμότητα σε όλες τις ομάδες πολιτών 

 Δημιουργία ενός αναγνώσιμου δικτύου πράσινων διαδρομών που θα ενώσει το παραλιακό 

μέτωπο με τον υπόλοιπο δήμο.  

 Στήριξη του εναλλακτικού τουρισμού από τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο 
όραμα για το Δήμο Αιγιαλείας που θα εισάγει τις 

βιώσιμες μεταφορές στην πόλη σε καθημερινή βάση 
και θα αποτελέσει ευκαιρία για μία πιο 

αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής των κατοίκων του, 
αλλά και των επισκεπτών του. 
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Με ποιο τρόπο θα καταστεί το όραμα «κοινό» κτήμα όλων των πολιτών;  

Το ΣΒΑΚ συνιστά μια προσπάθεια ευρύτερης κοινωνικής αλλαγής και μετασχηματισμού της 

πόλης και της νοοτροπίας των κατοίκων, γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί έως μία αμιγώς 

πολεοδομική και κυκλοφοριακή μεταρρύθμιση, αλλά να αποτελέσει κοινό κτήμα όλων των πολιτών. 

Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο κατά την εκπόνηση αλλά και κατά την εφαρμογή του, να 

αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία σε διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού που συμβάλλουν στην 

ενεργό δραστηριοποίηση των πολιτών. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει και το 

Δίκτυο Φορέων, το οποίο οφείλει να υιοθετήσει το ΣΒΑΚ και να το προωθήσει με κάθε δυνατό και 

παράλληλα αποδοτικό τρόπο. Μέσα από μια λειτουργική και αρμονική συνεργασία Δήμου- Φορέων- 

Πολιτών, το όραμα του ΣΒΑΚ θα προκύψει ως κοινός τόπος της κοινωνίας του Δήμου, γεγονός που θα 

διευκολύνει σημαντικά την υλοποίησή του και θα συμβάλλει με ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο στην 

προώθηση μιας εναλλακτικής κουλτούρας μετακινήσεων, πιο φιλικής στο περιβάλλον και πιο 

ελκυστικής στον πολίτη. 

2.4 Προσδιορισμός προτεραιοτήτων 

Το όραμα του ΣΒΑΚ του Δήμου, όπως αυτό διατυπώθηκε σε προηγούμενη ενότητα έθεσε τις 

βάσεις για την σύνθεση ορισμένων κρίσιμων προτεραιοτήτων για την περιοχή. Οι προτεραιότητες 

αυτές αποτελούν τον κορμό του σχεδίου, καθώς οργανώνουν και συγκεκριμενοποιούν τη μελλοντική 

εικόνα για το Δήμο Αιγιαλείας. Στην ουσία, αποτελούν ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ του οράματος σε επιμέρους 

θεματικές κατευθύνσεις για την επίτευξή του. Με άλλα λόγια, σε ένα όραμα το οποίο αναφέρει 

ενδεικτικά την «αναδιαμόρφωση του Δημοσίου χώρου» -όπως στην περίπτωση του παρόντος 

σχεδίου-μία πιθανή προτεραιότητα η οποία θα το εξυπηρετούσε θα ήταν η «Αξιοποίηση του 

παραλιακού μετώπου». 

Στην παρούσα ενότητα διατυπώνονται οι κύριες προτεραιότητες του ΣΒΑΚ του Δήμου 

Αιγιαλείας, οι οποίες στην ουσία προκύπτουν από το όραμα, όπως αυτό διατυπώθηκε στην 

προηγούμενη ενότητα και από τις ανάγκες που φαίνεται να έχει ο Δήμος έως και σήμερα.  

Οι προτεραιότητες συγκροτούν τον ακρογωνιαίο λίθο του σχεδίου και απορρέουν σε 

σημαντικό βαθμό και από τη διαδικασία της διαβούλευσης αλλά και την ανάλυση τη υπάρχουσας 

κατάστασης, διαδικασίες οι οποίες συνέβαλαν με κρίσιμο τρόπο στην ανάδειξη την σημαντικότερων 

προβλημάτων και προοπτικών κινητικότητας.  

Οι προτεραιότητες, οργανώνουν, αποτυπώνουν και συγκεκριμενοποιούν στρατηγική για την 

κινητικότητα του Δήμου Αιγιαλείας. Αποτελούν την εξειδίκευση του οράματος σε επιμέρους 

θεματικές κατευθύνσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη επίτευξή του (ELTIS, 2019).  

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αναφοράς των ΣΒΑΚ, οι προτεραιότητες διαχωρίζονται κατά 

κύριο λόγο στις εξής θεματικές ενότητες:  

 Efficiency (Αποδοτικότητα) 
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 Livable Streets (Ζωντανός Οδικός Χώρος) 

 Environment (Περιβάλλον) 

 Equity and Social Inclusion (Ισότητα και Κοινωνική Ένταξη) 

 Safety (Ασφάλεια) 

 Economic Growth (Οικονομική Μεγέθυνση) 

Πίνακας 6: Προτεραιότητες για το ΣΒΑΚ του Δήμου Αιγιαλείας 

Κατηγορία 
προτεραιοτήτων 

Προτεραιότητες Περιγραφή 

Περιβαλλοντικές 

1. Μείωση της 
κατανάλωσης 
ενέργειας που αφορά 
στις μετακινήσεις 
(Ενέργεια) 

Η χρήση βιώσιμων μέσων και τρόπων 
μετακίνησης (π.χ. ποδήλατο ή περπάτημα) έναντι 
του αυτοκίνητου ή του μηχανοκίνητου δίκυκλου 
συμβάλει στη μείωση της ενέργειας που 
καταναλώνεται σε συνολικό επίπεδο για τις 
μετακινήσεις στο Δήμο.   

Σημαντική μέριμνα θα πρέπει να δοθεί επίσης 
και στη διαχείριση του στόλου τροφοδοσίας, 
ώστε τα εμπορεύματα να μεταφέρονται με τη 
χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.  

2. Προστασία φυσικού 
και οικιστικού 
περιβάλλοντος/ 
Ενίσχυση 
ελκυστικότητας 
οδικού περιβάλλοντος 
και δημόσιου χώρου 
(Οικιστικό 
Περιβάλλον) 

Η προστασία των οικισμών του Δήμου Αιγιαλείας 
και ιδιαίτερα των παραδοσιακών από τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία αποτελεί μια βασική 
προτεραιότητα για το σχέδιο. Παράλληλα θα 
πρέπει να αναζητηθούν οι κατάλληλοι τρόποι 
ώστε να διατηρηθεί και να αναδειχθεί το 
ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.  

Η ύπαρξη μεγάλων φόρτων στο οδικό 
περιβάλλον της περιοχής, ειδικά κατά τους 
θερινούς μήνες, επιφέρουν σταδιακά 
υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος.  

Μάλιστα, η έντονη χρήση ιδιωτικών οχημάτων 
συνεπάγεται την εκπομπή υψηλών 
ατμοσφαιρικών ρύπων (ανάμεσα σε αυτούς και 
ρύπους υπεύθυνους για το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου) και θορύβου εντός των ορίων των 
οικισμών.  

Επομένως η ανάπτυξη μιας κατάλληλης 
στρατηγικής που περιορίζει τις παραπάνω 
αρνητικές συνέπειες είναι αναγκαία με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του 
δημόσιου χώρου. Εντός αυτής, περιλαμβάνεται 
φυσικά και η αποδοτική αξιοποίηση του 
παραλιακού μετώπου του Αιγίου (και σταδιακά 
και των υπόλοιπων παραλιακών οικισμών), που 
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αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
πόλους έλξης και συγκέντρωσης φόρτου της 
περιοχής. Ακόμη, η αύξηση και η 
βελτίωση/αξιοποίηση των χώρων πρασίνου της 
περιοχής θα συμβάλει στα ποσοστά 
περπατήματος, στην υγεία των πολιτών και στην 
βελτίωση της εικόνας του Δήμου. 

Κοινωνικές 

3. Βελτίωση δημόσιας 
υγείας/ βελτίωση 
ατμόσφαιρας 
(Δημόσια Υγεία) 

Η μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και των 
επιπέδων θορύβου συνεισφέρουν και στη 
μείωση των προβλημάτων που σχετίζονται με 
σωματική και ψυχική υγεία.  

Επιπρόσθετα, η προώθηση του περπατήματος 
και του ποδηλάτου, ως τρόπων καθημερινής 
μετακίνησης, μέσα από την ύπαρξη κατάλληλων 
υποδομών, θα συμβάλλει αισθητά στη βελτίωση 
της φυσικής κατάστασης και της υγείας των 
κατοίκων.  

Επιπλέον ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι 
επιπτώσεις στην ψυχολογία των μετακινούμενων 
με ήπια μέσα, καθώς ενισχύεται η κοινωνική 
συνοχή και η επικοινωνία στο δημόσιο χώρο. 

4. Βελτίωση 
προσβασιμότητας για 
τους ευάλωτους 
χρήστες και άρση 
κοινωνικών 
αποκλεισμών στην 
μετακίνηση 
(Προσβασιμότητα) 

Το συγκοινωνιακό σύστημα στην περιοχή με την 
υπάρχουσα μορφή του, αποκλείει άτομα και 
κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν 
πρόσβαση στο αυτοκίνητο ή δεν έχουν τη 
δυνατότητα να οδηγήσουν ή και να 
περπατήσουν.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων ομάδων 
είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα άτομα με 
αναπηρία, τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, 
οι μειονότητες κ.α. 

Αποκλεισμός υπάρχει επίσης και στους 
επισκέπτες, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική 
δυνατότητα είτε να νοικιάσουν ή να μεταφέρουν 
το ιδιωτικό τους όχημα, καθώς υπάρχει πλήρης 
έλλειψη δημόσιας συγκοινωνίας. 

5. Προώθηση της 
χρήσης βιώσιμων 
μέσων και τρόπων 
μετακίνησης έναντι 
του ιδιωτικού 
αυτοκινήτου  

(Βιώσιμα μέσα και 

Ένας βιώσιμος δήμος κρίνεται απαραίτητο να 
χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά χρήσης 
δημόσιας συγκοινωνίας, ποδηλάτου και πεζής 
μετακίνησης.  

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί επίσης και 
στη λειτουργική αναβάθμιση της σύνδεσης των 
οικισμών με την παραλιακή ζώνη (εντός ή εκτός 
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τρόποι μετακίνησης) των οικισμών) και τους κύριους πόλους 
ενδιαφέροντος σε όλη την έκταση του Δήμου 
(π.χ. παραλίες, τοπία ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους, μοναστήρια, χώροι αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος κτλ.) διαμέσου κοινόχρηστων 
μέσων μεταφοράς (κοινόχρηστα ποδήλατα, 
ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία, 
υπηρεσίες on-demand κ.α.).  

Παράλληλα θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο ειδικών υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση της αναψυχής κυρίως κατά τη 
διάρκεια της τουριστικής περιόδου (ευέλικτα 
δρομολόγια προσαρμοσμένα στη ζήτηση), καθώς 
αυτό θα έχει αντίκτυπο τόσο κοινωνικά όσο και 
οικονομικά. 

6. Ενσωμάτωση νέων 
και έξυπνων 
τεχνολογιών στο 
μεταφορικό σύστημα 
(Ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών) 

Λύσεις που προκύπτουν από την εξέλιξη της 
τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα η τηλεματική 
ή τα συγκοινωνιακά συστήματα 
ανταποκρινόμενα στη ζήτηση (Demand 
Responsive Transport), είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να αναζητηθούν στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, 
προκειμένου να ενισχυθεί «έξυπνα» η 
αποδοτικότητα του μεταφορικού συστήματος 
της περιοχής.  

7. Βελτίωση του 
επιπέδου οδικής 
ασφάλειας (Οδική 
ασφάλεια) 

Η οδική ασφάλεια συνιστά ένα από τα πιο 
κρίσιμα πεδία που σχετίζεται με το ΣΒΑΚ.  

Εστιάζοντας στην περίπτωση του Δήμου 
Αιγιαλείας στοιχεία όπως τα εξαιρετικά στενά 
πλάτη οδοστρώματος, η έλλειψη διαβάσεων 
πεζών και η κακή ποιότητα οδοστρώματος, 
υποδηλώνει την άμεση ανάγκη βελτίωσης της 
υφιστάμενης κατάστασης για όλους τους 
χρήστες οδών και κοινοχρήστων χώρων.  

8. Ενίσχυση 
συμμετοχικότητας στο 
σχεδιασμό των 
μετακινήσεων 
(Συμμετοχικότητα) 

Η ενίσχυση της συμμετοχικότητας στη λήψη 
αποφάσεων για τα θέματα οργάνωσης του 
αστικού χώρου και της κινητικότητας στον Δήμο 
Αιγιαλείας είναι μία από τις κύριες επιδιώξεις 
του ΣΒΑΚ.  

Με δεδομένο ότι εκτός από το Αίγιο υπάρχουν 
αρκετοί παραλιακοί οικισμοί του Δήμου που 
αποτελούν τουριστικό προορισμό ιδιαίτερα κατά 
τους θερινούς μήνες, θα ήταν επιθυμητό να 
δοθεί έμφαση και στους μετακινούμενους 
επισκέπτες (ιδιαίτερα τους 
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επαναλαμβανόμενους).  

 

Οικονομικές 

 

9. Διαχείριση  της 
τουριστικής 
εποχικότητας στις 
μετακινήσεις- 
Προώθηση 
εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού (Τουρισμός 
και εποχικότητα 
μετακινήσεων) 

Η τουριστική δραστηριότητα στον Δήμο 
Αιγιαλείας είναι αναμφίβολα μαζικού τύπου, 
εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη της ένταση κατά 
τους θερινούς μήνες.  

Το παρόν σχέδιο θα συμβάλει στην ορθολογική 
διαχείριση της κινητικότητας όσον αφορά στις 
εποχιακές μετακινήσεις, αξιοποιώντας ευέλικτες 
λύσεις, ενώ παράλληλα θα δώσει έμφαση και 
στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού, όπως ο ποδηλατικός και ο 
περιπατητικός τουρισμός με σκοπό την διάχυση 
της τουριστικής δραστηριότητας σε μεγαλύτερο 
χρονικό εύρος. 

10. Εξασφάλιση 
λειτουργικότητας-
αποδοτικότητας 
συστήματος 
μεταφορών 
(Λειτουργικότητα 
συστήματος 
μεταφορών) 

Ένα λειτουργικό και αποδοτικό σύστημα 
επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών 
πρόκειται να συμβάλλει καθοριστικά στη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του Δήμου.  

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ο τομέας των 
μεταφορών αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους κλάδους της οικονομικής 
δραστηριότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση 
του επιπέδου εξυπηρέτησης όλων των μέσων με 
έμφαση στα ΜΜΜ και στα συλλογικά μέσα 
μεταφοράς (βλ. ταξί, car-sharing, car-pooling, 
τουριστικές μετακινήσεις).  

Όλες οι παρεμβάσεις που βελτιώνουν τη 
λειτουργικότητα θα πρέπει παράλληλα να 
στοχεύουν στη μείωση του κόστους και αύξηση 
της αποδοτικότητας των μετακινήσεων.  

11. Βελτίωση 
εμπορευματικών 
μεταφορών 
(εμπορευματικές 
μεταφορές) 

Μέσω της χρήσης ενεργών μέσων μετακίνησης 
(ποδήλατο και περπάτημα) αντί του 
αυτοκίνητου, ο επισκέπτης θα περιηγείται άνετα 
και με ασφάλεια εντός των οικισμών.  

Αυτή η κατάσταση θα διευκολύνει αισθητά την 
προσέλκυση πελατών από τα τοπικά εμπορικά 
καταστήματα της περιοχής. 
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Επίσης, σημειώνεται ότι ο ποδηλατικός και 
περιπατητικός τουρισμός θα συνεισφέρουν στην 
ανάδειξη και άλλων μικρών οικισμών και κατ’ 
επέκταση στην ενίσχυση της τοπικής εμπορικής 
δραστηριότητας.  

Τέλος, ιδιαίτερη συνεισφορά στην ενθάρρυνση 
της τοπικής επιχειρηματικότητας έχει και η 
ορθολογική οργάνωση των σχεδίων 
τροφοδοσίας των καταστημάτων (αλλαγή 
ωραρίου-δρομολογίου-οχήματος-χρήση κέντρου 
διαμοιρασμού-consolidation) καθώς 
ελαχιστοποιεί το κόστος, μειώνει το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και επιταχύνει τη 
διαδικασία μεταφοράς των εμπορευμάτων. 

 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι μέσα από την υλοποίηση του ΣΒΑΚ ο Δήμος Αιγιαλείας 

θα καταστεί μια περιοχή, η οποία:  

1. θα αποδίδει προτεραιότητα σε μέσα και τρόπους μετακίνησης που σέβονται το περιβάλλον, 

περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και τη ρύπανση  

2. θα διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για μεγαλύτερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και 

επαφές 

3. θα αναβαθμίσει δραστικά το αστικό περιβάλλον  

4. θα εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προσβασιμότητας για όλες τις ομάδες μετακινούμενων 

5. θα αξιοποιεί την πρόοδο της νέας τεχνολογίας 

6. θα επιδιώκει το καλύτερο επίπεδο οδικής ασφάλειας 

7. θα ενθαρρύνει τις συμμετοχικές διαδικασίες 

8. θα οργανώνει με άρτιο και αποδοτικό τρόπο τις εμπορευματικές μεταφορές 

9. θα συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής εμπορικής αγοράς 

10. θα είναι φιλική τόσο προς τους δημότες της, όσο και προς τους επισκέπτες της 

 

Επομένως, το Αίγιο θα πρέπει μέσα από την προώθηση των παραπάνω να μετατραπεί σε ένα 

Δήμο που θα λαμβάνει υπόψη του την προστασία του περιβάλλοντος, θα υποστηρίζει την τοπική 

κοινωνία και θα βασίζεται σε μια νέα κουλτούρα μετακινήσεων, απαλλαγμένη από την υφιστάμενη 

κυριαρχία του αυτοκινήτου. Ως εκ τούτου, η περιοχή θα αποτελέσει ένα σημαντικό παράδειγμα 

βιώσιμης κινητικότητας, κυρίως για όμορους οικισμούς της ενδοχώρας και πλησιέστερα αστικά 

κέντρα που παρουσιάζουν σημαντική εξάρτηση από αυτήν. 

2.5 Επιλογή «έξυπνων» στόχων 

Η συγκεκριμένη ενότητα διατυπώνει τους επιμέρους στόχους του ΣΒΑΚ, οι οποίοι απορρέουν 

από τις προτεραιότητες που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Οι σχετικές ευρωπαϊκές 

κατευθύνσεις για τη δεύτερη σειρά οδηγιών του ΣΒΑΚ (ELTIS, 2019) αναφέρουν πως οι στόχοι αυτοί, 

που πλέον προκύπτουν και σχετίζονται με τους δείκτες παρακολούθησης του σχεδίου, 
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συγκεκριμενοποιούν τις προτεραιότητες του σχεδίου διότι καθορίζουν με σαφή τρόπο τι πρέπει να 

πραγματοποιηθεί  στο επόμενο χρονικό διάστημα.  

Η επίτευξη τους μάλιστα εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, συνεισφέρει σημαντικά 

και στην πραγματοποίηση των προτεραιοτήτων του σχεδίου. Γι’ αυτό το λόγο, διαπιστώνεται πως 

αποτελούν ζήτημα κομβικής σημασίας για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πορείας 

υλοποίησης του ΣΒΑΚ.  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονισθεί πως στόχοι και «δείκτες» αποτελούν ενιαίο σύνολο και 

είναι σημαντικό να επιλεγούν κοινοί στόχοι με δεδομένα που αξιολογούνται ως δείκτες και σε άλλα 

αντίστοιχα σχέδια ανά τις Ευρωπαϊκές πόλεις, ήτοι στόχοι με θεματικές «κοινής αποδοχής».  

Στη μεθοδολογική πορεία εκπόνησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

σύμφωνα με την πρώτη έκδοση οδηγιών του ELTIS (2013) καθώς και άλλων πιο πρόσφατων 

εργαλείων, συνίσταται η διαμόρφωση «έξυπνων» στόχων. Ο επιθετικός προσδιορισμός «έξυπνος» 

πρόκειται για μετάφραση από το αγγλικό λογοπαίγνιο – ακρωνύμιο «SMART» που ως γνωστόν είναι η 

αγγλική λέξη για το έξυπνος. Το ακρωνύμιο συντίθεται από τα αρχικά των λέξεων: Specific, 

Measurable, Αchievable, Relevant και Time-bound.  

Δηλαδή ένας στόχος ο οποίος τίθεται από το ΣΒΑΚ είναι «έξυπνος», στην περίπτωση την 

οποία: 

i. Είναι συγκεκριμένος. Ο στόχος οφείλει να είναι προσδιορισμένος με ακρίβεια, εύκολα 

κατανοήσιμος και αντιληπτός από όλους τους κοινωνικούς, τεχνικούς, πολιτικούς και διοικητικούς 

παράγοντες οι οποίοι συμμετέχουν στη διαμόρφωση και υλοποίηση του ΣΒΑΚ. 

ii. Είναι μετρήσιμος. Για να αποφεύγονται υποκειμενικές εκτιμήσεις για την πορεία υλοποίηση του 

ΣΒΑΚ είναι αναγκαίο να μπορεί να μετρηθεί εάν ο στόχος επετεύχθη ή όχι 

iii. Είναι εφικτός. Δεν πρέπει να τίθενται στόχοι που υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες και 

θεσμικούς περιορισμούς που καθορίζουν τα όρια δράσης των συντελεστών του ΣΒΑΚ. 

iv. Είναι σχετικός. Ο στόχος πρέπει να υλοποιεί ξεκάθαρα τις προτεραιότητες που έχουν αναπτυχθεί 

και να διαμορφώνουν το κοινό όραμα για το Δήμο. 

v. Χαρακτηρίζεται από χρονικά όρια. Η επίτευξη του στόχου δεν πρέπει να επιδιώκεται σε ένα 

αόριστο χρονικό διάστημα ή να μετατίθεται στο μακρινό μέλλον, διότι σε μία τέτοια περίπτωση χάνει 

τη δεσμευτικότητά του. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ανά προτεραιότητα οι έξυπνοι στόχοι σε ορίζοντα 

5ετίας, 10ετίας και 15ετίας. Εφόσον κριθούν αποδεκτοί από τους θεσμικούς φορείς, σε επόμενη 

φάση καθορίζονται τα μέτρα του σχεδίου, ενώ δημιουργείται και το μεθοδολογικό πλαίσιο 

παρακολούθησης του βαθμού επίτευξης τους σε επόμενο στάδιο. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα ποσοστά που παρουσιάζονται στον 

επόμενο εναρμονίζονται με την διεθνή βιβλιογραφία, τα διάφορα συστήματα κατάταξης πόλεων (city 

rankings) και καλές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από άλλες πόλεις και αποτελούν τους αρχικούς 
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δείκτες του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας. Επίσης λήφθηκαν υπόψη οι μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων που 

πραγματοποιήθηκαν, οι απαντήσεις και τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα 

ερωτηματολογίου και οι δείκτες όπως υπολογίστηκαν από την ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης.  

 

 

 

Πίνακας 7: Έξυπνοι Στόχοι ΣΒΑΚ του Δήμου Αιγιαλείας 

Στόχοι 
Υφιστάμενη 

κατάσταση 

Υλοποίηση στην 

5ετία 

Υλοποίηση στην 

10ετία 

Υλοποίηση στην 

15ετία 

 Προτεραιότητα 1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις 

μετακινήσεις (Ενέργεια)  

1.1 Ενσωμάτωση 

εναλλακτικών 

μορφών καυσίμων 

στα οχήματα 

δημόσιου/ δημοτικού 

στόλου 

0 (Δεν υπάρχουν 

αυτή τη στιγμή 

ηλεκτρικά 

οχήματα για το 

Δήμο) 

5 ηλεκτρικά 

οχήματα για 

χρήση στο Δήμο 

8 ηλεκτρικά 

οχήματα για 

χρήση στο Δήμο 

το σύνολο των 

οχημάτων του 

Δήμου να είναι 

ηλεκτρικά 

1.2 Διαμόρφωση 

ευνοϊκών συνθηκών 

για την χρήση 

ηλεκτρικών 

οχημάτων 

0 (Δεν υπάρχουν 

αυτή τη στιγμή 

σταθμοί φόρτισης 

οχημάτων) 

10 σταθμοί 

φόρτισης 

30 σταθμοί 

φόρτισης 

40 σταθμοί 

φόρτισης 

 Προτεραιότητα 2. Προστασία οικιστικού περιβάλλοντος/ ενίσχυση 

ελκυστικότητας οδικού περιβάλλοντος και δημόσιου χώρου (Οικιστικό 

Περιβάλλον) 

2.1 Μείωση 

διαμπερών ροών 

Δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί 

μετρήσεις που 

αφορούν τις 

διαμπερείς ροές 

Μείωση κατά 

20% του 

ποσοστού 

διαμπερότητας 

ανά περιοχή  

Μείωση κατά 

40% του 

ποσοστού 

διαμπερότητας 

ανά περιοχή (από 

την χρονική 

περίοδο βάσης) 

Μείωση κατά 

60% του 

ποσοστού 

διαμπερότητας 

ανά περιοχή (από 

την χρονική 

περίοδο βάσης) 
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2.2 Αύξηση 

πεζοδρομημένων 

οδών 

Το μεγαλύτερο 

μέρος του Δήμου 

χαρακτηρίζεται 

από έλλειψη 

πεζοδρομίων ή 

ύπαρξη 

πεζοδρομίων 

πολύ 

περιορισμένου 

πλάτους 

Αύξηση κατά 5% 

στο Δήμο 

Αιγιαλείας 

Αύξηση κατά 

10% στο Δήμο 

Αιγιαλείας (από 

την χρονική 

περίοδο βάσης) 

Αύξηση κατά 

15% στο Δήμο 

Αιγιαλείας (από 

την χρονική 

περίοδο βάσης) 

2.3 Απελευθέρωση 

δημόσιου χώρου από 

τη στάθμευση 

Δεν ρυθμίζεται η 

στάθμευση στο 

Αίγιο 

200 στρ περιοχής 

όπου ρυθμίζεται η 

στάθμευση στο 

Αίγιο 

400 στρ περιοχής 

όπου ρυθμίζεται η 

στάθμευση στο 

Αίγιο 

600 στρ περιοχής 

όπου ρυθμίζεται η 

στάθμευση στο 

Αίγιο 

2.4 Αύξηση 

πράσινων διαδρομών 

που συνδέουν 

σημαντικούς 

κοινόχρηστους 

χώρους 

0 (Δεν υπάρχουν 

αυτή τη στιγμή 

πράσινες 

διαδρομές εντός 

του Αιγίου) 

5km πράσινων 

διαδρομών στο 

Δήμο  

10km πράσινων 

διαδρομών στο 

Δήμο  

15km πράσινων 

διαδρομών στο 

Δήμο  

 Προτεραιότητα 3. Βελτίωση δημόσιας υγείας/ βελτίωση ατμόσφαιρας 

(Δημόσια υγεία) 

3.1 Μείωση των 

αέριων ρύπων από τη 

μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία 

58081.56 tn CO2 

από τον τομέα 

των μεταφορών 

Μείωση κατά 

15% 

Μείωση κατά 

31% 

Μείωση κατά 

50% 

3.2 Μείωση της 

έντασης του ήχου 

στο κέντρο και στις 

γειτονιές 

Δεν υπάρχει τιμή 

βάσης 

Ύπαρξη 

τουλάχιστον 2 

νέων "ήσυχων" 

γειτονιών 

(επίπεδο μέσου 

θορύβου 

γειτονιάς <50 

dB) και μείωση 

θορύβου (db) στο 

κέντρο του Αιγίου 

κατά 5% 

Ύπαρξη 

τουλάχιστον 4 

νέων "ήσυχων" 

γειτονιών 

(επίπεδο μέσου 

θορύβου 

γειτονιάς <50 

dB) και μείωση 

θορύβου (db) στο 

κέντρο του Αιγίου 

κατά 10% 

Ύπαρξη 

τουλάχιστον 8 

νέων "ήσυχων" 

γειτονιών 

(επίπεδο μέσου 

θορύβου 

γειτονιάς <50 

dB) και μείωση 

θορύβου (db) στο 

κέντρο του Αιγίου 

κατά 15% 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
 

 

 

 

Παραδοτέο 2: Ανάπτυξη και Προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων – Στάδιο 3  46 
 

3.3 Αύξηση ενεργών 

μετακινήσεων 

22,87% (16,06% 

περπάτημα και 

6,81% ποδήλατο) 

στο Δήμο 

Αιγιαλείας 

32% (24% 

περπάτημα και 

8% ποδήλατο) 

στο Δήμο 

Αιγιαλείας 

40% (30% 

περπάτημα και 

10% ποδήλατο) 

στο Δήμο 

Αιγιαλείας 

44% (32% 

περπάτημα και 

12% ποδήλατο) 

στο Δήμο 

Αιγιαλείας 

 Προτεραιότητα 4. Βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους 

χρήστες και άρση κοινωνικών αποκλεισμών στη μετακίνηση 

(Προσβασιμότητα)  

4.1 Βελτίωση της 

περπατησιμότητας/ 

βαδησιμότητας 

Αμελητέο 

ποσοστό του 

οδικού δικτύου το 

οποίο έχει 

πεζοδρόμιο 

πλάτους 

μεγαλύτερο από 

1,5μ στο Δήμο  

Αύξηση κατά 

15% του οδικού 

δικτύου το οποίο 

έχει πεζοδρόμιο 

πλάτους 

μεγαλύτερο από 

1,5μ στο Δήμο  

Αύξηση κατά 

30% του οδικού 

δικτύου το οποίο 

έχει πεζοδρόμιο 

πλάτους 

μεγαλύτερο από 

1,5μ στο Δήμο  

Αύξηση κατά 

65% του οδικού 

δικτύου το οποίο 

έχει πεζοδρόμιο 

πλάτους 

μεγαλύτερο από 

1,5μ στο Δήμο  

4.2 Βελτίωση των 

υποδομών για τα 

εμποδιζόμενα άτομα 

(υποδομές 

εξοπλισμένες με 

ράμπες, διαβάσεις, 

οδεύσεις τυφλών 

κ.α.) 

Περιορισμένοςαρι

θμός οδών που 

έχουν ράμπες 

ΑμεΑ στο Αίγιο 

Αύξηση κατά 

15% των οδών 

με ράμπες ΑμεΑ 

στο Αίγιο 

Αύξηση κατά 

30% των οδών 

με ράμπες ΑμεΑ 

στο Αίγιο 

Αύξηση κατά 

65% των οδών 

με ράμπες ΑμεΑ 

στο Αίγιο 

4.3 Αύξηση του 

επιπέδου 

εξυπηρέτησης της 

Δημόσιας/Δημοτικής 

Συγκοινωνίας  

ΔΠεριορισμένο 

σύστημα 

Δημοτικής 

Συγκοινωνίας  

Συνολική 

επιφάνεια 

κάλυψης: 70% 

Συνολική 

επιφάνεια 

κάλυψης: 80% 

Συνολική 

επιφάνεια 

κάλυψης: 90% 

 Προτεραιότητα 5. Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων 

μετακίνησης έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου (Βιώσιμα μέσα και 

τρόποι μετακίνησης)  

5.1 Εισαγωγή 

εναλλακτικών και 

κοινόχρηστων μέσων 

μετακίνησης 

Δεν υπάρχουν 

συστήματα 

ηλεκτρικών 

κοινόχρηστων 

ποδηλάτων – 

πατινιών 

3 μέσο/500 

κατοίκους 

8 μέσα/500 

κατοίκους 

13 μέσα/500 

κατοίκους 

5.2 Αύξηση ενεργών 

μετακινήσεων 

22,87% (16,06% 

περπάτημα και 

6,81% ποδήλατο) 

στο Δήμο 

Αιγιαλείας 

32% (24% 

περπάτημα και 

8% ποδήλατο) 

στο Δήμο 

Αιγιαλείας 

40% (30% 

περπάτημα και 

10% ποδήλατο) 

στο Δήμο 

Αιγιαλείας 

44% (32% 

περπάτημα και 

12% ποδήλατο) 

στο Δήμο 

Αιγιαλείας 
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5.3 Μείωση χρήσης 

αυτοκινήτου 

88,28% χρήση 

αυτοκινήτου 

Μείωση κατά 

20% 

Μείωση κατά 

30% 

Μείωση κατά 

45% 

 Προτεραιότητα 6. Ενσωμάτωση νέων και έξυπνων τεχνολογιών στο 

μεταφορικό σύστημα (Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών)  

6.1 Ανάπτυξη 

ευφυών συστημάτων 

τεχνολογιών (ITS) 

για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας 

των μετακινήσεων 

στο Δήμο 

Καμία στάση 

δημόσιας 

συγκοινωνίας δεν 

διαθέτει σύστημα 

τηλεματικής 

Τουλάχιστον το 

25% των 

στάσεων να 

διαθέτουν 

σύστημα 

τηλεματικής 

Τουλάχιστον το 

55% των 

στάσεων να 

διαθέτουν 

σύστημα 

τηλεματικής 

Πλήρη λειτουργία 

συστήματος 

τηλεματικής 

 Προτεραιότητα 7. Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας (Οδική 

ασφάλεια)  

7.1 Μείωση αριθμού 

τροχαίων συμβάντων 

Δεν υπάρχουν 

καταγραφές 

Μείωση 10% του 

αριθμού των 

συμβάντων με 

νεκρό ή σοβαρό 

τραυματισμό. 

Μείωση 20% του 

αριθμού των 

συμβάντων με 

νεκρό ή σοβαρό 

τραυματισμό. 

Μείωση 50% του 

αριθμού των 

συμβάντων με 

νεκρό ή σοβαρό 

τραυματισμό. 

7.2 Βελτίωση των 

υποδομών του οδικού 

δικτύου 

59 επικίνδυνα 

σημεία στην πόλη 

του Αιγίου. 

Μείωση 15% των 

επικίνδυνων 

κόμβων του 

Δήμου. 

Μείωση 30% των 

επικίνδυνων 

κόμβων του 

Δήμου. 

Μείωση 60% των 

επικίνδυνων 

κόμβων του 

Δήμου. 

7.3 Αύξηση της 

αντιληπτής οδικής 

ασφάλειας (ειδικά) 

στις ενεργές 

μετακινήσεις 

(ποδήλατο, 

περπάτημα, κλπ.) 

Δεν υπάρχει τιμή 

βάσης 

Τουλάχιστον το 

40 – 60% 

ερωτώμενων ανά 

μέσο μεταφοράς 

να αξιολογούν 

από αρκετά (3/4) 

έως πολύ (4/4) 

ασφαλή τη 

μετακίνηση τους 

εντός της πόλης 

Τουλάχιστον το 

60 -80 % 

ερωτώμενων ανά 

μέσο μεταφοράς 

να αξιολογούν 

από αρκετά (3/4) 

έως πολύ (4/4) 

ασφαλή τη 

μετακίνηση τους 

εντός της πόλης 

Τουλάχιστον το 

80 - 100% 

ερωτώμενων ανά 

μέσο μεταφοράς 

να αξιολογούν 

από αρκετά (3/4) 

έως πολύ (4/4) 

ασφαλή τη 

μετακίνηση τους 

εντός της πόλης 

 Προτεραιότητα 8. Ενίσχυση συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των 

μετακινήσεων (Συμμετοχικότητα)  

8.1 Υιοθέτηση 

παραδοσιακών και 

καινοτόμων τρόπων 

συμμετοχής των 

κατοίκων και 

επισκεπτών στον 

κυκλοφοριακό, 

πολεοδομικό και 

περιβαλλοντικό 

σχεδιασμό της 

περιοχής 

Το 64% των 

ερωτηθέντων 

δήλωσε υψηλό 

ενδιαφέρον 

συμμετοχής 

Τουλάχιστον το 

70 -75 των 

ερωτηθέντων να 

δηλώνουν υψηλό 

ενδιαφέρον 

συμμετοχής 

Τουλάχιστον το 

75-90% των 

ερωτηθέντων να 

δηλώνουν υψηλό 

ενδιαφέρον 

συμμετοχής 

Το 90-100% των 

ερωτηθέντων να 

δηλώνουν υψηλό 

ενδιαφέρον 

συμμετοχής 

 Προτεραιότητα 9. Διαχείριση της τουριστικής εποχικότητας στις 

μετακινήσεις- Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Τουρισμός 
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και εποχικότητα μετακίνησεων) 

9.1 Ενίσχυση του 

περιπατητικού και 

ποδηλατικού 

τουρισμού 

Δεν υπάρχουν 

δεδομένα για την 

έκταση 

μονοπατιών ή 

ποδηλατικών 

διαδρομές (εκτός 

πόλης). 924.23m 

ποδηλατόδρομος 

(εντός πόλης) 

αύξηση κατά 5% 

των διαδρομών  

αύξηση κατά 

15% των 

διαδρομών  

αύξηση κατά 

25% των 

διαδρομών  

 Προτεραιότητα 10. Εξασφάλιση λειτουργικότητας και αποδοτικότητας 

συστήματος μεταφορών (Λειτουργικότητα συστήματος μεταφορών) 

10.1 Δημιουργία και 

αύξηση της ακρίβειας 

του συστήματος 

δημόσιας 

συγκοινωνίας 

Περιορισμένο 

σύστημα 

Δημόσιας 

Συγκοινωνίας 

στην περιοχή 

Δημιουργία 

συστήματος ΔΣ 

με συχνότητα 30 

λεπτά κατά τις 

ώρες αιχμής 

20 λεπτά κατά τις 

ώρες αιχμής 

15 λεπτά κατά τις 

ώρες αιχμής 

10.2 Ανάπτυξη ενός 

ενιαίου συστήματος 

μεταφορών με 

συνδυασμένες 

μετακινήσεις 

0 σταθμοί park n 

ride (Δεν 

υπάρχουν αυτή 

τη στιγμή) 

2 σταθμοί park n 

ride 

3 σταθμοί park n 

ride 

4 σταθμοί park n 

ride 

10.3 Αύξηση 

ικανοποίησης των 

μετακινούμενων από 

τη λειτουργία του 

συστήματος 

Το 37,3% δήλωσε 

μέσο επίπεδο 

ικανοποίησης 

(3/5) από τις 

υπηρεσίες 

Δημόσιας 

Συγκοινωνίας  

Αύξηση Επιπέδου 

ικανοποίησης 

τουλάχιστον στο 

4/5 

Αύξηση Επιπέδου 

ικανοποίηση στο 

4,5/5 

Αύξηση Επιπέδου 

ικανοποίηση στο 

5/5 

 Προτεραιότητα 11. Βελτίωση εμπορευματικών μεταφορών 

(Εμπορευματικές μεταφορές)  

11.1 Διαμόρφωση 

ενός έξυπνου και 

συνεργατικού 

συστήματος 

τροφοδοσίας 

Δεν υπάρχει 

έξυπνο και 

συνεργατικό 

σύστημα 

τροφοδοσίας 

σήμερα 

20% τoυ Δήμου. 

θα εξυπηρετείται 

από το έξυπνο 

σύστημα 

τροφοδοσίας 

40% τoυ Δήμου 

θα εξυπηρετείται 

από το έξυπνο 

σύστημα 

τροφοδοσίας 

60% τoυ Δήμου 

θα εξυπηρετείται 

από το έξυπνο 

σύστημα 

τροφοδοσίας 
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3. Ανάπτυξη αποτελεσματικών πακέτων μέτρων 

 

3.1 Προσδιορισμός των αποτελεσματικών μέτρων  

Τα μέτρα του σχεδίου προσδιορίζονται σε δύο διακριτές φάσεις. Σε πρώτο στάδιο εντοπίζεται 

το σύνολο των ικανών μέτρων προκειμένου να επιτευχθούν οι προτεραιότητες και οι στόχοι που 

τέθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και στη συνέχεια αφού αυτά αξιολογηθούν, πραγματοποιείται η 

τελική επιλογή τους, όπου ομαδοποιούνται και σε διακριτά πακέτα (measure packages – MP). Στο 

πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας προσδιορίζεται ένα πρωταρχικό πλαίσιο μέτρων.  

Για αυτόν τον αρχικό εντοπισμό των μέτρων χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία προγραμμάτων 

όπως:  

- Το Measure Selection KIT του προγράμματος CH4ALLENGE, 

- Το εργαλείο Konsult, 

- Το εργαλείο Urban Transport Roadmaps. 

 

Μέσα από τη χρήση των παραπάνω εργαλείων αλλά και τις εξειδικευμένες προτεραιότητες 

στην περίπτωση του Δήμου Αιγιαλείας αναπτύχθηκε η αναλυτική λίστα των δυνητικών μέτρων (βλ. 

πίνακας παρακάτω). Επισημαίνεται ότι τα μέτρα που προτείνονται ανά στόχο έχουν δυνατότητα να 

εμφανίζονται και σε άλλους στόχους εφόσον επικαλύπτουν τη επίτευξη αυτού.  

Ο παρακάτω πίνακας με την αναλυτική λίστα δυνητικών (προτεινόμενων) μέτρων ακολουθεί 

τα πρότυπα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων CH4LLENGE και SUMPs – UP, τις κατευθύνσεις των 

υφιστάμενων οδηγιών του ELTIS αλλά και το πρότυπο των οδηγιών SUMP 2.0. 
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Πίνακας 8: Συσχετισμοί μέτρων και πόρων - αρμοδιοτήτων 

Πιθανά Μέτρα Ενδεικτικός 

ορίζοντας 

υλοποίησης-

εφαρμογής 

μέτρου 

Αρμοδιότητα-

Εντοπισμός 

βασικού υπευθύνου 

υλοποίησης 

Πιθανή πηγή χρηματοδότησης Σύνδεση με 

στόχο ΣΒΑΚ 

Αγορά και κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων μικρών 

οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας 

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

ΚΤΕΛ 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΚΤΕΛ, 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Έκτακτες 

ενισχύσεις κρατικών προγραμμάτων 

καινοτομίας, Χρηματοδοτικά 

εργαλεία ΥΠΕΣ, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 

1.1, 1.2 και 8.1 

Εκπόνηση σχεδίου χωροθέτησης σταθμών 

φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Ιδιώτες (για 

ιδιωτικούς σταθμούς 

φόρτισης Η/Ο) 

Ίδιοι πόροι Δήμου, ΠΕΠ Δυτικής 

Ελλάδας, Χρηματοδοτικά εργαλεία 

ΥΠΕΣ, Πράσινο Ταμείο, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, Ιδιωτική 

πρωτοβουλία 

1.1, 1.2, 3.1 

Αλλαγή/ μείωση ορίων ταχύτητας εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας 

7.1, 7.2, 7.3 

Δημιουργία ποδηλατικών υποδομών μικτής 

χρήσης 

εντός 15ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ, Χρηματοδοτικά εργαλεία 

ΥΠΕΣ, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες ειδικές 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ 

2.3, 3.3, 5.1, 5.2, 

9.1 

Δημιουργία αποκλειστικών ποδηλατικών 

υποδομών και λωρίδων ποδηλάτων 

εντός 15ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ, Χρηματοδοτικά εργαλεία 

ΥΠΕΣ, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες ειδικές 

2.3, 3.3, 5.1, 5.2, 

9.1 
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προσκλήσεις ΕΣΠΑ 

Ανάπτυξη συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Ιδιωτική 

πρωτοβουλία, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, 

Ιδιωτική πρωτοβουλία, Πράσινο 

Ταμείο ΥΠΕΝ, Έκτατες ενισχύσεις 

κρατικών προγραμμάτων 

καινοτομίας ή Υπουργείο 

Εσωτερικών, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 

2.3, 3.3, 5.1, 5.2, 

9.1 

Διαπλάτυνση πεζοδρομίων με κατάργηση θέσεων 

στάθμευσης 

εντός 10ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, Πράσινο 

Ταμείο, Χρηματοδοτικά εργαλεία 

ΥΠΕΣ, νέες ειδικές προσκλήσεις 

ΕΣΠΑ 

2.3, 3.3, 4.1, 4.2 

Ανάπτυξη συστήματος car pooling εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Κάτοικοι με τη 

συμβολή έξυπνης 

εφαρμογής ή τη 

σύμπραξη με ιδιώτη, 

Επιχειρήσεις ή φορείς 

με μεγάλο αριθμό 

εργαζομένων 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, 

Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα, 

Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ, 

Χρηματοδοτικά εργαλεία ΥΠΕΣ, νέες 

ειδικές προσκλήσεις ΕΣΠΑ, Ιδιωτική 

πρωτοβουλία 

3.1, 3.2, 5.3 

Ανάπτυξη συστήματος μικροκινητικότητας εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Ιδιωτική πρωτοβουλία 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, 

Ιδιωτική πρωτοβουλία, Πράσινο 

Ταμείο ΥΠΕΝ, Έκτατες ενισχύσεις 

κρατικών προγραμμάτων 

καινοτομίας, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ 

5.1 
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Ανάπτυξη συστήματος συλλογικών μετακινήσεων 

με ταξί 

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Σύλλογος ιδιοκτητών 

ταξί 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, Ίδιοι 

πόροι συλλόγου ιδιοκτητών ταξί, 

Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα, 

Ιδιωτική πρωτοβουλία, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ 

3.1, 3.2, 5.3 

Διαχείριση διαδρομών Δημόσιας Συγκοινωνίας on 

demand (mini-bus) 

εντός 5ετίας Φορέας διαχείρισης 

μεταφορικού έργου 

(ΚΤΕΛ ή άλλο), Δήμος 

Αιγιαλείας 

Φορέας διαχείρισης μεταφορικού 

έργου, Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, 

Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα, 

νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ, Ιδιωτική 

πρωτοβουλία 

10.1, 10.3 

Αντικατάσταση υλικών ασφαλτόστρωσης στις 

οδούς του Δήμου 

εντός 10ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας 

7.1, 7.2 

Δημιουργία πράσινων διαδρομών για ενθάρρυνση 

των ενεργών μετακινήσεων 

εντός 15ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ, Χρηματοδοτικά εργαλεία 

ΥΠΕΣ, νέες ειδικές προσκλήσεις 

ΕΣΠΑ κ.α. 

2.4, 5.2 

Δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών αέριων 

ρύπων και θορύβου με προτεραιότητα στην χρήση 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

εντός 15ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ, Ιδιωτική 

πρωτοβουλία 

1.1, 1.2, 2.1, 3.1 

Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας εντός 10ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ, Χρηματοδοτικά 

εργαλεία ΥΠΕΣ κ.α. 

2.1, 2.2 
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Κατασκευή περιφερειακών χώρων στάθμευσης 

(park n ride) 

εντός 10ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Ιδιώτες, ΚΤΕΛ  

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΚΤΕΛ, 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, 

Χρηματοδοτικά εργαλεία ΥΠΕΣ, 

Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ 

2.1, 10.2 

Δημιουργία έξυπνου συστήματος τροφοδοσίας εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, Εμπορικός 

σύλλογος 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, 

Χρηματοδοτικά εργαλεία ΥΠΕΣ κ.α.  

11.1 

Μονοδρομήσεις οδών  εντός 15ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, 

Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ (ή άλλοι πόροι 

για συνδυασμό με άλλα μέσα) 

2.1, 2.2, 4.1, 4.2 

Ανάδειξη πολύτιμων χώρων πχ. Αρχαιολογικοί 

χώροι, χ. πολιτισμού κ.α.  

εντός 10ετίας Υπουργείο 

Πολιτισμού, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, Δήμος 

Αιγιαλείας 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, 

Χρηματοδοτικά εργαλεία ΥΠΕΣ, Ίδιοι 

πόροι δήμου, νέες προσκλήσεις 

ΕΣΠΑ 

9.1 

Πεζοδρομήσεις (μόνιμες ή προσωρινές) εντός 10ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιο πόροι Αιγιαλείας, ΠΕΠ Δυτικής 

Ελλάδας, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, 

Χρηματοδοτικά εργαλεία ΥΠΕΣ, Ίδιοι 

πόροι δήμου, νέες προσκλήσεις 

ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 5.3, 9.1, 10.2 

Εκτεταμένη πεζοδρόμηση κεντρικής περιοχής εντός 10ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 5.3, 9.1, 10.2 
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Δημιουργία περιφερειακών οδών περιμετρικά των 

οικισμών για την αποφυγή διαμπερών ροών 

εντός 15ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ 

2.1, 2.2 

Αναδιοργάνωση ιεράρχησης οδικού δικτύου εντός 15ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, νέες προσκλήσεις 

ΕΣΠΑ (ή άλλοι πόροι για συνδυασμό 

με άλλα μέσα) 

2.1, 2.2 

Πύκνωση διαβάσεων - ανάπτυξη υπερυψωμένων 

διαβάσεων- ανάπτυξη έξυπνων διαβάσεων 

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, νέες προσκλήσεις 

ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ 

4.1, 4.2, 7.1, 7.2 

Δράσεις ποδηλατικού τουρισμού (πχ καμπάνιες) σε όλη τη 

15ετία 

Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, Υπ. 

Τουρισμού & Αθλ.  

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Υπουργείο 

Τουρισμού, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ 

9.1 

Αναβάθμιση διασταυρώσεων στο οδικό 

περιβάλλον για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας  

εντός 15ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, ΥΠΟΜΕΔΙ 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ κ.α.  

7.1, 7.2,  7.3 

Αναβάθμιση-Διαμόρφωση κόμβων εισόδου στους 

οικισμούς  

εντός 15ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, ΥΠΟΜΕΔΙ 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, νέες προσκλήσεις 

ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ, 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ κ.α.  

2.1 

Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας (ή άλλοι πόροι για 

συνδυασμό με άλλα μέσα) 

7.1, 7.2,  7.3 
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Κατασκευή υποδομών για ενίσχυση της 

προσβασιμότητας (σημειακές διαπλατύνσεις, 

τοπικές εξοχές, μείωση πλάτους λωρίδων, ράμπες 

ΑμεΑ κ.α.) 

εντός 10ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ 

4.1, 4.2, 5.2 

Παρεμβάσεις ανάπλασης και κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων σε περιοχές πέριξ σχολικών 

συγκροτημάτων 

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας με τη 

συμβολή των Περιφ. 

Διευθύνσεων Α & Β’ 

Βάθμιας Εκπαίδευσης 

Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, νέες προσκλήσεις 

ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ 
4.1, 7.2 

Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης (e-parking)  

εντός 10ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Ιδιωτική πρωτοβουλία 

Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, Έκτακτες 

ενισχύσεις κρατικών προγραμμάτων 

καινοτομίας, νέες προσκλήσεις 

ΕΣΠΑ, ιδιωτική πρωτοβουλία 

2.3 

Αύξηση της συχνότητας των συγκοινωνιών 

(δημοτική συγκοινωνία, ΚΤΕΛ, προαστιακός) 

σε όλη τη 

15ετία 

Φορέας διαχείρισης 

μεταφορικού έργου 

Φορέας διαχείρισης μεταφορικού 

έργου ΚΤΕΛ, Ίδιοι πόροι Δήμου 

Αιγιαλείας, νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ 

4.3 

Τοποθέτηση ειδικών θέσεων στάθμευσης 

ποδηλάτου στο κέντρο και στους βασικούς 

προορισμούς 

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, 

Επιχειρήσεις, Εμπ. 

Σύλλογος 

Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας, Πόροι 

εμπορικού συλλόγου 

3.3, 5.3 

Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης 

κινητικότητας (ITS) πχ φωτεινοί σηματοδότες, 

αυτόνομα οχήματα, δημόσια συγκοινωνία, κτλ  

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Έκτακτες 

ενισχύσεις κρατικών προγραμμάτων 

καινοτομίας, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο 

6.1 
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ΥΠΕΝ 

Διανοίξεις οδών και ολοκλήρωση οδικών έργων σε όλη τη 

15ετία 

Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Ταμείο 

Ανάκαμψης, νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ 

7.1 και 7.2 

Χρήση εργαλείων crowdsensing για την 

καταγραφή των αναγκών σε μετακινήσεις  

σε όλη τη 

15ετία 

Δήμος Αιγιαλείας, 

Κάτοικοι με τη 

συμβολή έξυπνης 

εφαρμογής ή τη 

σύμπραξη με ιδιώτη 

Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας, 

Έκτακτες ενισχύσεις κρατικών 

προγραμμάτων καινοτομίας 

6.1 

Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop) 

συμμετοχικού σχεδιασμού 

σε όλη τη 

15ετία 

Δήμος Αιγιαλείας, 

ΤΕΕ-ΤΑΚ, Σύλλογος 

Αρχιτεκτόνων κ.α. 

Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας, 

ιδιωτική πρωτοβουλία 

8.1 

Διοργάνωση εκδηλώσεων σε σχολεία για την 

ευαισθητοποίηση των μαθητών ή σε ειδικές 

ομάδες πληθυσμού 

σε όλη τη 

15ετία 

Δήμος Αιγιαλείας, 

Εκπ. Οδήγησης & 

Κυκλ. Αγωγής, Α & Β’ 

βάθμια Εκπαίδευση 

Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας, πόροι 

Α & Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης 

8.1 

Εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής για 

εύκολη πληροφόρηση των χρηστών 

εντός 10ετίας Φορέας διαχείρισης 

μεταφορικού έργου 

Φορέας διαχείρισης μεταφορικού 

έργου, ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, 

Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα, 

Έκτακτες ενισχύσεις κρατικών 

προγραμμάτων καινοτομίας, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ 

6.1 και 10.1 

Δημιουργία διαδραστικών χαρτών για την 

ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τις 

μετακινήσεις στην περιοχή, με πληροφορίες για 

τις αποστάσεις και τους χρόνους μεταξύ 

σημαντικών πόλων έλξης, τα διαθέσιμα μέσα 

μεταφοράς, κ.α. με χρήση Γεωγραφικών 

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Υπουργείο 

Τουρισμού, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ 

10.3 και 10.1 
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Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) 

Οικονομικά κίνητρα σε επιχειρήσεις φιλικές στις 

ενεργές μετακινήσεις  

σε όλη τη 

15ετία 

Δήμος Αιγιαλείας, 

Ιδιωτικοί ή δημόσιοι 

φορείς, Εμπ. 

Σύλλογος 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 

5.2 

Δημιουργία μικρών κέντρων αστικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας  

εντός 10ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, Ιδιωτικός 

φορέας υλοποίησης 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, ιδιωτική 

πρωτοβουλία, νέες προσκλήσεις 

ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ 

11.1 

Ενίσχυση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις παραλίες εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Ιδιώτες 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ 

4.1, 4.2 

Δημιουργία πεζοπορικών-περιπατητικών 

μονοπατιών 

εντός 15ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ 

9.1 

Δημιουργία συστήματος ανταποδοτικών τελών για 

τους κατοίκους και επιχειρηματίες που 

χρησιμοποιούν ηλεκτροκίνητα οχήματα 

σε όλη τη 

15ετία 

Δήμος Αιγιαλείας Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας 

1.1, 1.2  

Παροχή οικονομικών κινήτρων από δημοτικά τέλη 

σε πρατηριούχους για την τοποθέτηση σταθμών 

φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

σε όλη τη 

15ετία 

Δήμος Αιγιαλείας Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας 1.2, 5.3 

Δημιουργία διαδρομών Δημόσιας Συγκοινωνίας 

(εντός ή εκτός της πόλης) 

εντός 5ετίας Φορέας διαχείρισης 

μεταφορικού έργου 

Φορέας διαχείρισης μεταφορικού 

έργου, Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, 

νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ 

5.3 
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Ανάπτυξη συστήματος car-sharing εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Ιδιωτική πρωτοβουλία 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, 

Έκτακτες ενισχύσεις κρατικών 

προγραμμάτων, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, Ιδιωτική 

πρωτοβουλία, νέες προσκλήσεις 

ΕΣΠΑ 

3.1, 3.2 

Δημιουργία Parklets στο οδικό περιβάλλον εντός 10ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ, νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ, 

επιχειρήσεις κ.α. 

2.4, 3.3 

Ενίσχυση πρασίνου στο οδικό περιβάλλον μέσω 

δεντροφυτεύσεων 

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Κάτοικοι, Επιχειρήσεις 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, 

Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ, ή άλλοι πόροι 

για συνδυασμό με άλλα μέσα 

2.4, 3.1, 3.2 

Αξιοποίηση ιδιωτικού πρασίνου πχ μέτρα για 

ενίσχυση πρασίνου σε προκήπια 

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Κάτοικοι, Επιχειρήσεις 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας 3.1 

Δημιουργία συστήματος αστικών διοδίων για τον 

περιορισμό της διαμπερούς διέλευσης μέσα από 

την κεντρική περιοχή της πόλης 

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, νέες προσκλήσεις 

ΕΣΠΑ κ.α. 

7.1 

Αξιοποίηση κενών οικοπέδων για δημιουργία 

προσωρινών πράσινων χώρων  

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας, Ιδιώτες 2.4, 5.2 

Αύξηση χρόνου πρασίνου για τους πεζούς στους 

φωτεινούς σηματοδότες   

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας 3.1 και 5.1 

3.3, 5.2, 7.3 

Αφαίρεση εξοπλισμού ή σήμανσης ή υποδομής 

που επηρεάζει την ορατότητα και την 

προσβασιμότητα των πεζών 

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας 3.3, 5.2, 7.3 

Πληροφοριακή σήμανση για ποδηλάτες εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ, νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ Κ.Α.  

3.3, 5.2, 7.3, 9.1 
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Αναβάθμιση λειτουργίας κόμβων με τοποθέτηση 

φωτεινών σηματοδοτών 

εντός 10ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας κ.α. 

3.3, 5.2, 7.3, 9.1 

Δημιουργία λωρίδων μικροκινητικότητας 

(scooters, segways κτλ) 

εντός 15ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ κ.α. 

3.1 

Δημιουργία λεωφορειολωρίδων εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ 

3.2, 5.3 

Ενίσχυση και ανάδειξη τοπικών κέντρων εντός της 

πόλης 

εντός 15ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Ιδιωτική 

πρωτοβουλία, Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΝ, 

νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ κ.α. 

8.1 

Ενιαία τιμολόγηση περιφερειακών χώρων 

στάθμευσης (park n ride), Δημόσιας 

Συγκοινωνίας και συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων  

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Ιδιώτες πάροχοι 

συγκοινωνιακού 

έργου 

Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΚΤΕΛ 

Αχαΐας, Ιδιωτική πρωτοβουλία 

10.2 

Σύσταση γραφείου Βιώσιμης Κινητικότητας στον 

Δήμο  

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας Έμμεσα με όλους 

Σήμανση για παράκαμψη περιοχών γειτονιάς 

μέσω υφιστάμενων δικτύων  

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, άλλοι πόροι για 

συνδυασμό με άλλα μέτρα 

2.1 

Ανάπτυξη πλατφόρμας για την κατάθεση ιδεών 

για τις μετακινήσεις 

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας 5.2, 8.1, 10.3 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Παραδοτέο 2: Ανάπτυξη και Προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων – Στάδιο 3  60 

Δημιουργία φόρουμ κατοίκων για την 

κινητικότητα 

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Σύλλογοι Μηχανικών 

/ Κοινωνιολόγων κ.α. 

Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας 

5.2, 8.1 

Δημιουργία Τοπικής Ένωσης Επιχειρηματιών που 

προάγουν την Βιώσιμη Κινητικότητα 

εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Εμπορικός Σύλλογος 

Ίδιο πόροι Δήμου Αιγιαλείας, Πόροι 

εμπορικού συλλόγου, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ κ.α. 

5.2, 8.1, 10.3 

Επιδότηση στις εβδομαδιαίες – μηνιαίες κάρτες 

για την Δημόσια Συγκοινωνία για τους κατοίκους 

σε όλη τη 

15ετία 

Φορέας διαχείρισης 

μεταφορικού έργου. 

Δήμος Αιγιαλείας 

Ίδιο πόροι Φορέα συγκοινωνιακού 

έργου, Πόροι Δήμου Αιγιαλείας 

10.3 

Κίνητρα σε επιχειρήσεις που κάνουν διανομές με 

ποδήλατα και ηλεκτροκίνητα οχήματα  

σε όλη τη 

15ετία 

Δήμος Αιγιαλείας, 

Ιδιωτικοί ή δημόσιοι 

φορείς, Εμπορικός 

Σύλλογος 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ 

8.1 

Θέσπιση ωραρίων φορτοεκφορτώσεων  εντός 5ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Εμπορικός Σύλλογος 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας 11.1 

Μείωση δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις που 

λειτουργούν με γνώμονα την προστασία του 

περιβάλλοντος  

σε όλη τη 

15ετία 

Δήμος Αιγιαλείας Δήμος Αιγιαλείας, Ιδιωτικοί ή 

δημόσιοι φορείς, Επιμελητήριο 

1.1, 1.2 

Ανάδειξη παραλιακού μετώπου εντός 15ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ, Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα, 

Χρηματοδοτικά εργαλεία ΥΠΕΣ, νέες 

προσκλήσεις ΕΣΠΑ κ.α.  

7.5 

Αναβάθμιση-Επικαιροποίηση σχεδιασμού 

χρήσεων γης (έμφαση στην μίξη χρήσεων) 

εντός 15ετίας Δήμος Αιγιαλείας, 

ΥΠΕΝ 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αιγιαλείας, ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΕΝ, νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ κ.α.  

7.4 
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Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση κεντρικών 

σταθμών 

εντός 10ετίας Φορέας διαχείρισης 

μεταφορικού έργου 

Φορέας διαχείρισης μεταφορικού 

έργου, Υπουργείο Μεταφορών, 

Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα, 

νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ κ.α. 

1.2 
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3.2  Εντοπισμός και τεκμηρίωση σχετικών μέτρων ΣΒΑΚ του Δήμου Αιγιαλείας  

Στο πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας, η ομάδα εργασίας με τη συνεργασία του 

αναδόχου συνέλλεξε ένα μεγάλο αριθμό μέτρων βιώσιμης κινητικότητας που είναι δυνατό 

να εφαρμοστούν στον Δήμο Αιγιαλείας. Για κάθε πιθανό μέτρο, βρέθηκε ένας ενδεικτικός 

ορίζοντας υλοποίησης-εφαρμογής. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αντιστοίχιση αυτών με ένα ή 

περισσότερους από τους 25 στόχους που τέθηκαν από το παρόν ΣΒΑΚ. 

Για την εύρεση των πιο κατάλληλων μέτρων, πραγματοποιήθηκε ποιοτική 

αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη συνολικά δύο ποιοτικές μεταβλητές, την εφικτότητα και 

την αποτελεσματικότητα. Για την επιλογή της τελικής βαθμολογίας σχετικά με την 

εφικτότητα του κάθε πιθανού μέτρου, ο ανάδοχος ήρθε σε επικοινωνία με τον Δήμο και 

άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Λήφθηκε υπόψη ο ενδεικτικός χρονικός ορίζοντας του 

μέτρου καθώς και η σχέση του κάθε μέτρου με τα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία της 

πόλης του Αιγίου. Η αποτελεσματικότητα του κάθε μέτρου κρίθηκε ποιοτικά 

συνυπολογίζοντας τον στόχο που έχει τεθεί ανά περίπτωση και τη διεθνή εμπειρία από 

αντίστοιχους σχεδιασμούς βιώσιμης κινητικότητας.  

Στο τέλος, μετά από συζήτηση εντός της ομάδας εργασίας, αποκλείστηκαν μέτρα με 

χαμηλή βαθμολογία και επιλέχθηκαν τα πιο κατάλληλα.  

Από τα συνολικά 73 μέτρα, επιλέχθηκαν προς εφαρμογή-υλοποίηση τα 58 μέτρα 

βιώσιμης κινητικότητας. 

Τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης αξιολόγησης παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. Ο συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης εναρμονίζεται με τις πλέον 

πρόσφατες οδηγίες αξιολόγησης και δημιουργία λίστας τελικών μέτρων που συντάχθηκαν 

στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SUMPs-UP 
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Πίνακας 9: Εξέταση εφικτότητας – αποτελεσματικότητας μέτρων ΣΒΑΚ 

Πιθανά Μέτρα 

Σύνδεση 

με στόχο 

ΣΒΑΚ 

Ενδεικτικός 

ορίζοντας 

υλοποίησης-

εφαρμογής 

μέτρου 

Εφικτότητα 

(1..5) 

Αποτελεσματικ

ότητα (1..5) 

Επιλογή 

(ΝΑΙ | 

ΟΧΙ) 

Αγορά και κυκλοφορία 

ηλεκτροκίνητων μικρών 

οχημάτων δημόσιας 

συγκοινωνίας  

1.1, 1.2 

και 8.1 
εντός 5ετίας 4 3 ΝΑΙ 

Εκπόνηση σχεδίου 

χωροθέτησης σταθμών φόρτισης 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων  

1.1, 1.2, 

3.1 
εντός 5ετίας 4 4 ΝΑΙ 

Αλλαγή/ μείωση ορίων 

ταχύτητας  

7.1, 7.2, 

7.3 
εντός 5ετίας 5 5 ΝΑΙ 

Δημιουργία ποδηλατικών 

υποδομών μικτής χρήσης  

2.3, 3.3, 

5.1, 5.2, 

9.1 

εντός 15ετίας 3 4 ΝΑΙ 

Δημιουργία αποκλειστικών 

ποδηλατικών υποδομών και 

λωρίδων ποδηλάτων  

2.3, 3.3, 

5.1, 5.2, 

9.1 

εντός 15ετίας 2 4 ΟΧΙ 

Ανάπτυξη συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων  

2.3, 3.3, 

5.1, 5.2, 

9.1 

εντός 5ετίας 4 3 ΝΑΙ 

Διαπλάτυνση πεζοδρομίων με 

κατάργηση θέσεων στάθμευσης  

2.3, 3.3, 

4.1, 4.2  
εντός 10ετίας 2 5 ΝΑΙ 

Ανάπτυξη συστήματος car 

pooling  

3.1, 3.2, 

5.3 
εντός 5ετίας 2 2 ΟΧΙ 

Ανάπτυξη συστήματος 

μικροκινητικότητας  
 5.1 εντός 5ετίας 4 3 ΝΑΙ 

Ανάπτυξη συστήματος 

συλλογικών μετακινήσεων με 

ταξί  

3.1, 3.2, 

5.3 
εντός 5ετίας 3 3 ΝΑΙ 

Διαχείριση διαδρομών Δημόσιας 

Συγκοινωνίας on demand (mini-

bus)  

10.1, 

10.3 
εντός 5ετίας 3 5 ΝΑΙ 

Αντικατάσταση υλικών 

ασφαλτόστρωσης στις οδούς του 

Δήμου  

7.1, 7.2 εντός 10ετίας 3 3 ΝΑΙ 

Δημιουργία πράσινων διαδρομών 

για ενθάρρυνση των ενεργών 
2.4, 5.2  εντός 15ετίας 3 5 ΝΑΙ 
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μετακινήσεων  

Δημιουργία ζωνών χαμηλών 

εκπομπών αέριων ρύπων και 

θορύβου με προτεραιότητα στην 

χρήση ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων  

1.1, 1.2, 

2.1, 3.1 
εντός 15ετίας 3 5 ΝΑΙ 

Δημιουργία περιοχών ήπιας 

κυκλοφορίας  
2.1, 2.2 εντός 10ετίας 3 5 ΝΑΙ 

Κατασκευή περιφερειακών 

χώρων στάθμευσης (park n ride)  
2.1, 10.2 εντός 10ετίας 3 5 ΝΑΙ 

Δημιουργία έξυπνου συστήματος 

τροφοδοσίας   
11.1 εντός 5ετίας 3 4 ΝΑΙ 

Μονοδρομήσεις οδών  
2.1, 2.2, 

4.1, 4.2 
εντός 15ετίας 4 3 ΝΑΙ 

Ανάδειξη πολύτιμων χώρων  9.1 εντός 10ετίας 3 3 ΝΑΙ 

Πεζοδρομήσεις (μόνιμες ή 

προσωρινές)  

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

3.1, 3.2, 

3.3, 4.1, 

4.2, 5.3, 

9.1, 10.2 

εντός 10ετίας 3 4 ΝΑΙ 

Εκτεταμένη πεζοδρόμηση 

κεντρικής περιοχής  

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

3.1, 3.2, 

3.3, 4.1, 

4.2, 5.3, 

9.1, 10.2 

εντός 10ετίας 3 4 ΝΑΙ 

Δημιουργία περιφερειακών οδών 

περιμετρικά των οικισμών για 

την αποφυγή διαμπερών ροών  

2.1, 2.2 εντός 15ετίας 3 5 ΝΑΙ 

Αναδιοργάνωση ιεράρχησης 

οδικού δικτύου  
2.1, 2.2 εντός 15ετίας 4 5 ΝΑΙ 

Πύκνωση διαβάσεων - ανάπτυξη 

υπερυψωμένων διαβάσεων- 

ανάπτυξη έξυπνων διαβάσεων  

4.1, 4.2, 

7.1, 7.2 
εντός 5ετίας 4 4 ΝΑΙ 

Δράσεις ποδηλατικού τουρισμού 

(πχ καμπάνιες)  
9.1 

σε όλη τη 

15ετία 
4 4 ΝΑΙ 

Αναβάθμιση διασταυρώσεων στο 

οδικό περιβάλλον για ενίσχυση 

της οδικής ασφάλειας 

7.1, 7.2,  

7.3 
εντός 15ετίας 3 4 ΝΑΙ 
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Αναβάθμιση-Διαμόρφωση 

κόμβων εισόδου στους οικισμούς  

2.1 

 
εντός 15ετίας 3 4 ΝΑΙ 

Ενίσχυση οριζόντιας και 

κατακόρυφης σήμανσης  

 

7.1, 7.2,  

7.3 

εντός 5ετίας 4 4 ΝΑΙ 

Κατασκεύη υποδομών για 

ενίσχυση της προσβασιμότητας 

(σημειακές διαπλατύνσεις, 

τοπικές εξοχές, μείωση πλάτους 

λωρίδων, ράμπες ΑμεΑ κ.α.)  

4.1, 4.2, 

5.2 
εντός 10ετίας 3 5 ΝΑΙ 

Παρεμβάσεις ανάπλασης και 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε 

περιοχές πέριξ σχολικών 

συγκροτημάτων  

4.1, 7.2 εντός 5ετίας 3 5 ΝΑΙ 

Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης (e-

parking)  

2.3 εντός 10ετίας 4 4 ΝΑΙ 

Αύξηση της συχνότητας των 

συγκοινωνιών (δημοτική 

συγκοινωνία, ΚΤΕΛ, 

προαστιακός) 

4.3 
σε όλη τη 

15ετία 
3 4 ΝΑΙ 

Τοποθέτηση ειδικών θέσεων 

στάθμευσης ποδηλάτου στο 

κέντρο και στους βασικούς 

προορισμούς  

3.3, 5.3 εντός 5ετίας 5 3 ΝΑΙ 

Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος 

διαχείρισης κινητικότητας (ITS) 

πχ φωτεινοί σηματοδότες, 

αυτόνομα οχήματα, δημόσια 

συγκοινωνία, κτλ  

6.1 εντός 5ετίας 3 5 ΝΑΙ 

Διανοίξεις οδών και ολοκλήρωση 

οδικών έργων  

7.1 και 

7.2 

σε όλη τη 

15ετία 
3 5 ΝΑΙ 

Χρήση εργαλείων crowdsensing 

για την καταγραφή των αναγκών 

σε μετακινήσεις  

6.1 
σε όλη τη 

15ετία 
4 3 ΝΑΙ 

Διοργάνωση εργαστηρίων 

(workshop) συμμετοχικού 

σχεδιασμού  

8.1 
σε όλη τη 

15ετία 
4 3 ΝΑΙ 

Διοργάνωση εκδηλώσεων σε 

σχολεία για την ευαισθητοποίηση 

των μαθητώ νή σε ειδικές ομάδες 

8.1 
σε όλη τη 

15ετία 
4 3 ΝΑΙ 
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πληθυσμού  

Εγκατάσταση συστήματος 

τηλεματικής για εύκολη 

πληροφόρηση των χρηστών  

6.1 και 

10.1 
εντός 10ετίας 3 5 ΝΑΙ 

Δημιουργία διαδραστικών 

χαρτών για την ενημέρωση 

κατοίκων και επισκεπτών για τις 

μετακινήσεις στην περιοχή, με 

πληροφορίες για τις αποστάσεις 

και τους χρόνους μεταξύ 

σημαντικών πόλων έλξης, τα 

διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, κ.α. 

με χρήση Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)  

10.3 και 

10.1 
εντός 5ετίας 4 4 ΝΑΙ 

Οικονομικά κίνητρα σε 

επιχειρήσεις φιλικές στις ενεργές 

μετακινήσεις 

5.2 
σε όλη τη 

15ετία 
3 4 ΝΑΙ 

Δημιουργία μικρών κέντρων 

αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας  
11.1 εντός 10ετίας 3 3 ΟΧΙ 

Ενίσχυση προσβασιμότητας 

ΑΜΕΑ στις παραλίες  

 

4.1, 4.2 
εντός 5ετίας 4 5 ΝΑΙ 

Δημιουργία πεζοπορικών-

περιπατητικών μονοπατιών  

 

9.1 
εντός 15ετίας 4 4 ΝΑΙ 

Δημιουργία συστήματος 

ανταποδοτικών τελών για τους 

κατοίκους και επιχειρηματίες που 

χρησιμοποιούν ηλεκτροκίνητα 

οχήματα 

1.1, 1.2  
σε όλη τη 

15ετία 
3 5 ΝΑΙ 

Παροχή οικονομικών κινήτρων 

από δημοτικά τέλη σε 

πρατηριούχους για την 

τοποθέτηση σταθμών φόρτισης 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

1.2, 5.3 
σε όλη τη 

15ετία 
2 3 ΟΧΙ 

Δημιουργία διαδρομών Δημόσιας 

Συγκοινωνίας (εντός ή εκτός της 

πόλης) 

5.3 εντός 5ετίας 3 3 ΝΑΙ 

Ανάπτυξη συστήματος car-

sharing  
3.1, 3.2 εντός 5ετίας 2 3 ΟΧΙ 

Δημιουργία Parklets στο οδικό 

περιβάλλον  
2.4, 3.3 εντός 10ετίας 4 3 ΝΑΙ 

Ενίσχυση πρασίνου στο οδικό 2.4, 3.1, εντός 5ετίας 3 4 ΝΑΙ 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Παραδοτέο 2: Ανάπτυξη και Προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων – Στάδιο 3                    67 
 
 

περιβάλλον μέσω 

δεντροφυτεύσεων  

3.2 

Αξιοποίηση ιδιωτικού πρασίνου 

πχ μέτρα για ενίσχυση πρασίνου 

σε προκήπια 

 

3.1 
εντός 5ετίας 3 2 ΟΧΙ 

Αξιοποίηση κενών οικοπέδων για 

δημιουργία προσωρινών 

πράσινων χώρων  

 

2.4, 5.2 
εντός 5ετίας 2 2 ΟΧΙ 

Αύξηση χρόνου πρασίνου για 

τους πεζούς στους φωτεινούς 

σηματοδότες  

3.1 και 

5.1 

3.3, 5.2, 

7.3 

εντός 5ετίας 4 2 ΟΧΙ 

Αφαίρεση εξοπλισμού ή 

σήμανσης ή υποδομής που 

επηρεάζει την ορατότητα και την 

προσβασιμότητα των πεζών  

3.3, 5.2, 

7.3 
εντός 5ετίας 4 5 ΝΑΙ 

Πληροφοριακή σήμανση για 

ποδηλάτες 

3.3, 5.2, 

7.3, 9.1 
εντός 5ετίας 4 4 ΝΑΙ 

Αναβάθμιση λειτουργίας κόμβων 

με τοποθέτηση φωτεινών 

σηματοδοτών 

3.3, 5.2, 

7.3, 9.1 
εντός 10ετίας 3 2 ΟΧΙ 

Δημιουργία λωρίδων 

μικροκινητικότητας (scooters, 

segways κτλ) 

3.1 εντός 15ετίας 3 2 ΟΧΙ 

Δημιουργία λεωφορειολωρίδων 3.2, 5.3 εντός 5ετίας 2 4 ΟΧΙ 

Ενίσχυση και ανάδειξη τοπικών 

κέντρων εντός της πόλης 

 

8.1 
εντός 15ετίας 3 4 ΝΑΙ 

Ενιαία τιμολόγηση 

περιφερειακών χώρων 

στάθμευσης (park n ride), 

Δημόσιας Συγκοινωνίας και 

συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων  

10.2 εντός 5ετίας 4 4 ΝΑΙ 

Σύσταση γραφείου Βιώσιμης 

Κινητικότητας στον Δήμο  

Έμμεσα 

με όλους 
εντός 5ετίας 4 4 ΝΑΙ 

Σήμανση για παράκαμψη 

περιοχών γειτονιάς μέσω 

υφιστάμενων δικτύων  

2.1 εντός 5ετίας 4 5 ΝΑΙ 

Ανάπτυξη πλατφόρμας για την 

κατάθεση ιδεών για τις 

5.2, 8.1, 

10.3 
εντός 5ετίας 5 4 ΝΑΙ 
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μετακινήσεις  

Δημιουργία φόρουμ κατοίκων για 

την κινητικότητα  
5.2, 8.1 εντός 5ετίας 4 5 ΝΑΙ 

Δημιουργία Τοπικής Ένωσης 

Επιχειρηματιών που προάγουν 

την Βιώσιμη Κινητικότητα 

5.2, 8.1, 

10.3 
εντός 5ετίας 2 3 ΟΧΙ 

Επιδότηση στις εβδομαδιαίες – 

μηνιαίες κάρτες για την Δημόσια 

Συγκοινωνία για τους κατοίκους  

10.3 
σε όλη τη 

15ετία 
3 4 ΝΑΙ 

Κίνητρα σε επιχειρήσεις που 

κάνουν διανομές με ποδήλατα 

και ηλεκτροκίνητα οχήματα  

8.1 
σε όλη τη 

15ετία 
4 4 ΝΑΙ 

Θέσπιση ωραρίων 

φορτοεκφορτώσεων   
11.1 εντός 5ετίας 4 5 ΝΑΙ 

Μείωση δημοτικών τελών σε 

επιχειρήσεις που λειτουργούν με 

γνώμονα την προστασία του 

περιβάλλοντος   

1.1, 1.2  
σε όλη τη 

15ετία 
4 4 ΝΑΙ 

Ανάδειξη παραλιακού μετώπου  7.5 εντός 15ετίας 3 5 ΝΑΙ 

Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση 

κεντρικών σταθμών 
1.2 εντός 10ετίας 2 2 ΟΧΙ 
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