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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Περιγραφή παραδοτέου Π3 

 

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 «Π3: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων – Στάδιο 

4», περιγράφονται όλες οι δράσεις που έλαβαν χώρα κατά το τέταρτο στάδιο του ΣΒΑΚ. Στο εν 

λόγω στάδιο, εξετάζονται τα εξής βήματα: 

 

- Έκθεση προσδιορισμού καταλληλότερων μέτρων 

- Έκθεση προσδιορισμού δεικτών παρακολούθησης 

- Ενέργειες διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης για παρουσίαση μέτρων και σχολιασμό 

φορέων και πολιτών 

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

πολιτών – Σύνταξη πορισμάτων 

- Υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας στην ανάρτηση των βασικών δεδομένων του σταδίου 4 

στην ιστοσελίδα ΣΒΑΚ 

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

όραμα, τις προτεραιότητες, τους στόχους και τους δείκτες παρακολούθησης 
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1. Στάδιο 4: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων 

 

1.1. Δημιουργία ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα προτεινόμενα μέτρα του ΣΒΑΚ του Δήμου 

Αιγιαλείας κατηγοριοποιημένα σε ολοκληρωμένα πακέτα. Στη σχετική λίστα εμπεριέχονται μόνο 

τα μετρά που κρίθηκαν εφικτά και παράλληλα αποτελεσματικά για την επίτευξη των επιλεγμένων 

στόχων. Η αξιολόγηση των πιθανών μέτρων σύμφωνα με τους κανονισμούς του ELTIS στο 

προηγούμενο παραδοτέο (Παραδοτέο Π2). 

Βαρύνουσα σημασία για το ΣΒΑΚ αποτελούν οι συνέργειες μεταξύ των μέτρων οι οποίες 

δείχνουν τόσο το βαθμό λειτουργίας τους συνδυαστικά ως προς μια προτεραιότητα και τους 

αντίστοιχους στόχους της όσο και το βαθμό που το ένα μέτρο στηρίζει και υποβοηθά το άλλο 

αναπτύσσοντας μια ολιστική προσέγγιση. 

Τα εφικτά και αποτελεσματικά αυτά μέτρα κατηγοριοποιούνται σε δέκα (10) διακριτά 

πακέτα μέτρων που αφορούν στις παρακάτω θεματικές:  

1) Δημόσια Συγκοινωνία 

2) Ενεργές μετακινήσεις και προσβασιμότητα  

3) Κοινόχρηστη μετακίνηση 

4) Επικοινωνία-Προώθηση-Ευαισθητοποίηση  

5) Ηλεκτροκίνηση 

6) Οδική ασφάλεια και οργάνωση της κυκλοφορίας 

7) Στάθμευση 

8) Αστικό περιβάλλον 

9) Εμπορευματικές Μεταφορές 

10) Εναλλακτικός Τουρισμός 

Σε κάθε πακέτο μέτρων δημιουργούνται ειδικές ομάδες μέτρων όπου εντάσσονται τα 

επιμέρους μέτρα που αφορούν είτε πολιτικές-ρυθμίσεις, βελτίωση υποδομών, ή κίνητρα. 

1.1.1 Πακέτο μέτρων 1: Δημόσια Συγκοινωνία 

Το πρώτο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: 

1.1 Ανάπτυξη συστήματος συλλογικών μετακινήσεων με ταξί  
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Η ενίσχυση των μετακινήσεων με ταξί μπορεί να αποτελέσει μία σημαντική εναλλακτική 

μετακίνησης σε σχέση με το ΙΧ αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα με όφελος για το δημόσιο χώρο 

καθώς αποφεύγεται η αναζήτηση στάθμευσης και μειώνεται ο αριθμός των κυκλοφορούντων 

οχημάτων στην πόλη. Η χωροθέτηση νέων στάσεων (πιάτσες) ταξί σε περισσότερα κρίσιμα 

σημεία της πόλης, η συνδυαστική χωροθέτησή τους κοντά σε σημεία μετεπιβίβασης είτε σε 

λεωφορείο είτε σε κοινόχρηστα μέσα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την αποσυμφόρηση του 

Δήμου Αιγιαλείας. 

1.2 Διαχείριση διαδρομών Δημόσιας Συγκοινωνίας on demand (mini-bus) 

Ιδανικά κάθε οικισμός θα πρέπει να συνδέεται με την πόλη ή και περιφερειακούς του με 

σταθερή δημόσια συγκοινωνία καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.  

Με δεδομένο ότι αυτό είναι ανέφικτο με όρους κόστους λειτουργίας και ανθρώπινου 

δυναμικού, κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή μίας νέας υπηρεσίας ON – DEMAND μετακίνησης, 

δηλαδή εξυπηρέτησης των βασικών οικισμών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, τόσο με το 

κέντρο του Αιγίου όσο και μεταξύ τους, με βάση τη ζήτηση.  

Η υπηρεσία αυτή μπορεί να λειτουργεί με οχήματα δημόσια ή ιδιωτικά (λεωφορεία ΚΤΕΛ, 

δημοτικός στόλος λεωφορείων, μικρά λεωφορεία ΚΤΕΛ – mini bus, ταξί που δραστηριοποιούνται 

στο δήμο κ.α.) και η εξυπηρέτηση μπορεί γίνεται είτε μετά από συνεννόηση μεταξύ 

μετακινούμενου & διαθέσιμου παρόχου για δεδομένους οικισμούς (στην ευρύτερη επικράτεια 

του δήμου) είτε με καθορισμό δεδομένων (fix) δρομολογίων προς συγκεκριμένες περιοχές για 

(ενδεικτικά) 3 διαστήματα της ημέρας (παράδειγμα) σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. 

θερινή). 

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

Για την ενίσχυση της ποιότητας της αστικής συγκοινωνίας κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί η 

συχνότητα των λοιπών γραμμών λεωφορείων (υπεραστικές, διαδημοτικές) και να συντονιστεί ο 

χρόνος απόκρισής τους στις κοινές στάσεις. Ενδεικτικά η αύξηση συχνότητας μπορεί να αφορά 

στις περιοχές που προκύπτει ότι δεν έχουν επαρκή κάλυψη δημόσιας συγκοινωνίας.  

Η αύξηση της συχνότητας μπορεί να αφορά μόνο τις ώρες αιχμής (08.00 -10.00 πρωί, 

13.00-15.00 μεσημέρι) ή να είναι στοχευμένη για εξυπηρέτηση μαθητών ή άλλων ειδικών 

ομάδων που διαμένουν περιφερειακά της πόλης ή σε οικισμούς για εξυπηρέτηση ειδικών 

δραστηριοτήτων (ενδ. Απογευματινή αιχμή 17.00-20.00) για εξυπηρέτηση φροντιστηρίων ή 

άλλων σχετικών δραστηριοτήτων (υπηρεσίες, περίθαλψη, αγορές). 

1.4 Εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής για εύκολη πληροφόρηση των χρηστών 

Η τεχνολογία μπορεί να καθορίσει την επιλογή κάποιου μετακινούμενου να 

χρησιμοποιήσει ή όχι τη δημόσια συγκοινωνία. Τα συστήματα τηλεματικής με συνδυασμό 

πλατφόρμας διαδρομής (real-time) επιτρέπουν στο (δυνητικό) χρήστη να γνωρίζει εάν και πότε 

εξυπηρετεί μία διαδρομή, να γνωρίζει πότε διέρχεται ένα λεωφορείο από συγκεκριμένο σημείο 
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και το χρόνο που θα βρίσκεται στον προορισμό του. Έτσι ενισχύεται η πιθανότητα να 

χρησιμοποιήσει τη συγκοινωνία αντί του προσωπικού αυτοκινήτου/ μοτοσυκλέτας.  

1.5 Ενιαία τιμολόγηση περιφερειακών χώρων στάθμευσης (park n ride), Δημόσιας Συγκοινωνίας 
και συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Όλα τα συστήματα συλλογικής και κοινόχρηστης μετακίνησης είναι σημαντικό να έχουν 

ενιαία τιμολόγηση ώστε να είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με την ιδιωτική μετακίνηση. 

Περιφερειακοί χώροι στάθμευσης, λεωφορεία και κοινόχρηστα ποδήλατα μπορούν – εφόσον 

επιλεγεί να μην λειτουργούν δωρεάν- να έχουν ενιαία τιμολογιακή πολιτική ώστε να προωθηθεί 

η χρήση των μέσων με συμπληρωματικό τρόπο, για παράδειγμα για κάποιον που έρχεται από 

κάποια περιοχή εκτός Αιγίου να έχει τη δυνατότητα να αφήνει το ΙΧ αυτοκίνητο σε χώρο 

στάθμευσης και με την ίδια χρέωση να μπορεί να μεταβεί σε μικρό λεωφορείο για προσπέλαση 

του κέντρου ή να χρησιμοποιήσει κοινόχρηστο ποδήλατο/ πατίνι ή άλλο μέσο για την ίδια ή 

αντίστοιχη διαδρομή.  

1.6 Επιδότηση στις εβδομαδιαίες – μηνιαίες κάρτες για την Δημόσια Συγκοινωνία για τους 
κατοίκους 

Η δημόσια συγκοινωνία σε μικρές πόλεις όπως το Αίγιο τείνει να χρησιμοποιείται από 

όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ΙΧ αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα και όχι από το σύνολο του 

πληθυσμού. Για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της δημόσιας συγκοινωνίας κατά κανόνα 

επιλέγονται δύο πρακτικές: είτε η δωρεάν λειτουργία των διαδρομών (εφόσον ο πάροχος του 

μεταφορικού έργου πληρώνεται για την υπηρεσία του μέσω προγραμματικής συνεργασίας από 

το δήμο ή την Περιφέρεια) είτε μέσω τυπικού κομίστρου.  

Στην περίπτωση που επιλεγεί να υπάρχει κόμιστρο για τη συγκοινωνία κρίνεται σκόπιμο 

να δοθεί σε μορφή κινήτρου επιδότηση δωρεάν διαδρομών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού 

(μαθητές, φοιτητές, άνεργοι, μετανάστες- πρόσφυγες κ.α.).  

1.7 Δημιουργία διαδρομών Δημόσιας Συγκοινωνίας  

To συγκεκριμένο μέτρο επικεντρώνεται στην ενίσχυση του ρόλου της δημόσιας 

συγκοινωνίας στην πόλη του Αιγίου αλλά και στην εξυπηρέτηση των βασικών οικισμών από και 

προς το κέντρο της πόλης. Η δημιουργία αστικής συγκοινωνίας αφορά στην εξυπηρέτηση του 

βασικού οικιστικού πυρήνα της πόλης του Αιγίου και θα διέρχεται από οδούς με τα απαραίτητα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά.  

Για την καλύτερη λειτουργία της συγκοινωνίας και με στόχο να αποτελέσει βασική 

εναλλακτική της εξυπηρέτησης με ΙΧ αυτοκίνητο βασική προϋπόθεση είναι η λειτουργία της στο 

διάστημα 07.00 πρωί – 21.00 βράδυ ανά 30’ με σταθερή απόκριση στις ενδιάμεσες στάσεις, και 

ανά 15’ κατά τις ώρες αιχμής. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η σύνδεση των σημαντικών 

πόλων έλξης μεταξύ τους αλλά και η σύνδεση του κέντρου με τον σταθμό του προαστιακού. 

Κύριος στόχος του μέτρου, είναι η μείωση της εξάρτησης των κατοίκων από το αυτοκινήτο για 

καθημερινές μετακινήσεις, η οποία θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των διαφόρων 
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προβλημάτων όπως μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, μείωσης των εκμπομπών CO2 και 

αστικού θορύβου.  

1.1.2 Πακέτο μέτρων 2: Ενεργές Μετακινήσεις και προσβασιμότητα 

Το δεύτερο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: 

2.1 Δημιουργία ποδηλατικών υποδομών μικτής χρήσης 

Η ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου απαιτεί υποδομές (διάδρομο κίνησης, χώρους 

στάθμευσης κ.α.), βελτίωση της νοοτροπίας των μετακινήσεων, κίνητρα χρήσης του ποδηλάτου 

και μέτρα αποθάρρυνσης χρήσης άλλων μέσων (αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα ιδιωτικής χρήσης).  

Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρείται μέσα από αυτό το μέτρο να διαμορφωθούν διαδρομές 

μικτής χρήσης ποδηλάτου – αυτοκινήτου (cycle streets) σε τοπικές οδούς της πόλης ή και 

συλλεκτήριες οδούς όπου ποδήλατο και αυτοκίνητο θα κινούνται στον ίδιο χώρο με 

προτεραιότητα στο ποδήλατο. Οι ίδιες αυτές διαδρομές είναι οι «πράσινες διαδρομές» όπου 

ενισχύεται η παρουσία πεζού- ποδηλάτη ενώ παράλληλα δεν αφαιρείται ζωτικός χώρος 

κυκλοφορίας των άλλων μέσων αλλά αντίθετα οριοθετείται και περιορίζεται η άναρχη 

στάθμευση.  

Για να γίνει αυτό απαιτείται κατάλληλη διαμόρφωση (ανάπλαση) των οδών, η ενίσχυση 

της ασφάλειας των διασταυρώσεων καθώς και σαφής οριοθέτηση του χώρου κίνησης των πεζών, 

της στάθμευσης κ.α.  

Οι ποδηλατικές υποδομές μικτής χρήσης βοηθούν στην ανάδειξη του δρόμου ως ήπιας 

κυκλοφορίας, στη βελτίωση του δημόσιου χώρου, στην προσθήκη πρασίνου και στη βελτίωση 

του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.  

2.2 Διαπλάτυνση πεζοδρομίων με κατάργηση θέσεων στάθμευσης 

Η ενίσχυση του περπατήματος απαιτεί ασφαλείς και ελκυστικές υποδομές τόσο στο 

κέντρο όσο και στις γειτονιές ώστε να επιλέγεται το περπάτημα έναντι των μηχανοκίνητων μέσων 

ή να συνδυάζεται με άλλα μέσα.  

Σήμερα στο Δήμο Αιγιαλείας πλήθος δρόμων δεν διαθέτουν επαρκή πεζοδρόμια με 

ελάχιστο πλάτος κατά την κείμενη νομοθεσία (2,10μ. – 1.50μ. χωρίς εμπόδια), ενώ αρκετά εκ των 

υφιστάμενων παρουσιάζουν εμπόδια (τραπεζοκαθίσματα, δέντρα, στύλους οδοφωτισμού, 

καλαθάκια απορριμάτων, σκαλιά παρακείμενων ιδιοκτησιών κ.α.). Αρκετές οδοί φιλοξενούν 

άτυπα στάθμευση εκατέρωθεν του διαδρόμου κυκλοφορίας ενώ δεν υπάρχει επαρκές 

πεζοδρόμιο σε καμία εκ των πλευρών των οδών.  

Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρείται μέσα από αυτό το μέτρο να διαμορφωθούν στις πράσινες 

διαδρομές, στις οδούς που θα φιλοξενούν διαδρομές μικτής χρήσης ποδηλάτου – αυτοκινήτου 

(cycle streets) αλλά και σε άλλες τοπικές οδούς σε γειτονιές και πέριξ σχολικών συγκροτημάτων 

διάδρομοι κίνησης πεζών – πεζοδρόμια με πλάτος 2,10μ. εκατέρωθεν είτε στη μία πλευρά της 

οδού κατ’ ελάχιστον. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η παρουσία πεζού- ποδηλάτη ενώ 
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παράλληλα δεν αφαιρείται ζωτικός χώρος κυκλοφορίας των άλλων μέσων αλλά αντίθετα 

οριοθετείται και περιορίζεται η άναρχη στάθμευση.  

Για να γίνει αυτό απαιτείται κατάλληλη διαμόρφωση (ανάπλαση) των οδών, η ενίσχυση 

της ασφάλειας των διασταυρώσεων καθώς και σαφής οριοθέτηση του χώρου κίνησης των πεζών, 

της στάθμευσης κ.α.  

Οι απλές διαμορφώσεις πεζοδρομίων και η οριοθέτηση της επιτρεπόμενης ή μη 

στάθμευσης βοηθούν στην ανάδειξη του δρόμου ως ήπιας κυκλοφορίας, στη βελτίωση του 

δημόσιου χώρου, στην προσθήκη πρασίνου και στη βελτίωση του φαινομένου της αστικής 

θερμικής νησίδας.  

2.3 Πεζοδρομήσεις (μόνιμες ή προσωρινές) 

Η ενίσχυση του περπατήματος απαιτεί ασφαλείς και ελκυστικές υποδομές τόσο στο 

κέντρο όσο και στις γειτονιές ώστε να επιλέγεται το περπάτημα έναντι των μηχανοκίνητων μέσων 

ή να συνδυάζεται με άλλα μέσα.  

Οι οδοί που δίνουν προτεραιότητα στην ασφαλή κίνηση του πεζού και αποκλείουν 

οχήματα από τη διέλευση μπορούν να κατατάσσονται σε μόνιμους ή παροδικούς/ προσωρινούς 

πεζόδρομους.  

Μόνιμες πεζοδρομήσεις γίνονται κατά κανόνα στα κέντρα των πόλεων ενώ στις γειτονιές 

επιλέγονται σημαντικές διαδρομές που φιλοξενούν ευαίσθητες χρήσεις για παροδική ή μόνιμη 

πεζοδρόμηση.  

Οδοί που επιλέγονται για παροδικές πεζοδρομήσεις μπορούν να σχεδιαστούν ως οδοί 

ήπιας κυκλοφορίας με προεξοχές πεζοδρομίων, πύκνωση της φύτευσης, οριοθέτηση των θέσεων 

στάθμευσης, υπερυψωμένες διαβάσεις, οφιοειδή διάταξη κ.α. και να λειτουργούν για δεδομένο 

χρονικό διάστημα ως πεζόδρομοι (ενδ. Ώρες λειτουργίας σχολείου) και για δεδομένο χρονικό 

διάστημα ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας.  

2.4 Εκτεταμένη πεζοδρόμηση κεντρικής περιοχής 

Ο κεντρικός πυρήνας της πόλης του Αιγίου φιλοξενεί πλήθος χρήσεων εμπορίου και 

αναψυχής ενώ κάποια τμήματα οδών του είναι ήδη προς χρήση αποκλειστικά από πεζούς. 

Κρίνεται σκόπιμη η πεζοδρόμηση της περιοχής με παράλληλη ανάπλαση των οδών για 

δημιουργία πρόσθετων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, ενίσχυση παρόδιου πρασίνου και χώρων 

ανάπαυσης.  

2.5 Πύκνωση διαβάσεων - ανάπτυξη υπερυψωμένων διαβάσεων- ανάπτυξη έξυπνων διαβάσεων 

Οι διαβάσεις πεζών αποτελούν βασική υποδομή εξυπηρέτησης του περπατήματος και 

προϋπόθεση ασφάλειας για τη διάσχιση οδών. Μαζί με τα πεζοδρόμια αποτελούν τις κρίσιμες 

υποδομές ενίσχυσης του περπατήματος.  
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Οι νέες διαβάσεις πεζών θα πρέπει να χωροθετηθούν κατά προτεραιότητα σε όλες τις 

οδούς υπό ανάπλαση (πράσινες διαδρομές, διαδρομές μεικτής χρήσης ποδηλάτου- αυτοκινήτου, 

διαδρομές αποκλειστικών υποδομών ποδηλάτων καθώς και έμπροσθεν όλων των στάσεων 

μέσων δημόσιας συγκοινωνίας, πλησίον των χώρων ενοικίασης κοινοχρήστων μέσων, γύρω από 

πλατείες, σχολεία, εκκλησίες, κτίρια υπηρεσιών κ.α.).  

Το σύνολο των νέων και υφιστάμενων διαβάσεων πεζών θα πρέπει να συνοδεύεται από 

παρεμβάσεις ενίσχυσης προσβασιμότητας (πεζοδρόμια, ράμπες ΑΜΕΑ, κίνδυνος Β και πλακίδια 

όδευσης τυφλών κ.α.).  

2.6 Κατασκευή υποδομών για ενίσχυση της προσβασιμότητας (σημειακές διαπλατύνσεις, τοπικές 

εξοχές, μείωση πλάτους λωρίδων, ράμπες ΑμεΑ, κ.α.) 

Στο σύνολο των οδών υπό ανάπλαση όπως προκύπτουν από όλα τα μέτρα είναι 

απαραίτητη η κατασκευή υποδομών για την ενίσχυση της προσβασιμότητας. Οδεύσεις τυφλών 

και ράμπες ΑΜΕΑ θα πρέπει να τοποθετούνται σε όλες τις διαδρομές που παρουσιάζονται στα 

παραπάνω και στα επόμενα μέτρα, καθώς και όπου αλλού κρίνεται εφικτό στο πλαίσιο 

ολοκληρωμένων ή μεμονωμένων παρεμβάσεων.   

2.7 Ενίσχυση προσβασιμότητας ΑμεΑ στις παραλίες 

Οι παραλίες αποτελούν βασικό πόλο έλξης του δήμου και είναι απαραίτητο να μπορούν 

να φιλοξενήσουν το σύνολο των χρηστών. Με την προσθήκη ειδικού εξοπλισμού ώστε να 

μπορούν τα ΑμεΑ να μεταβούν από την είσοδο της παραλίας στον αιγιαλό και από εκεί στο νερό 

χωρίς υποβοήθηση με ασφαλή τρόπο.  

Στο παραπάνω πλαίσιο το μέτρο αυτό στοχεύει στην ενίσχυση της προσβασιμότητας για 

ΑμεΑ στις παραλίες του Αιγίου. 

2.8 Αφαίρεση εξοπλισμού ή σήμανσης ή υποδομής που επηρεάζει την ορατότητα και την 

προσβασιμότητα των πεζών 

Το μέτρο αυτό αφορά στο ήδη διαμορφωμένο δίκτυο της πόλης και των οικισμών και 

στοχεύει στη βραχυπρόθεσμη αποκατάσταση αστοχιών (εμπόδια στον άξονα κίνησης πεζών όπως 

ιστοί σήμανσης, στύλοι οδοφωτισμού, δενδροστοιχίες, κλίμακες παρακείμενων ιδιοκτησιών, 

εμπορεύματα, ζαρντινιέρες, κάδοι απορριμάτων κ.α.).  

2.9 Πληροφοριακή σήμανση για ποδηλάτες 

Αυτό το μέτρο εφαρμόζεται παράλληλα με άλλα μέτρα του ΣΒΑΚ, όπως με την 

δημιουργία ποδηλατοδρόμων και την δημιουργία πράσινων διαδρομών. Το παρόν μέτρο 

καταπιάνεται με την τοποθέτηση σήμανσης για την διευκόλυνση της μετακίνησης των ποδηλατών 

μέσα στην πόλη. Γενικότερα, η πύκνωση της σήμανσης που αφορά πεζούς, ποδηλάτες, 

μοτοσυκλετιστές, οδηγούς οχημάτων τροφοδοσίας, λεωφορεία και μεγάλα οχήματα κ.α., είναι 

κρίσιμη τόσο για την οριοθετημένη κίνηση όλων και την ασφαλή συνύπαρξή τους, όπου 

προβλέπεται, όσο και για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.   
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1.1.3 Πακέτα μέτρων 3: Κοινόχρηστη μετακίνηση 

Το τρίτο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: 

3.1 Ανάπτυξη συστήματος μικροκινητικότητας (ΕΠΗΟ)  

Σύστημα μικροκινητικότητας είναι το σύστημα που παρέχει δωρεάν ή έναντι αντιτίμου τη 

δυνατότητα στο κοινό να χρησιμοποιήσει ένα μέσο μικροκινητικότητας (π.χ. πατίνι) για να 

μετακινηθεί για μικρό χρονικό διάστημα σε κοντινές αποστάσεις. Τα οχήματα βρίσκονται σε 

συγκεκριμένες θέσεις ή αφήνονται ελεύθερα στο δίκτυο (dockless). Το σύστημα αποτελείται από 

τα οχήματα και την πλατφόρμα διεπαφής κοινού- παρόχου καθώς και τις θέσεις εναπόθεσης. Το 

μέτρο αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά με το μέτρο 3.2 και μπορούν να έχουν κοινά σημεία 

εναπόθεσης (βλ. χάρτη παρακάτω). Σημειώνεται ότι τα κοινόχρηστα οχήματα (πατίνια ή 

ποδήλατα) μπορούν να κυκλοφορούν στις ποδηλατικές υποδομές και αποτελούν μία ελκυστική 

εναλλακτική χρήσης μοτοσυκλέτας.  

3.2 Ανάπτυξη συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Το σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων είναι το σύστημα που παρέχει δωρεάν ή έναντι 

αντιτίμου τη δυνατότητα στο κοινό να χρησιμοποιήσει ένα ποδήλατο (π.χ. συμβατικό, ηλεκτρικό 

ή υποβοηθούμενο) για να μετακινηθεί για μικρό χρονικό διάστημα σε κοντινές αποστάσεις.  

Τα ποδήλατα βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις ή αφήνονται ελεύθερα στο δίκτυο 

(dockless) και λειτουργεί 24/7.  

Το σύστημα αποτελείται από τα ποδήλατα, την πλατφόρμα διεπαφής κοινού- παρόχου, 

τις θέσεις στάθμευσης (πρόσδεση ή απλή εναπόθεση).  

3.3 Ανάπτυξη συστήματος car pooling 

Car pooling ή συνεπιβατισμός είναι ο συνδυασμός μετά από συνεννόηση των 
μετακινούμενων που πηγαίνουν προς τον ίδιο προορισμό με σχετικά κοινή αφετηρία.  

Το σύστημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για χώρους όπου συγκεντρώνονται πολλοί 
εργαζόμενοι (δημοτικό κατάστημα, νοσοκομείο, Περιφέρεια, Δικαστήριο, καταστήματα 
υπεραγορών κ.α.). Κατά κανόνα απαιτεί την δήλωση ενδιαφέροντος των μετακινούμενων σε 
πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία κάνει το αυτόματα «ταίριασμα» των 
μετακινούμενων.   

1.1.4 Πακέτο μέτρων 4: Επικοινωνία – Προώθηση - Ευαισθητοποίηση 

Στο τέταρτο πακέτο μέτρων συναντώνται τα εξής μέτρα: 

4.1 Χρήση εργαλείων crowdsensing για την καταγραφή των αναγκών σε μετακινήσεις 

Το μέτρο αυτό αφορά στην υποστήριξη της συστηματικής καταγραφής των καθημερινών 

μετακινήσεων και των καθημερινών προβλημάτων που εντοπίζονται στο Δήμο (πόλη και 

οικισμούς) και βασίζεται στη συνδρομή της τεχνολογίας για ακούσια ή εκούσια καταγραφή των 

δεδομένων (κυκλοφορίας, σύνθεσης, τροχαίων συμβάντων, ζητημάτων δικτύου κυκλοφορίας).  
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Σκοπός είναι να υπάρξει μία βάση δεδομένων που θα μπορεί ο δήμος να γνωρίζει ανά 

πάσα στιγμή το που εντοπίζονται προβλήματα στο δίκτυο κυκλοφορίας και εν γένει στο 

μεταφορικό σύστημα και να επεμβαίνει για τις διορθώσεις. Η είσοδος των στοιχείων σε αυτή τη 

βάση δεδομένων μπορεί να γίνεται με επιλογή των δημοτών σε πλατφόρμα για προβλήματα 

(ενδ. Οδοφωτισμός, εμπόδια ορατότητας, λακκούβες, έλλειψη πεζοδρομίου, εντοπισμός 

προβληματικής διασταύρωσης κ.α.), είτε ακούσια για ζητήματα φόρτων μέσα από ήδη 

υφιστάμενα εργαλεία (π.χ. google street map) ή και σύγχρονα εργαλεία (ITS). Ενδεικτικά εργαλεία 

είναι η εφαρμογή ΔΗΜΟΤΗΣ ή αντίστοιχες αυτής, οι πληροφορίες OSMap και G.Street Map κ.α. 

4.2 Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop) συμμετοχικού σχεδιασμού 

Το μέτρο αυτό αφορά στη συστηματική οργάνωση εργαστηρίων συμμετοχικού 

σχεδιασμού για ζητήματα πολεοδομικού και κυκλοφοριακού χαρακτήρα. Μέσω των εργαστηρίων 

αυτών μπορούν οι πολίτες να έχουν λόγο στις μελέτες εφαρμογής των επιμέρους έργων 

υποδομής του ΣΒΑΚ Αιγίου, όπως ενδεικτικά τις μελέτες που θα αφορούν τις αναπλάσεις για 

ενσωμάτωση πεζοδρομίων, οριοθέτηση στάθμευσης, ποδηλατόδρομων, νέων πάρκων- 

κοινοχρήστων χώρων κ.α.  

4.3 Διοργάνωση εκδηλώσεων σε σχολεία για την ευαισθητοποίηση των μαθητών ή σε ειδικές 
ομάδες πληθυσμού 

Για να αλλάξει ο τρόπος που μετακινείται ο πολίτης και να γίνει ουσιαστική στροφή προς 

βιώσιμα μέσα είναι κρίσιμο να πραγματοποιούνται- πριν ή παράλληλα με τα όποια έργα 

υποδομής – εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μετακινούμενων σχετικά με το 

ρόλο των επιλογών τους (με ποιο μέσο μετακινούνται) και τις επιπτώσεις σε κοινωνικό, 

περιβαλλοντικό και κυκλοφοριακό επίπεδο.  

Κρίσιμες ομάδες πληθυσμού για εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης είναι οι μαθητές- 

φοιτητές, οι γονείς/ κηδεμόνες μαθητών, οι επαγγελματίες οδηγοί (τροφοδοσία, delivery, 

δημοτικά οχήματα, απορριμματοφόρα, λεωφορεία) και οι διάφοροι σύλλογοι/ φορείς της πόλης.  

Είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται συχνά τέτοιες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης με 

συνεργασία του δήμου και τοπικών φορέων και ιδιαίτερα σε κρίσιμες χρονικές περιόδους του 

έτους (ενδεικτικά 4 κατ’ έτος - έναρξη σχολικών μαθημάτων, έναρξη εορταστικής περιόδου, 

θερινή αιχμή κ.α.). 

4.4 Ανάπτυξη πλατφόρμας για την κατάθεση ιδεών για τις μετακινήσεις 

Το ΣΒΑΚ μπορεί να αναθεωρείται ανά 5ετία και είναι απαραίτητο να λαμβάνει υπόψη τις 

απόψεις των φορέων και των πολιτών. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει στην 

ιστοσελίδα του Δήμου ένας χώρος αποκλειστικά για την κατάθεση ιδεών αναφορικά με τον τομέα 

μετακινήσεων και μεταφορών, ώστε να μπορούν φορείς και κάτοικοι να προτείνουν παρεμβάσεις 

στο κέντρο, στις γειτονιές αλλά και στους οικισμούς του συνόλου του Δήμου. 
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4.5 Δημιουργία φόρουμ κατοίκων για την κινητικότητα 

Σε αντιστοιχία με το παραπάνω μέτρο και με δεδομένο ότι το ΣΒΑΚ μπορεί να 

αναθεωρείται ανά 5ετία, είναι χρήσιμο να υπάρχει μία ομάδα ατόμων και φορέων που να 

προωθούν τη συζήτηση για την κινητικότητα και τις μεταφορές. Το ρόλο αυτό μπορεί να λάβει το 

συσταθέν Δίκτυο Φορέων του ΣΒΑΚ Αιγίου με την προϋπόθεση ανανέωσης της συνεργασίας των 

φορέων και του ΟΤΑ.  

4.6 Σύσταση γραφείου Βιώσιμης Κινητικότητας στον Δήμο για την υλοποίηση των μέτρων του 
ΣΒΑΚ και την επικοινωνία με τους πολίτες και τους φορείς 

Το μέτρο αυτό αφορά στη σύσταση ενός φυσικού και ουσιαστικού χώρου- γραφείου 

εντός του Δήμου, κατάλληλα στελεχομένου, ώστε να επεξεργάζεται τα ζητήματα οργάνωσης, 

παρακολούθησης και υλοποίησης του ΣΒΑΚ (μέτρα και συνάφεια επίτευξης δεικτών) καθώς και 

τα ζητήματα οργάνωσης των εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης. Το γραφείο θα πρέπει να έχει 

στενή συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη των τμημάτων που προάγουν ζητήματα πρασίνου και 

αξιοποίησης κοινοχρήστων, κυκλοφορίας και συγκοινωνιών, πολεοδομίας και χωροταξίας, 

πληροφορικής και προγραμματισμού, και παιδείας.  

4.7 Δημιουργία συστήματος ανταποδοτικών τελών για τους κατοίκους και επιχειρηματίες που 
χρησιμοποιούν ηλεκτροκίνητα οχήματα 

Για την αλλαγή της νοοτροπίας στις μετακινήσεις είναι κρίσιμο να δίδονται κίνητρα στις 

επιχειρήσεις και τους κατοίκους για αλλαγή του μοντέλου των μεταφορών. Το μέτρο αυτό 

ενδυναμώνει την διαμόρφωση και προώθηση ανταποδοτικών τελών προς τις επιχειρήσεις- 

κατοίκους για να τους ενθαρρύνει να επιλέξουν διαφορετικά μέσα για την παράδοση 

εμπορευμάτων ή για την καθημερινή μετακίνηση τους.  

1.1.5 Πακέτων μέτρων 5: Ηλεκτροκίνηση 

Το πέμπτο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: 

5.1 Αγορά και κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων μικρών οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας 

To μέτρο αφορά στην ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας με σύγχρονα, μικρά, ευέλικτα 

και ηλεκτρικά οχήματα. Με δεδομένη τη γεωμετρία του αστικού οδικού δικτύου της πόλης είναι 

κρίσιμο να κυκλοφορούν μικρά οχήματα τα οποία θα είναι φιλικά στο περιβάλλον και θα 

συμβάλλουν στη μείωση της συμφόρησης, τη μείωση των εκμπομπών CO2 και του αστικού 

θορύβου.  

Αντίστοιχα στο πλαίσιο αυτού του μέτρου εντάσσεται και ο εξηλεκτρισμός του στόλου 

των υφιστάμενων δημοτικών οχημάτων.  

5.2 Εκπόνηση σχεδίου χωροθέτησης σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης απαιτεί την χωροθέτηση σταθμών φόρτισης όλων των 

τύπων ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Σε αυτό το μέτρο εντάσσεται η εκπόνηση ΣΦΗΟ, η έγκριση και 

προώθησή του και στις επιμέρους δράσεις του εντάσσεται η κατά προτεραιότητα τοποθέτηση 
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βασικού και συμπληρωματικού εξοπλισμού για σταθμούς δημόσιας χρήσης. Είναι κρίσιμο να 

χωροθετούνται σταθμοί φόρτισης για ΙΧ αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ΕΠΗΟ και ηλεκτρικά 

ποδήλατα καθώς και για ειδικούς τύπους οχημάτων (τροφοδοσία, ΤΑΧΙ, οχήματα ΑΜΕΑ κ.α.).  

Το σύνολο των σταθμών φόρτισης Η/Ο δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την κυκλοφορία 

ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (πεζών, ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενων, ποδηλάτων κ.α.).   

1.1.6 Πακέτο μέτρων 6: Οδική ασφάλεια και οργάνωση της κυκλοφορίας 

Το έκτο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει τα κάτωθι μέτρα: 
 

6.1 Αλλαγή/ μείωση ορίων ταχύτητας 

Η μείωση του ορίου ταχύτητας αποτελεί καθοριστική παράμετρο οδικής ασφάλειας και 
συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση των τροχαίων συμβάντων και στη μείωση των συμβάντων με 
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.  

Στόχος αυτού του μέτρου είναι η θέσπιση ενιαίου ορίου ταχύτητας 30χλμ/ω σε όλες τις 

κατοικημένες περιοχές της περιοχής παρέμβασης, καθώς και η λήψη πρόσθετων μέτρων 

παρεμβάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. 

 
6.2 Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας 

Η δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας προσδιορίζει το τοπικό ή τοπικά κέντρο/α και 
τις επιμέρους γειτονιές που οφείλουν να έχουν χαρακτηριστικά ήπιας κυκλοφορίας.  

 
6.3 Αναβάθμιση διασταυρώσεων στο οδικό περιβάλλον για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας 

 
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα οδικής ασφάλειας είναι η διαμόρφωση ή η απουσία 

διαμόρφωσης των συμβολών των οδών μεταξύ τους. Υπάρχουν σε όλη την πόλη του Αιγίου αλλά 

και σε επιμέρους οικισμούς σημεία που χρήζουν ανασχεδιασμού σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές οδικής ασφάλειας. Η αναβάθμιση των διασταυρώσεων θα ενισχύσει την 

ασφάλεια για όλους τους μετακινούμενους και θα συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του δημόσιου 

χώρου.  

 
 

6.4 Αναβάθμιση-Διαμόρφωση κόμβων εισόδου στους οικισμούς 
 
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα οδικής ασφάλειας είναι η διαμόρφωση κόμβων 

εισόδου στους οικισμούς. Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχουν  σημεία που χρήζουν 

ανασχεδιασμού σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές οδικής ασφάλειας. Η αναβάθμιση των 

διασταυρώσεων θα ενισχύσει την ασφάλεια για όλους τους μετακινούμενους.  
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6.5 Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 
 

Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της οδικής 

ασφάλειας. Πολλές φορές οι ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις δεν σημαίνονται κατάλληλα με 

αποτέλεσμα να μην είναι διακριτές για όλους τους μετακινούμενος.  

Η πύκνωση της σήμανσης για ισχύουσες ρυθμίσεις– με ιδιαίτερη έμφαση στην οριζόντια- 

και η ενίσχυση της σήμανσης σε κάθε νέα παρέμβαση που αφορά πεζούς, ποδηλάτες, 

μοτοσυκλετιστές, οδηγούς οχημάτων τροφοδοσίας, λεωφορεία και μεγάλα οχήματα κ.α., αλλά 

και σχετικά με την επιτρεπόμενη ή μη στάθμευση είναι κρίσιμη τόσο για την οριοθετημένη 

κίνηση όλων και την ασφαλή συνύπαρξή τους όπου προβλέπεται όσο και για την ενίσχυση της 

οδικής ασφάλειας.   

6.6 Μονοδρομήσεις οδών 
 

Η κυκλοφοριακή οργάνωση μπορεί να προσδιορίσει τις επιτρεπόμενες και μη κινήσεις σε 

μια περιοχή, να περιορίσει τις διαμπερείς κινήσεις, να προστατεύσει περιοχές.  

Στο παραπάνω πλαίσιο αυτό το μέτρο εξειδικεύει τις κατευθύνσεις των οδών ή οδικών 

τμημάτων των βασικών οδών και απαιτείται σε επόμενο στάδιο κυκλοφοριακή μελέτη 

εξειδίκευσης περαιτέρω των ρυθμίσεων. Φυσικά, η υλοποίηση ενός τέτοιου μέτρου απαιτεί την 

διενέργεια ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία θα κρίνει την εφικτότητα και την 

αποτελεσματικότητά του. 

 
6.7 Δημιουργία περιφερειακών οδών περιμετρικά των οικισμών για την αποφυγή διαμπερών 
ροών 
 

Το μέτρο αυτό αφορά στην ολοκλήρωση οδών περιμετρικά της πόλης ώστε να 

λειτουργήσει συνολικά η προτεινόμενη ιεράρχηση (βλ. επόμενο μέτρο), αλλά και στη 

διαμόρφωση περιφερειακών οδών περιμετρικά των οικισμών για ενίσχυση της προστασίας τους 

από τη διερχόμενη κυκλοφορία.  

 
 

6.8 Αναδιοργάνωση ιεράρχησης οδικού δικτύου 
 

Το μέτρο αυτό αφορά στην αναδιοργάνωση της υφιστάμενης ιεράρχησης του δικτύου 

ώστε να προστατεύεται η πόλη του Αιγίου από υψηλή κυκλοφορία οχημάτων, να οριοθετούνται 

οι γειτονιές και να μη διέρχεται μεγάλος όγκος οχημάτων από οδούς με φτωχά γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά και υψηλή πυκνότητα πεζών. Μέσω αυτής γίνεται μια προσπάθεια εκτροπής της 

κίνησης των οχημάτων από τον κεντρικό πυρήνα της πόλης, αναγκάζοντάς τα να κινούνται 

περιφερειακά της. 

Η νέα ιεράρχηση οφείλει να θεσμοθετηθεί με αλλαγή του υφιστάμενου πολεοδομικού 

σχεδιασμού (αναθεώρηση ΓΠΣ) και οι νέες λειτουργίες των οδών να επιβεβαιωθούν με αλλαγή 

των γεωμετρικών τους στοιχείων κατά τις σύγχρονες προδιαγραφές.  
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6.9 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης κινητικότητας (ITS) πχ φωτεινοί σηματοδότες, 
αυτόνομα οχήματα, δημόσια συγκοινωνία, κτλ 
 

Τα συστήματα ευφυών μεταφορών (ITS) προς εφαρμογή στις πόλεις έχουν ως στόχο την 

υλοποίηση ολοκληρωμένων, σύνθετων και ενοποιημένων εφαρμογών ITS με σκοπό τη βέλτιστη 

συνδυαστική διαχείριση των οδικών δικτύων και δικτύων ΜΜΜ σε αστικό και περιαστικό 

επίπεδο.  

Το μέτρο αυτό αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων που θα 

βοηθήσουν το δήμο να καταγράφει δεδομένα κυκλοφορίας, να εντοπίζει και να διαχειρίζεται 

συμβάντα και να δίνει συγκεντρωτικά πληροφορίες προς του χρήστες του μεταφορικού δικτύου.  

Τα συστήματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:  

 

- Συστήματα που υποστηρίζουν την συνδυασμένη διαχείριση μεταξύ ΜΜΜ και οδών ή με 

άλλους τερματικούς σταθμούς (λιμάνια, χώρος στάθμευσης μαρίνας κ.ο.κ.). 

- Ενοποιημένα συστήματα πληρωμής εισιτηρίων ΜΜΜ ή άλλων υπηρεσιών, όπως για 

παράδειγμα για χρήση κοινοχρήστων ποδηλάτων ή μικρών ηλεκτροκίνητων πατινιών 

(ridesharing), στάθμευση (park n ride) σε συνδυασμό με την πληροφόρηση για 

διαθέσιμες θέσεις σε parking ή / και την πρόταση για εναλλακτικά parking σε περίπτωση 

μη διαθεσιμότητας θέσεων (e- parking), 

- Ενοποιημένα συστήματα συνδυασμένης πληροφόρησης οδηγών ΙΧ/ επιβατών ΜΜΜ, 

όπως για παράδειγμα για χρόνους διαδρομής με ΙΧ και ΜΜΜ, για χρόνους/ συχνότητες 

διέλευσης ΜΜΜ (λεωφορεία κ.α.), για διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης σε σταθμούς 

μετεπιβίβασης (park & ride) κ.λ.π. 

- Συστήματα πληροφόρησης με Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (Variable Message 

Signs – VMS). Η πληροφόρηση μπορεί να περιλαμβάνει χρόνο διαδρομής, πρόταση για 

επιλογή διαδρομής, ειδοποίηση συμβάντος / καθυστερήσεων, ειδοποίηση για ακραία 

καιρικά φαινόμενα ή άλλα έκτακτα γεγονότα (π.χ. πορείες – αποκλεισμοί κεντρικών 

δρόμων) κ.λ.π. 

- Συστήματα καταγραφής 24/7 του όγκου της κυκλοφορίας σε δεδομένα σημεία της πόλης 

ή σε εισόδους σημαντικών οικισμών, με επικοινωνία άλλων συστημάτων που θα 

αφορούν σε λήψη απόφασης για έκτακτες ρυθμίσεις αποσυμφόρησης.  

 
 
6.10 Διανοίξεις οδών και ολοκλήρωση οδικών έργων 
 

Οι διανοίξεις οδών οι οποίες προβλέπονται από τις σχετικές μελέτες καθώς και η 

ολοκλήρωση οδικών έργων αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις για την βελτίωση τόσο της 

λειτουργικότητας όσο και της οδικής ασφάλειας της περιοχής. Επίσης συνηγορούν στη 

συνολικότερη αποτελεσματικότητα του δικτύου, καθώς η άρτια διαχείριση των ροών των 

ιδιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων μπορεί να συνεισφέρει και στη βελτίωση των συνθηκών για 

τα υπόλοιπα μέσα μετακίνησης.  
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6.11 Σήμανση για παράκαμψη περιοχών γειτονίας μέσω υφιστάμενων δικτύων 
 

Αυτό το μέτρο εφαρμόζεται παράλληλα με άλλα μέτρα του ΣΒΑΚ, όπως με  την 

δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας. Το παρόν μέτρο καταπιάνεται με την τοποθέτηση 

σήμανσης για την αποφυγή διαμπερών ροών σε συγκεκριμένες γειτονιές και οδούς, αλλά και την 

αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των μετακινουμένων.  

Γενικότερα, η πύκνωση της σήμανσης που αφορά πεζούς, ποδηλάτες, μοτοσυκλετιστές, 

οδηγούς οχημάτων τροφοδοσίας, λεωφορεία και μεγάλα οχήματα κ.α., είναι κρίσιμη τόσο για την 

οριοθετημένη κίνηση όλων και την ασφαλή συνύπαρξή τους, όπου προβλέπεται, όσο και για την 

ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. 

1.1.7 Πακέτο μέτρων 7: Στάθμευση 

Στο έβδομο πακέτο μέτρων συναντώνται τα εξής μέτρα: 

7.1 Κατασκευή περιφερειακών χώρων στάθμευσης (park n ride) 

Το μέτρο αυτό αφορά στη δημιουργία μεγάλων χώρων στάθμευσης εντός της πόλης σε 

θέσεις που να εξυπηρετούν ακτινικά το κέντρο με τη βοήθεια των συμπληρωματικών μέσων 

(λεωφορεία, ποδήλατα, μέσα μικροκινητικότητας) για ενίσχυση της διατροπικότητας και μείωση 

του όγκου των κυκλοφορούντων οχημάτων εντός του ευαίσθητου αστικού ιστού. Ιδιαίτερα 

σημαντική κρίνεται η δημιουργία τέτοιων χώρων στις πύλες εισόδου των οικισμών προκειμένου 

να προωθείται η κίνηση εντός τους με βιώσιμα μέσα και κατ’ επέκταση να περιοριστεί η χρήση 

του ΙΧ. 

7.2 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (e-parking) 

Το μέτρο αυτό αφορά στην εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε κεντρικές 

οδούς της πόλης όπου (θα) φιλοξενείται οριοθετημένη στάθμευση παρά την οδό καθώς και σε 

οργανωμένους χώρους στάθμευσης, και αφορά στον αυτοματοποιημένο έλεγχό τους με έξυπνο 

σύστημα e-parking. Τα συστήματα e- parking συμπεριλαμβάνουν αισθητήρες σε κάθε θέση 

στάθμευσης για στάθμευση παρά την οδό και στην είσοδο/ έξοδο για χώρους και παρέχουν 

πληροφορίες στους χρήστες μέσω εφαρμογής για τη διαθεσιμότητα ή μη θέσεων. Με τον τρόπο 

αυτό αποφεύγεται η άσκοπη αναζήτηση διαθέσιμων θέσεων και μειώνεται η συμφόρηση στα 

τοπικά κέντρα.  

Σημειώνεται ότι για τα επιμέρους οδικά τμήματα που θα εφαρμόζεται η ελεγχόμενη 

στάθμευση κρίνεται σκόπιμο το 5% των συνολικά παρεχόμενων θέσεων να αφορά σε 

μοτοσυκλέτες.  

7.3 Τοποθέτηση ειδικών θέσεων στάθμευσης ποδηλάτου-οχημάτων μικροκινητικότητας στο 
κέντρο και στους βασικούς προορισμούς 

Η στάθμευση αποτελεί βασική παράμετρο για την ενίσχυση της χρήσης ενός μέσου. 

Σήμερα στο Δήμο Αιγιαλείας δεν εντοπίζονται θέσεις στάθμευσης ποδηλάτου ή οχημάτων 
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μικροκινητικότητας ως εκ τούτου οι λίγοι χρήστες αυτών αναγκάζονται να δένουν τα οχήματα 

τους σε δένδρα, στύλους οδοφωτισμού ή προστατευτικά κιγκλιδώματα εμποδίζοντας συχνά τη 

διέλευση πεζών και ΑΜΕΑ. Κρίνεται σκόπιμο να τοποθετηθούν ειδικές θέσεις στάθμευσης 

ποδηλάτου (ανοικτού και κλειστού τύπου) για ασφαλή φύλαξη των ποδηλάτων. Η τοποθέτησή 

τους μπορεί να γίνει σε κοινόχρηστους δημόσιους χώρους και σε ιδιωτικούς χώρους με μεγάλη 

προσέλευση.  

1.1.8 Πακέτο μέτρων 8: Αστικό Περιβάλλον 

Το όγδοο πακέτο μέτρων περιέχει τα παρακάτω μέτρα: 
 

8.1 Αντικατάσταση υλικών ασφαλτόστρωσης στις οδούς του Δήμου 
 

Το μέτρο αυτό διατρέχει το σύνολο της περιόδου εφαρμογής των λοιπών μέτρων του 

ΣΒΑΚ και αφορά στην αντικατάσταση των υλικών ασφαλτόστρωσης στο σύνολο των οδών που 

πρόκειται να αναπλαστούν για να φιλοξενήσουν υποδομές βιώσιμης κινητικότητας. Δίνει έμφαση 

σε υλικά με υψηλή ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία και την υγρασία και στοχεύει στη χρήση 

υλικών με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες ώστε – ταυτόχρονα με την πύκνωση πρασίνου, τη μείωση 

του διατιθέμενου χώρου για κυκλοφορία ΙΧ αυτοκινήτων και την ευρύτερη ανάπλαση – να 

μειωθεί το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας και το μικροκλίμα στις επιμέρους γειτονιές 

και το κέντρο.  

 
8.2 Δημιουργία πράσινων διαδρομών για ενθάρρυνση των ενεργών μετακινήσεων 

 
Το μέτρο αυτό αφορά στη διαμόρφωση πράσινων διαδρομών, δηλαδή στην αλλαγή του 

αστικού οδικού χώρου μέσω αναπλάσεων, δενδροφυτεύσεων κ.λπ. ώστε να ενθαρρύνονται οι 

μετακινήσεις με ήπια μέσα (περπάτημα, ποδήλατο, μικροκινητικότητα, μη ρυπογόνα οχήματα 

δημόσιας συγκοινωνίας).  

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

 
Η ζώνη χαμηλών εκπομπών είναι μία συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή όπου 

εισέρχονται μόνο οχήματα ΜΗ ρυπογόνα με ειδικές ρυθμίσεις και περιορισμούς. 

Κύριες επιδιώξεις της θεσμοθέτησης ζώνης χαμηλών εκπομπών ρύπων στην επιλεγμένη 

περιοχή του κέντρου της πόλης του Αιγίου είναι η προστασία και ανάδειξη της, η αποσυμφόρησή 

της από την κίνηση των ιδιαίτερα ρυπογόνων Ι.Χ. αυτοκινήτων και οχημάτων τροφοδοσίας, την 

ανεξέλεγκτη στάθμευση, καθώς επίσης και η προώθηση και ενδυνάμωση βιώσιμων, 

εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. 

Στην περιοχή αυτή θα προβλέπεται η είσοδος οχημάτων των οποίων ο κινητήρας 

συμμορφώνεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις (όρια EURO STANDARDS) που έχουν τεθεί για 

την ελεύθερη διέλευσή τους. Πρόκειται δηλαδή για ειδική ζώνη στην οποία θα υπάρχει 

αυτοματοποιημένος έλεγχος εισόδου των οχημάτων και περιορισμού αυτών στη βάση 
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συμμόρφωσής τους με συγκεκριμένα επίπεδα-κατώφλια (thresholds) που έχουν τεθεί για τα Euro 

Standards (π.χ. απαγόρευση εισόδου Ι.Χ. σε μια ζώνη χαμηλών εκπομπών ρύπων εάν ο κινητήρας 

βενζίνης είναι μικρότερος από Euro 4 και ο κινητήρας πετρελαίου είναι μικρότερος από Euro 5).  

8.4 Παρεμβάσεις ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε περιοχές πέριξ σχολικών 
συγκροτημάτων και άλλων χρήσεων που συγκεντρώνουν ευάλωτους χρήστες 

 
Το μέτρο αυτό αφορά στη ενίσχυση της προστασίας των περιοχών γύρω από τα σχολεία 

της πόλης και περιλαμβάνει πεζοδρομήσεις οδικών τμημάτων, παρεβάσεις ενίσχυσης της οδικής 

ασφάλειας, πύκνωση των διαβάσεων πεζών, αναπλάσεις για βελτίωση βαδησιμότητας περιοχής 

και άλλα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας (σαμαράκια, υπερυψωμένες διαβάσεις- διασταυρώσεις, 

οφιοειδής διάταξη, διαβάσεις με φιδάκι κατεύθυνσης κ.α.).  

 
8.5 Αναβάθμιση-Επικαιροποίηση σχεδιασμού χρήσεων γης (έμφαση στην μίξη χρήσεων) 
 

Το μέτρο αφορά στην επικαιροποίηση του σχεδιασμού των χρήσεων γης με στόχο να 

βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων (θεσμοθέτηση νέας ιεράρχησης, νέοι 

πεζόδρομοι, περιοχές προστασίας κ.α.) και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής με έμφαση στην 

ανάμιξη χρήσεων γης, τη μετακίνηση χρήσεων για διαμόρφωση ελεύθερων δημόσιων χώρων. 

Η επικαιροποίηση του σχεδιασμού μπορεί να πραγματοποιείται με αναθεώρηση του ΓΠΣ 

και προσδιορισμό νέων χρήσεων, νέας ιεράρχησης και νέων κοινόχρηστων χώρων και χώρων 

στάθμευσης καθώς και με χρήση νεότερων πολεοδομικών εργαλείων (π.χ. ΒΑΑ) με στόχο το 

συνδυασμό ευρύτερων αναβαθμίσεων πολεοδομικών ενοτήτων.  

8.6 Δημιουργία Parklets στο οδικό περιβάλλον 
  
Τα μικρά πάρκα τύπου parklet αναπτύσσονται επί της οδού (συνήθως επί της ασφάλτου ή 

σε άλλο οριοθετημένο χώρο στάθμευσης) σε χώρο 2 * 5μ. δηλαδή όσο περίπου καταλαμβάνει 

μία θέση στάθμευσης και φιλοξενούν πράσινο ή/και τραπεζοκαθίσματα.  

Στοχεύουν στην αύξηση του αστικού πρασίνου με ευέλικτο τρόπο καθώς μπορούν να 

καταργούνται, να μετακινούνται ή να αλλάζουν ρόλο.  

Ενδεικτικά η χωροθέτησή τους μπορεί να γίνει σε οδούς που έχουν οριοθετημένη 

στάθμευση παρά την οδό μπροστά από δραστηριότητες όπως καφέ/ εστιατόρια ή επιχειρήσεις 

λιανικού εμπορίου ή και σε τυχαία σημεία. 

8.7 Ενίσχυση και ανάδειξη τοπικών κέντρων εντός της πόλης 
 

Τα κέντρα των οικισμών σήμερα έχουν αυξημένη παρουσία αυτοκινήτου, άναρχη 

στάθμευση στα κέντρα τους και απουσία ουσιαστικού δημόσιου χώρου. Στόχος αυτού του 

μέτρου είναι να ενισχυθεί η ταυτότητα των οικισμών και των κέντρων τους με δημιουργία 

τοπόσημων (ανάπλαση σημαντικής οδού, ενίσχυση αστικού εξοπλισμού, ανάδειξη σημαντικών 

ιστορικών φυσιογνωμιών ή τοπικών δραστηριοτήτων και χαμηλού κόστους παρεμβάσεις 
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κυκλοφοριακού χαρακτήρα για οριοθέτηση του χώρου κυκλοφορίας και στάθμευσης των 

οχημάτων). 

 

 
8.8 Ενίσχυση πρασίνου στο οδικό περιβάλλον μέσω δεντροφυτεύσεων 
 

Το μέτρο αυτό στοχεύει αμιγώς στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου στο σημερινό οδικό 

περιβάλλον. Με δεδομένα τα ζητήματα που προκύπτουν από την κλιματική απορρύθμιση σε όλες τις 

αστικές περιοχές είναι κρίσιμη η αύξηση του παρόδιου πρασίνου στην πόλη του Αιγίου. Το μέτρο 

αυτό αφορά τόσο τις πράσινες διαδρομές και τις οδούς υπό ανάπλαση για ενίσχυση των 

μετακινήσεων με ήπια μέσα όσο και σημειακά τις οδούς γειτονιάς που μπορούν με απλές 

επεκτάσεις πεζοδρομίων και κατάργηση της στάθμευσης να αυξήσουν σημαντικά το πράσινο στις 

γειτονιές. Σημειώνεται ότι οι δενδροφυτεύσεις δεν θα πρέπει να γίνονται σε βάρος του υφιστάμενου 

χώρου του πεζού και ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το πεζοδρόμιο να έχει καθαρό πλάτος 1,5μ. 
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1.1.9 Πακέτο μέτρων 9: Εμπορευματικές μεταφορές 

Το ένατο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: 

9.1 Δημιουργία έξυπνου συστήματος τροφοδοσίας 

Το μέτρο αυτό αφορά στη δημιουργία ενός συνολικού συστήματος τροφοδοσίας το 

οποίο θα έχει καθορισμένες θέσεις φορτοεκφόρτωσης στις κρίσιμες οδούς της πόλης 

εξοπλισμένες με σήμανση και αισθητήρες που θα επιτρέπουν τον έλεγχο της κατάληψής 

τους από άλλα οχήματα καθώς και το χρόνο αναμονής σε αυτές. Το σύστημα αυτό μπορεί να 

είναι εξοπλισμένο με άλλες πληροφορίες σχετικά με το ωράριο τροφοδοσίας, τις περιοχές 

εφαρμογής του, τη θέση των κέντρων εφοδιαστικής, προτάσεις για επιχειρήσεις κ.α.  

9.2 Οικονομικά κίνητρα σε επιχειρήσεις φιλικές στις ενεργές μετακινήσεις 

Για την αλλαγή της νοοτροπίας στις μετακινήσεις και δη στις εμπορευματικές είναι 

κρίσιμο να δίδονται κίνητρα στις επιχειρήσεις για αλλαγή του μοντέλου των μεταφορών. Το 

μέτρο αυτό προωθεί την διαμόρφωση κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για να τις ενθαρρύνει 

να επιλέξουν διαφορετικά μέσα για την παράδοση εμπορευμάτων (π.χ. αντί μηχανής που 

κάνει διανομή μικρών δεμάτων ή ταχυδιανομών φαγητού – χρήση ηλεκτρικού ποδηλάτου ή 

οχήματος μικροκινητικότητας, ή αντί συμβατικού αυτοκινήτου τύπου βαν – χρήση μικρού 

ηλεκτροκίνητου οχήματος ή ποδηλάτου φορτίου). Τα κίνητρα μπορούν να αφορούν σε 

μείωση των δημοτικών τελών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε επιχειρήσεις που 

αποδεδειγμένα αλλάζουν τον τρόπο διανομής εμπορευμάτων, οικονομική ενίσχυση (εφάπαξ 

ενίσχυση), παροχή ειδικών χώρων στάθμευσης ήπιων μέσων μετακίνησης ή και ελεύθερη 

πρόσβαση πράσινων οχημάτων ανεξαρτήτως ωραρίου και περιορισμών τροφοδοσίας.  

9.3 Θέσπιση ωραρίων φορτοεκφορτώσεων  

Το ωράριο φορτοεκφόρτωσης είναι μία ρύθμιση που ισχύει κατά κανόνα στους 

πεζόδρομους της πόλης, αφήνοντας το σύνολο της υπόλοιπης αστικής περιοχής χωρίς 

ρύθμιση, άρα η αστική τροφοδοσία δημιουργεί περαιτέρω επιβάρυνση κατά τις ώρες 

αιχμής.  

Το μέτρο αυτό προωθεί τη δημιουργία ενός ενιαίου ωραρίου τροφοδοσίας για όλη 

την εμπορική περιοχή της πόλης (ενδ. 06.00-09.30 πρωί και 15.30-17.00 απόγευμα και 01.30-

3.30 βράδυ) το οποίο θα σημαίνεται κατάλληλα στο σύνολο της πόλης ενώ οι θέσεις 

τροφοδοσίας θα ελέγχονται με κατάλληλο σύστημα (βλ. μέτρο παραπάνω). Οι πεζόδρομοι 

μπορούν να έχουν διαφορετικό ωράριο τροφοδοσίας ενώ αντίστοιχα ειδικότερες ρυθμίσεις 

μπορούν να ισχύουν για παροδικές πεζοδρομήσεις σε οδούς μπροστά από  σχολικά 

συγκροτήματα. 

9.4 Κίνητρα σε επιχειρήσεις που κάνουν διανομές με ποδήλατα και ηλεκτροκίνητα οχήματα 

Για την αλλαγή της νοοτροπίας στις μετακινήσεις και δη στις εμπορευματικές είναι 

κρίσιμο να δίδονται κίνητρα στις επιχειρήσεις για αλλαγή του μοντέλου των μεταφορών.  Τα 

κίνητρα μπορούν να αφορούν σε μείωση των δημοτικών τελών για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα σε επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα αλλάζουν τον τρόπο διανομής 
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εμπορευμάτων, οικονομική ενίσχυση (εφάπαξ ενίσχυση), παροχή ειδικών χώρων 

στάθμευσης ήπιων μέσων μετακίνησης ή και ελεύθερη πρόσβαση πράσινων οχημάτων 

ανεξαρτήτως ωραρίου και περιορισμών τροφοδοσίας.  

9.5 Μείωση δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με γνώμονα την προστασία 
του περιβάλλοντος 

Για την αλλαγή της νοοτροπίας στις μετακινήσεις και δη στις εμπορευματικές είναι 

κρίσιμο να δίδονται κίνητρα στις επιχειρήσεις για αλλαγή του μοντέλου των μεταφορών.  Τα 

κίνητρα μπορούν να αφορούν σε μείωση των δημοτικών τελών για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα σε επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα αλλάζουν τον τρόπο διανομής 

εμπορευμάτων, οικονομική ενίσχυση (εφάπαξ ενίσχυση), παροχή ειδικών χώρων 

στάθμευσης ήπιων μέσων μετακίνησης ή και ελεύθερη πρόσβαση πράσινων οχημάτων 

ανεξαρτήτως ωραρίου και περιορισμών τροφοδοσίας.  

1.1.10 Πακέτο μέτρων 10: Εναλλακτικός τουρισμός 

Το δέκατο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει τα εξής μέτρα: 

10.1 Ανάδειξη πολύτιμων χώρων πχ  περιοχές φυσικού πλούτου 

Η πόλη του Αιγίου έχει σημαντικά αξιοθέατα όπως οι παραλίες της περιοχής. 

Επιπλέον, εντοπίζονται και αρκετοί χώροι ενδιαφέροντος, όπως το αρχαιολογικό μουσείο, ο 

δημοτικός κήπος κ.α.. Είναι κρίσιμο στο πλαίσιο αυτού του μέτρου να υπάρχει σύνδεση 

αυτών των χώρων με ήπια μέσα ή συνδυασμό ήπιων μέσων μετακίνησης με έμφαση στην 

θερινή περίοδο. Σε αυτό το μέτρο περιλαμβάνονται εργασίες ανάδειξης περιφερειακά των 

χώρων και ειδικές διαδρομές προσέγγισής τους.  

10.2 Δράσεις ποδηλατικού τουρισμού (πχ καμπάνιες) 

Ο ποδηλατικός τουρισμός είναι μία ανερχόμενη μορφή τουρισμού σε όλο τον κόσμο 

που μπορεί να συνδυάσει ιδανικά το υφιστάμενο μοντέλο επισκεπτών του Αιγίου και των 

γύρω οικισμών ενώ έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να αυξήσει το εύρος της τουριστικής 

περιόδου (Μάρτιος- Νοέμβριος).  

Στο πλαίσιο αυτού του μέτρο προωθείται η διοργάνωση δράσεων που προάγουν τον 

ποδηλατικό τουρισμό όπως:  

• ενημέρωση ξενοδοχείων και καταλυμάτων για το προφίλ του επισκέπτη με 

ποδήλατο (τυπικός χρόνος διαμονής, τυπικά χαρακτηριστικά του – ηλικία, φύλο, 

ομάδες, ανάγκες βασικού εξοπλισμού, φύλαξης οχήματος, συντήρησης και 

επισκευής βλαβών),  

• ενημέρωση επιχειρηματιών στον τομέα του τουρισμού (εστίαση, αναψυχή, 

οργάνωση εκδρομών κ.α.) για διοργάνωση διαδρομών σε επιλεγμένες περιοχές και 

συνδυασμό πόλων έλξης με ποδήλατο,  
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• καμπάνιες με τοπική και διεθνή προβολή των πόλων έλξης της περιοχής και της 

δυνατότητας προσέγγισης με ποδήλατο, της δυνατότητας συνδυασμού ποδηλατικής 

διαδρομής- θάλασσας- επίσκεψης σε ιστορικά σημεία κ.α. 

• προβολή υποδομών φιλικών προς το ποδήλατο στην πόλη και στην περιφέρεια κ.α.  

• διοργάνωση αθλητικών γεγονότων με ήπιο ή έντονο ανταγωνιστικό χαρακτήρα που 

θα συνδυάζουν ενδιαφέροντες πόλους (αφετηρία – τέρμα), και παράλληλες 

δραστηριότητες που θα προάγουν τα τοπικά χαρακτηριστικά.  

10.3 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) 

Κρίσιμο σημείο για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού (περιπατητικού και 

ποδηλατικού) είναι η δυνατότητα ψηφιακής ενημέρωσης των σημαντικών σημείων προς 

επίσκεψη, των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, των χαρακτηριστικών των διαδρομών 

(χρόνος, απόσταση, επίπεδο δυσκολίας κ.α.). Το μέτρο αυτό αφορά στη δημιουργία 

διαδραστικού διαδικτυακού χάρτη με όλη την πληροφορία που χρειάζεται να έχει ένας 

επισκέπτης με χαρακτηριστικά μετακινούμενου με ήπια μέσα. Το περιβάλλον αυτό μπορεί 

να απευθύνεται σε κατοίκους, επισκέπτες από την υπόλοιπη Πελοπόννησο, επισκέπτες από 

Ελλάδα, επισκέπτες από το εξωτερικό.  

10.4 Δημιουργία πεζοπορικών-περιπατητικών μονοπατιών 

Το μέτρο αυτό αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του 10ου πακέτου και αφορά στην ενίσχυση 

των υφιστάμενων μονοπατιών, την ανάδειξή τους αλλά και τη δημιουργία νέων για την 

ολοκληρωμένη σύνδεση σημαντικών πόλων. 

10.5 Ανάδειξη παραλιακού μετώπου και βελτίωση προσβασιμότητας  

Ένα από τα κρισιμότερα δυνατά σημεία της πόλης του Αιγίου είναι το ευρύ 

παραλιακό μέτωπο. Ωστόσο μέχρι και σήμερα με εξαίρεση το κεντρικό τμήμα με τον 

ποδηλατόδρομο, ο χώρος είναι εξ’ ολοκλήρου διαμορφωμένος με γνώμονα την κυκλοφορία 

των οχημάτων χωρίς ικανοποιητικό χώρο για περπάτημα- ποδήλατο και εν γένει αναψυχή. 

Το μέτρο αυτό αφορά στην ανάπλαση του συνόλου του παραλιακού μετώπου στην πόλη του 

Αιγίου με προτεραιότητα την επαφή της πόλης με το υγρό στοιχείο, με ενίσχυση της 

ασφαλούς διέλευσης ευάλωτων χρηστών, με αύξηση του παρόδιου πρασίνου και με 

πύκνωση των σημείων θέασης- στάσης για αναψυχή/ ξεκούραση. 
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1.2 Συνέργειες μέτρων 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας συνεργειών μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων. 

 
Πίνακας 1: Συνέργειες μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων 

Κωδικός Προτεινόμενο μέτρο Συνέργειες με άλλα μέτρα 

1.1 
Ανάπτυξη συστήματος συλλογικών 
μετακινήσεων με ταξί 

1.2, 1.3, 6.9 

1.2 
Διαχείριση διαδρομών Δημόσιας 
Συγκοινωνίας on demand (mini-bus) 

1.1, 1.3, 1.4, 5.1, 6.9 

1.3 
Αύξηση της συχνότητας των λεωφορειακών 
γραμμών του ΚΤΕΛ (διαδημοτικές γραμμές) 

1.1, 1.2, 1.4, 5.1, 6.9 

1.4 
Εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής για 
εύκολη πληροφόρηση των χρηστών 

1.2, 1.3, 5.1, 6.9  

1.5 

Ενιαία τιμολόγηση περιφερειακών χώρων 
στάθμευσης (park n ride), Δημόσιας 
Συγκοινωνίας και συστήματος κοινόχρηστων 
ποδηλάτων 

1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 6.9, 7.1, 7.2, 
7.3 

1.6 
Επιδότηση στις εβδομαδιαίες – μηνιαίες 
κάρτες για την Δημόσια Συγκοινωνία για 
τους κατοίκους 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 6.9 

1.7 
Δημιουργία διαδρομών Δημόσιας 
Συγκοινωνίας 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.1, 6.9, 
10.1 

2.1 
Δημιουργία ποδηλατικών υποδομών μικτής 
χρήσης 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3, 
6.5, 6.11, 8.2, 8.4, 10.1, 10.2, 10.3 

2.2 
Διαπλάτυνση πεζοδρομίων με κατάργηση 
θέσεων στάθμευσης 

2.1, 2.6, 2.7, 6.1, 6.3. 6.5, 8.4 

2.3 Πεζοδρομήσεις (μόνιμες ή προσωρινές) 
2.5, 2.7, 6.2, 6.5, 8.1, 8.2, 8.4, 10.1, 
10.3  

2.4 
Εκτεταμένη πεζοδρόμηση κεντρικής 
περιοχής 

2.3, 2.6, 2.7, 6.2, 6.5, 8.1, 8.2, 8.4, 
10.3 

2.5 
Πύκνωση διαβάσεων - ανάπτυξη 
υπερυψωμένων διαβάσεων- ανάπτυξη 
έξυπνων διαβάσεων 

2.3, 2.4, 2.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 
8.2, 8.4, 10.4 

2.6 Κατασκευή υποδομών για ενίσχυση της 
προσβασιμότητας (σημειακές 

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 6.1, 6.2, 6.3, 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Παραδοτέο 3: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων – Στάδιο 4 25 
 

διαπλατύνσεις, τοπικές εξοχές, μείωση 
πλάτους λωρίδων, ράμπες ΑμεΑ κ.α.) 

6.4, 6.5, 8.1, 8.2, 8.4, 10.4  

2.7 
Ενίσχυση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις 
παραλίες 

2.6 

2.8 
Αφαίρεση εξοπλισμού ή σήμανσης ή 
υποδομής που επηρεάζει την ορατότητα και 
την προσβασιμότητα των πεζών 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 6.1, 
6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 
8.8, 10.1, 10.5  

2.9 Πληροφοριακή σήμανση για ποδηλάτες 2.1, 6.2, 6.5, 8.2, 8.3, 8.7 

3.1 Ανάπτυξη συστήματος μικροκινητικότητας 2.1, 2.2, 3.2, 6.9, 8.2, 8.3, 8.4, 10.3 

3.2 
Ανάπτυξη συστήματος κοινόχρηστων 
ποδηλάτων 

2.1, 2.2, 3.1, 6.9, 8.2, 8.3, 8.4, 10.3 

3.3 Ανάπτυξη συστήματος car pooling 6.9 

4.1 
Χρήση εργαλείων crowdsensing για την 
καταγραφή των αναγκών σε μετακινήσεις 

4.2, 4.3  

4.2 
Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop) 
συμμετοχικού σχεδιασμού 

4.1, 4.3 

4.3 
Διοργάνωση εκδηλώσεων σε σχολεία για 
την ευαισθητοποίηση των μαθητών ή σε 
ειδικές ομάδες πληθυσμού 

4.1, 4.2 

4.4 
Ανάπτυξη πλατφόρμας για την κατάθεση 
ιδεών για τις μετακινήσεις 

4.1, 4.2, 4.3, 8.4 

4.5 
Δημιουργία φόρουμ κατοίκων για την 
κινητικότητα 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

4.6 

Σύσταση γραφείου Βιώσιμης Κινητικότητας 
στον Δήμο για την υλοποίηση των μέτρων 
του ΣΒΑΚ και την επικοινωνία με τους 
πολίτες και τους φορείς 

4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 6.9 

4.7 
Δημιουργία συστήματος ανταποδοτικών 
τελών για τους κατοίκους και επιχειρηματίες 
που χρησιμοποιούν ηλεκτροκίνητα οχήματα 

9.1, 9.4, 9.5 

5.1 
Αγορά και κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων 
μικρών οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας 

1.2, 1.3, 1.4, 5.2, 8.3 

5.2 
Εκπόνηση σχεδίου χωροθέτησης σταθμών 
φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

5.1, 8.3 
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6.1 Αλλαγή/ μείωση ορίων ταχύτητας 
2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 8.2, 8.4, 
10.4 

6.2 Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας 
2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 
6.8, 6.10, 6.11, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 
10.4 

6.3 
Αναβάθμιση διασταυρώσεων στο οδικό 
περιβάλλον για ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας 

2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 6.1, 6.4, 6.5, 6.8, 
6.9, 8.1, 8.4, 10.4 

6.4 
Αναβάθμιση-Διαμόρφωση κόμβων εισόδου 
στους οικισμούς 

2.6, 2.7, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 
6.9, 6.10, 10.3, 10.4 

6.5 
Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης 

2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 6.1, 
6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 
6.11, 7.2, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 10.1, 
10.2, 10.3, 10.4 

6.6 Μονοδρομήσεις οδών 
6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.10, 
6.11, 8.2, 8.4 

6.7 
Δημιουργία περιφερειακών οδών 
περιμετρικά των οικισμών για την αποφυγή 
διαμπερών ροών 

6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.10, 
6.11, 7.1, 8.3 

6.8 Αναδιοργάνωση ιεράρχησης οδικού δικτύου 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 
6.11, 8.1, 8.2, 8.4 

6.9 

Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης 
κινητικότητας (ITS) πχ φωτεινοί 
σηματοδότες, αυτόνομα οχήματα, δημόσια 
συγκοινωνία, κτλ 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 6.3, 
6.4, 7.2, 9.1, 10.3 

6.10  
Διανοίξεις οδών και ολοκλήρωση οδικών 
έργων 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1 

6.11 
Σήμανση για παράκαμψη περιοχών 
γειτονίας μέσω υφιστάμενων δικτύων 2.1, 2.4, 2.5, 6.2, 8.2, 8.3, 8.7  

7.1 
Κατασκευή περιφερειακών χώρων 
στάθμευσης (park n ride) 

6.7, 7.2, 8.3  

7.2 
Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης (e-parking) 

6.5, 6.9, 7.1, 9.1  

7.3 
Τοποθέτηση ειδικών θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτου στο κέντρο και στους βασικούς 
προορισμούς 

2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 8.2, 10.1 
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8.1 
Αντικατάσταση υλικών ασφαλτόστρωσης 
στις οδούς του Δήμου 

2.4, 2.5, 2.7, 6.2, 6.3, 6.8, 8.2, 8.4, 
10.1, 10.4 

8.2 
Δημιουργία πράσινων διαδρομών για 
ενθάρρυνση των ενεργών μετακινήσεων 

2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 
6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.8, 8.1, 8.4, 10.1, 
10.2, 10.3, 10.4 

8.3 

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

3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.2, 6.5, 6.7, 7.1, 
9.1 

8.4 
Παρεμβάσεις ανάπλασης και 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε περιοχές 
πέριξ σχολικών συγκροτημάτων 

2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 
6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8, 8.1, 8.2, 
10.3, 10.4 

8.5 
Αναβάθμιση-Επικαιροποίηση σχεδιασμού 
χρήσεων γης (έμφαση στην μίξη χρήσεων) 

2.4, 2.5, 5.2, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.3, 
8.7, 9.2, 10.1, 10.5 

8.6 Δημιουργία Parklets στο οδικό περιβάλλον 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 6.1, 
6.2, 6.4, 6.6, 6.7, 7.2, 8.1, 8.2, 8.7, 
8.8, 10.3, 10.4, 10.5 

8.7 
Ενίσχυση και ανάδειξη τοπικών κέντρων 
εντός της πόλης 

2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 6.1, 6.2, 
6.6, 6.8, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 
8.8 10.1, 10.2, 10.3,10.5 

8.8 
Ενίσχυση πρασίνου στο οδικό περιβάλλον 
μέσω δεντροφυτεύσεων 

2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 6.2, 6.5, 
7.2, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 10.1,10.2, 
10.5 

9.1 
Δημιουργία έξυπνου συστήματος 
τροφοδοσίας 

6.5, 6.9, 7.2, 8.3, 9.2 

9.2 
Οικονομικά κίνητρα σε επιχειρήσεις φιλικές 
στις ενεργές μετακινήσεις 

9.1  

9.3 Θέσπιση ωραρίων φορτοεκφορτώσεων  7.2, 9.1  

9.4 
Κίνητρα σε επιχειρήσεις που κάνουν 
διανομές με ποδήλατα και ηλεκτροκίνητα 
οχήματα 

9.1, 9.3 

9.5 
Μείωση δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις 
που λειτουργούν με γνώμονα την 
προστασία του περιβάλλοντος 

9.1, 9.3, 9.4 

10.1 
Ανάδειξη πολύτιμων χώρων πχ  περιοχές 
φυσικού πλούτου 

2.1, 2.2, 2.4, 6.5, 8.1, 8.2, 10.2, 
10.3, 10.4 
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10.2 
Δράσεις ποδηλατικού τουρισμού (πχ 
καμπάνιες) 

2.1, 2.9, 6.5, 8.2, 10.1, 10.3, 10.4, 
10.5 

10.3 

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) 

2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 6.4, 6.5, 6.9, 
8.2, 8.4, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 

10.4 
Δημιουργία πεζοπορικών-περιπατητικών 
μονοπατιών 

2.6, 2.7, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 8.1, 8.2, 
8.4, 10.1, 10.2, 10.3 

10.5 
Ανάδειξη παραλιακού μετώπου 

 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.9, 3.1, 3.2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 
6.8, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 
8.8, 10.3, 10.4 

 
 

1.3 Τελικά επιλεγέντα μέτρα παρέμβασης και πακέτα μέτρων  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του Δήμου, ως 

καταλληλότερο κρίθηκε το ριζοσπαστικό σενάριο. Σύμφωνα με αυτό, τα μέτρα που 

αναλύθηκαν παραπάνω διαμορφώνονται, τελικά, ως εξής: 

 Νέα Ιεράρχηση Αιγίου:  

o Πρωτεύουσες αρτηρίες: Ομήρου, 21ης Μαρτίου, Σολωμού, Ρήγα Φεραίου, 

Κανελλοπούλου (έως Πλαστήρα), Κοντόπουλου, Ε.Ο. Κορίνθου, Πλαστήρα 

(από Κανελλόπουλου έως το ύψος του νέου σταθμού τρένου)  

o Δευτερεύουσες αρτηρίες: Ζωοδόχου Πηγής (έως Ψαρών), Μίχου, 

Βασιλειάδη, Κουτσοχέρα, Γρηγορίου Ε’, Βασιλέως Κωνσταντίνου, 

Παυσανίου, Διός 

o Συλλεκτήριες οδοί: Ψαρών (από Νέο Λιμάνι έως Ζωοδόχου Πηγής), Αγίου 

Ανδρέα (Από Ζωοδόχου Πηγής έως Ομήρου), 1η Μάη 1886 (από Ομήρου έως 

Μελετοπούλων), Μελετοπούλων,  Μητροπόλεως (από Βασιλειάδη έως 

Μελετοπούλων), Βασιλέως Κωνσταντίνου (έως Σολώτη), Αιγιαλέως, 

Κλεομένους (από Βασιλέως Κωνσταντίνου έως Φεραίου), Σολώτη, Πλαστήρα 

(από Ερμού έως Κανελλοπούλου), Εισοδίων 

o Ήπιας κυκλοφορίας: Ζωοδόχου Πηγής (από Ψαρών έως Παυσανίου), 

Ποσειδώνος 
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 Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας με ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα: 

Έκταση: 527,2 στρ.  

o Περιοχή 1: Βασιλειάδη – Αγίου Ιωάννου - Μητροπόλεως 

o Περιοχή 2: Όθωνος – Γρηγορίου Ε’ – Μητροπόλεως – Αγίου Ιωάννου 

o Περιοχή 3: Όθωνος – 21ης Μαρτίου 1821 – Μητροπόλεως – Γρηγορίου Ε’ 

o Περιοχή 4: Μητροπόλεως – Πλάτωνος -Βασιλειάδη 

o Περιοχή 5: Μητροπόλεως – Γρηγορίου Ε’ – Φαραζουλή - Πλάτωνος 

o Περιοχή 6: Μητροπόλεως – Σολωμού – Βασιλέως Κωνσταντίνου – Γρηγορίου 

Ε’ 

o Περιοχή 7: Φαραζουλή – Γρηγορίου Ε’ – Κουτσοχέρα - Πλάτωνος 

o Περιοχή 8: Σολωμού – Μητροπόλεως – Χαραλάμπους - Φεραίου 

o Περιοχή 9: Μητροπόλεως – Μελετοπούλων – Βασιλέως Κωνσταντίνου – 

Χαραλάμπους  

o Περιοχή 10: Βασιλέως Κωνσταντίνου – Μελετοπούλων – Φεραίου - 

Χαραλάμπους 

o Περιοχή 11: Βασιλέως Κωνσταντίνου – Κλεομένους – Φεραίου - 

Μελετοπούλων 

o Περιοχή 12: Βασιλέως Κωνσταντίνου – Σολώτη – Κανελλοπούλου – Φεραίου 

- Κλεομένους 

o Περιοχή 13: Πλαστήρα – Κανελλοπούλου - Σολώτη 

o Περιοχή 14: Ζωοδόχου Πηγής – Κανελλοπούλου – Πλαστήρα – Εισοδίων – 

Σκαλάκια Φιλοποίμενος 

 Αναδιαμόρφωση κόμβων: Αριθμός: 20 

o Θέση 1: Ομήρου, Αγίου Ανδρέα και Μίχου 

o Θέση 2: Ψαρών και Ζωοδόχου Πηγής 

o Θέση 3: Όθωνος και Βασιλειάδη 

o Θέση 4: Βασιλειάδη και Ρούβαλη 

o Θέση 5: Βασιλέως Κωνσταντίνου και Σολωμού 

o Θέση 6: Φεραίου και Αιγιαλείας 
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o Θέση 7: Φεραίου και Μελετοπούλων 

o Θέση 8: Φεραίου και Κοντόπουλου  

o Θέση 9: Φεραίου, Κορίνθου και Κανελλοπούλου 

o Θέση 10: Κανελλοπούλου και Λαύρας 

o Θέση 11: Κανελλοπούλου και Πλαστήρα 

o Θέση 12: Ζωοδόχου Πηγής και Διός 

o Θέση 13: Ζωοδόχου Πηγής και Παλαιολόγου 

o Θέση 14: Παυσανίου και Ποσειδώνος 

o Θέση 15: Μιχαλόπουλου και Πάροδος Μιχαλόπουλου 

o Θέση 16: Εισοδίων και Ναυρίνου 

o Θέση 17: Πλατεία Αχαϊκής Συμπολιτείας 

o Θέση 18: Διός και Αγίων Αποστόλων 

o Θέση 19: Σταφιδαλώνων και Νέστορος 

o Θέση 20: Λόντου και Κοντόπουλου 

 Κατασκευή περιφερειακών χώρων στάθμευσης (park and ride): Αριθμός: 4  

o Θέση 1: Μεταξύ Ρούβαλη και Αιδηψού 

o Θέση 2: Μεταξύ Κανελλοπούλου, Σπηλαίου και Χρυσάνθεμων 

o Θέση 3: Μεταξύ Καλλιπόλεως, Πεισιστράτους και Μάκρης (πλησίον 

Εργατικών κατοικιών Ξηρολιθείων) 

o Θέση 4: Πλησίον 7ου Δημοτικού Σχολείου 

 Καθορισμός περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης: Έκταση: 629.01 στρ 

o Περιοχή 1: 1η Μάη 1886 – Μεσσηνέζη – Μητροπόλεως - Μελετοπούλων 

o Περιοχή 2: Μητροπόλεως – Μελετοπούλων – Λόντου - Σολωμού 

o Περιοχή 3: Λόντου – Μελετοπούλων – Βασιλέως Κωνσταντίνου - Σολωμού 

o Περιοχή 4: Βασιλέως Κωνσταντίνου – Μελετοπούλων – Αιγιαλέως - Φεραίου 

o Περιοχή 5: Αιγιαλέως – Μελετοπούλων - Φεραίου 
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o Περιοχή 6: Μητροπόλεως – Παναγιωτοπούλων – Βασιλέως Κωνσταντίνου - 

Μελετοπούλων 

o Περιοχή 7: Παναγιωτοπούλων – Μητροπόλεως – Κλεομένους – Βασιλέως 

Κωνσταντίνου  

o Περιοχή 8: Βασιλέως Κωνσταντίνου – Κλεομένους – Αιγιαλέως - 

Μελετοπούλων 

o Περιοχή 9: Αιγιαλέως – Κλεομένους – Φεραίου - Μελετοπούλων 

o Περιοχή 10: Ερμού – Πλαστήρα – Κανελλοπουλου – Βασιλέως Κωνσταντίνου 

- Κλεομένους 

o Περιοχή 11: Βασιλέως Κωνσταντίνου – Κανελλοπούλου – Αιγιαλέως - 

Κλεομένους 

o Περιοχή 12: Αιγιαλέως – Κανελλοπούλου – Φεραίου - Κλεομένους 

 Δημιουργία ποδηλατοδρόμων: Μήκος νέας υποδομής: 11.81 km  

o Διαδρομή 1: Ποσειδώνος (από Παλιές αποθήκες σταφίδας Αιγίου έως 

παραλία Αλυκή)   

o Διαδρομή 2: Παυσανίου  

o Διαδρομή 3: Μιχαλόπουλου  

o Διαδρομή 4: Αχιλλέως (από Πινδάρου έως Μητροπόλεως) – Μητροπόλεως 

(από Πινδάρου έως Λόντου) 

o Διαδρομή 5: Αν. Λόντου – Γρίβα – Κοντόπουλου – Σελινούντος – 

Αριστοτέλους – Κλεισούρας – Αγ. Κυριακής – Εργατικές κατοικίες Αγ. 

Αθανασίου – 6ο Δημοτικό Σχολείο 

o Διαδρομή 6: Βάλφουρ – Φωτήλα – Περικλέους – Ελίκης – Ταξιαρχών  

o Διαδρομή 7: Πλατεία Αχαϊκής Συμπολιτείας – Σολιώτη – Κανελλοπούλου – 

Αγ. Λαύρας – Λεωνίδου – Σπηλαίου – Σκουφά – Βιτσίου – Πεισιστράτους – 

Νέος σταθμός τρένου 

 Δημιουργία πράσινων διαδρομών/ διαδρομών προσβασιμότητας: Μήκος: 

19,63km  

o Διαδρομή 1: Νέο Λιμάνι Αιγίου – Ψαρών – Ζωοδόχου Πηγής - Παυσανίου 

o Διαδρομή 2: Ποσειδώνος (από Παυσανίου έως παραλία Αλυκή) 

o Διαδρομή 3: Μιχαλόπουλου – Ερμού (έως Μητροπόλεως) 
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o Διαδρομή 4: Αχιλλέως – Μητροπόλεως (έως Ερμού) 

o Διαδρομή 5: Παπαθανασοπούλου Αγγελικής – Παύλου Μελά 

o Διαδρομή 6: Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο – Ρούβαλη (έως Πλάτωνος)  

o Διαδρομή 7: Πλάτωνος (από Μητροπόλεως) – Φαραζουλή – Γρηγορίου Ε’ 

(έως Πλατεία Δεξαμενής) 

o Διαδρομή 8: 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου – Αγ. Λεοντίου – Στράβωνος – 

Γρηγορίου Ε’ – Βασιλέως Κωνσταντίνου (έως Σολιώτη) 

o Διαδρομή 9: Ρωμανιώλη (από Μητροπόλεως έως Βασιλέως Κωνσταντίνου) 

o Διαδρομή 10: Αν. Λόντου – Γρίβα – Κοντόπουλου – Σελινούντος – 

Αριστοτέλους – Κλεισούρας – Αγ. Κυριακής – Εργατικές κατοικίες Αγ. 

Αθανασίου – 6ο Δημοτικό Σχολείο 

o Διαδρομή 11:  Πλατεία Αχαϊκής Συμπολιτείας – Σολιώτη – Κανελλοπούλου – 

Αγ. Λαύρας – Λεωνίδου – Σπηλαίου – Σκουφά – Βιτσίου – Πεισιστράτους – 

Νέος σταθμός τρένου 

o Διαδρομή 12: Βάλφουρ – Φωτήλα – Περικλέους – Ελίκης – Ταξιαρχών – 

Πλαστήρα 

o Διαδρομή 13: Κλεομένους (από Ερμού έως Βασιλέως Κωνσταντίνου) 

 Εγκατάσταση νέων σταθμών bike-sharing: Αριθμός:9 

 Νέες λεωφορειακές συνδέσεις:  Μήκος: 11.06 km 

o Σύνδεση 1: Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου – Περιμετρική – Βοστίτσας – Αγίου 

Λεοντίου – Στράβωνος – Γρηγορίου Ε’ – Μητροπόλεως – Αχιλλέως – Όθωνος 

– Γρηγορίου Ε’ Παύλου Μελά – Σολωμού - Λόντου 

o Σύνδεση 2:  Μελετοπούλων – Αιγιαλέως – Κλεομένους – Φεραίου – 

Κορίνθου (έως Πάρκο Αγίου Αθανασίου)  

o Σύνδεση 3: Κανελλοπούλου – Πλαστήρα – Πεισιστράτους (έως Νέος 

στραθμός τρένου)  

o Σύνδεση 4: Κανελλοπούλου – Διός (έως 7ο Δημοτικό Σχολείο) 

 Οδοί προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων: Μήκος: 5,97km 

 Δημιουργία ζωνών προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων (Ακτίνα=150μ.) 

 

Τα παραπάνω απεικονίζονται στους χάρτες που ακολουθούν: 
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Εικόνα 2: Κυκλοφοριακή Οργάνωση και Οδική Ασφάλεια 

 

Εικόνα 3: Διαχείριση Στάθμευσης 
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Εικόνα 4: Δίκτυο Κίνησης Ενεργών Μετακινήσεων 

 

Εικόνα 5: Προστασία Σχολικών Εγκαταστάσεων 
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Εικόνα 6: Προτεινόμενη Γραμμή minibus 
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1.4  Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των μέτρων  

Στον επόμενο πίνακα αντιστοιχίζονται τα διάφορα επιμέρους μέτρα με ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη 

χρηματοδότηση των ΣΒΑΚ (Funding and financing of Sustainable Urban Mobility Measures-

ELTIS, 2019), οι δύο βασικοί τρόποι χρηματοδότησης είναι αφενός η αύξηση του κρατικού 

προϋπολογισμού και αφετέρου  η μείωση του κόστους των έργων και μελετών που αφορούν 

στον κρατικό προϋπολογισμό. Αναφορικά με τον πρώτο τρόπο, οι πηγές χρηματοδότησης 

είναι οι εξής: α) Δημοτικά έσοδα πχ δημοτικά τέλη, έσοδα από ελεγχόμενη στάθμευση κ.α. 

β) Εθνική ή Περιφερειακή χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ, ειδικές κρατικές ενισχύσεις, ΒΑΑ, τομεακά 

προγράμματα, Πράσινο Ταμείο, προγράμματα ΥΠΕΣ κ.α.) γ) Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και δ) εξωτερικοί τρόποι χρηματοδότησης πχ δάνεια, 

δημοτικά ή πράσινα ομόλογα. Σχετικά με τον δεύτερο τρόπο, σημειώνεται πως έχει μεγάλη 

σημασία η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην χρηματοδότηση μέρους των πολιτικών ή 

των έργων (πχ ΣΔΙΤ ή απλή ιδιωτική πρωτοβουλία, κτλ).   

Επισημαίνεται πως κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου οι πηγές 

αυτές έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούνται από την Ομάδας Εργασίας. Οι 

διαφοροποιήσεις αυτές εξαρτώνται άμεσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα 

ποσοστά απορρόφησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, τις νέες ευκαιρίες 

χρηματοδότησης, νέες προσκλήσεις κ.λπ. 
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Πίνακας 2: Κοστολόγηση μέτρων ΣΒΑΚ Δήμου Αιγιαλείας 

Πακέτο 
μέτρων 

Κωδικός Μέτρο Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή μονάδας Τελικά μέτρα 

Ποσότητα Τελικό κόστος 

ΠΜ1 1.1 Ανάπτυξη συστήματος συλλογικών 
μετακινήσεων με ταξί 1 μονάδα 20.000,00 € 1.0 20.000,00 € 

ΠΜ1 1.2 Διαχείριση διαδρομών Δημόσιας 
Συγκοινωνίας on demand (mini-bus) 1 μονάδα 45.000,00 € 1.0 45.000,00 €  

ΠΜ1 1.3 Αύξηση της συχνότητας των λεωφορειακών 
γραμμών του ΚΤΕΛ (διαδημοτικές γραμμές) 1 μονάδα 50.000,00 € 1.0 50.000,00 € 

ΠΜ1 1.4 Εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής για 
εύκολη πληροφόρηση των χρηστών ανά στάση 5.000,00 € 20.0 100.000,00 € 

ΠΜ1 1.5 Ενιαία τιμολόγηση περιφερειακών χώρων 
στάθμευσης (park n ride), Δημόσιας 
Συγκοινωνίας και συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων 

1 μονάδα 50.000,00 € 1.0 50.000,00 € 

ΠΜ1 1.6 Επιδότηση στις εβδομαδιαίες – μηνιαίες 
κάρτες για την Δημόσια Συγκοινωνία για 
τους κατοίκους 

1 μονάδα 120.000,00 € 1.0 120.000,00 € 

ΠΜ1 1.7 Δημιουργία διαδρομών Δημόσιας 
Συγκοινωνίας 1 μονάδα 400.000,00 € 1.0 400.000,00 € 
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ΠΜ2 2.1 Δημιουργία ποδηλατικών υποδομών μικτής 
χρήσης 

ανά χιλιόμετρο  
μικτής υποδομής 
υποδομής 

50.000,00 € 11.81 590.500,00 € 

ΠΜ2 2.2 Διαπλάτυνση πεζοδρομίων με κατάργηση 
θέσεων στάθμευσης 

ανά τετραγωνικό 
μέτρο 

150,00 € 5000.00 750.000,00 € 

ΠΜ2 2.3 
Πεζοδρομήσεις (μόνιμες ή προσωρινές) ανά τετραγωνικό 

μέτρο 
50,00 € 5.970,00 298.500,00 € 

ΠΜ2 2.4 Εκτεταμένη πεζοδρόμηση κεντρικής 
περιοχής 1 μονάδα 2.000.000,00 € 1.0 2.000.000,00 € 

ΠΜ2 2.5 Πύκνωση διαβάσεων - ανάπτυξη 
υπερυψωμένων διαβάσεων- ανάπτυξη 
έξυπνων διαβάσεων 

ανά διάβαση 5.000,00 € 30.0 150.000,00 € 

ΠΜ2 2.6 Κατασκευή υποδομών για ενίσχυση της 
προσβασιμότητας (σημειακές 
διαπλατύνσεις, τοπικές εξοχές, μείωση 
πλάτους λωρίδων, ράμπες ΑμεΑ κ.α.) 

1 μονάδα 200.000,00 € 1.00 200.000,00 € 

ΠΜ2 2.7 Ενίσχυση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις 
παραλίες 

ανά διάδρομο με 
συνοδευτικό 
εξοπλισμό 

35.000,00 € 5.0 175.000,00 € 

ΠΜ2 2.8 Αφαίρεση εξοπλισμού ή σήμανσης ή 
υποδομής που επηρεάζει την ορατότητα 
και την προσβασιμότητα των πεζών 

1 μονάδα 30.000,00 € 1.0 30.000,00 € 

ΠΜ2 2.9 
Πληροφοριακή σήμανση για ποδηλάτες 

ανά χιλιόμετρο  
μικτής υποδομής 
υποδομής 

50.000,00 € 11.81 
590.500,00 € 
 
Το κόστος του 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Παραδοτέο 3: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων – Στάδιο 4 39 
 

παρόντος 
μέτρου 
υπολογίζεται στο 
μέτρο 2.1. 

ΠΜ3 3.1 Ανάπτυξη συστήματος μικροκινητικότητας 1 μονάδα 50.000,00 € 1.0 50.000,00 € 

ΠΜ3 3.2 

Ανάπτυξη συστήματος κοινόχρηστων 
ποδηλάτων ανά σταθμό 10.000,00 € 9.0 90.000,00 € 

ΠΜ3 3.3 

Ανάπτυξη συστήματος car pooling 1 μονάδα 30.000,00 € 1.0 30.000,00 € 

ΠΜ4 4.1 Χρήση εργαλείων crowdsensing για την 
καταγραφή των αναγκών σε μετακινήσεις 1 μονάδα 5.000,00 € 1.0 5.000,00 € 

ΠΜ4 4.2 
Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop) 
συμμετοχικού σχεδιασμού ανά workshop 2.500,00 € 15.0 37.500,00 € 

ΠΜ4 4.3 Διοργάνωση εκδηλώσεων σε σχολεία για 
την ευαισθητοποίηση των μαθητών ή σε 
ειδικές ομάδες πληθυσμού 

ανά workshop 2.500,00 € 15.0 37.500,00 € 

ΠΜ4 4.4 Ανάπτυξη πλατφόρμας για την κατάθεση 
ιδεών για τις μετακινήσεις 1 μονάδα 5.000,00 € 1.0 5.000,00 € 
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ΠΜ4 4.5 Δημιουργία φόρουμ κατοίκων για την 
κινητικότητα 1 μονάδα 1.000,00 € 1.0 1.000,00 € 

ΠΜ4 4.6 Σύσταση γραφείου Βιώσιμης Κινητικότητας 
στον Δήμο για την υλοποίηση των μέτρων 
του ΣΒΑΚ και την επικοινωνία με τους 
πολίτες και τους φορείς 

1 μονάδα 50.000,00 € 1.0 50.000,00 € 

ΠΜ4 4.7 Δημιουργία συστήματος ανταποδοτικών 
τελών για τους κατοίκους και 
επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν 
ηλεκτροκίνητα οχήματα 

 0,00 €  0,00 € 

ΠΜ5 5.1 Αγορά και κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων 
μικρών οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας 

ανά όχημα και 
ανά σταθμό 
φόρτισης 

200.000,00 € 5.0 1.000.000,00 € 

ΠΜ5 5.2 Εκπόνηση σχεδίου χωροθέτησης σταθμών 
φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

ανά σταθμό 
φόρτισης 

10.000,00 € 40.0 400.000,00 € 

ΠΜ6 6.1 Αλλαγή/ μείωση ορίων ταχύτητας ανά πινακίδα 80,00 € 400.0 32.000,00 € 

ΠΜ6 6.2 Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ανά τετραγωνικό 
μέτρο 

50,00 € 5270.0 263.500,00 € 

ΠΜ6 6.3 Αναβάθμιση διασταυρώσεων στο οδικό 
περιβάλλον για ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας 

ανά κόμβο 150.000,00 € 20.0 
3.000.000,00 € 
 
 

ΠΜ6 6.4 
Αναβάθμιση-Διαμόρφωση κόμβων εισόδου 
στους οικισμούς ανά κόμβο 150.000,00 € 20.0 

3.000.000,00 € 
 
Το κόστος του 
παρόντος 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Παραδοτέο 3: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων – Στάδιο 4 41 
 

μέτρου 
υπολογίζεται στο 
μέτρο 6.3. 

ΠΜ6 6.5 Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης ανά χιλιόμετρο 400,00 € 90.0 36.000,00 € 

ΠΜ6 6.6 

Μονοδρομήσεις οδών ανά πινακίδα 80,00 € 400,00 32.000,00 € 

ΠΜ6 6.7 Δημιουργία περιφερειακών οδών 
περιμετρικά των οικισμών για την αποφυγή 
διαμπερών ροών 

ανά οικισμό 1.000.000,00 € 5.0 5.000.000,00 € 

ΠΜ6 6.8 Αναδιοργάνωση ιεράρχησης οδικού 
δικτύου  0,00 €  0,00 € 

ΠΜ6 6.9 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης 
κινητικότητας (ITS) πχ φωτεινοί 
σηματοδότες, αυτόνομα οχήματα, δημόσια 
συγκοινωνία, κτλ 

1 μονάδα 150.000,00 € 1.0 150.000,00 € 

ΠΜ6 6.10 

Διανοίξεις οδών και ολοκλήρωση οδικών 
έργων 

Για συνολικό μήκος 800 m διανοίξεων οδών: 

Μελέτη: 80.000,00 € 

Κατασκευή: 800.000,00 € 

Σύνολο (μελέτη και κατασκευή): 880.000,00 € 

ΠΜ6 6.11 Σήμανση για παράκαμψη περιοχών 
γειτονίας μέσω υφιστάμενων δικτύων ανά χιλιόμετρο 400,00 € 90.0 

36.000,00 € 
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Το ίδιο κόστος 
λαμβάνεται 
υπόψη και στο 
μέτρο 6.5. 

ΠΜ7 7.1 Κατασκευή περιφερειακών χώρων 
στάθμευσης (park n ride) 

ανά χώρο park n 
ride 

200.000,00 € 4.0 800.000,00 € 

ΠΜ7 7.2 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης (e-parking) 1 μονάδα 150.000,00 € 1.0 150.000,00 € 

ΠΜ7 7.3 Τοποθέτηση ειδικών θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτου στο κέντρο και στους βασικούς 
προορισμούς 

ανά θέση 
στάθμευσης 

250,00 € 40 10.000,00 € 

ΠΜ8 8.1 Αντικατάσταση υλικών ασφαλτόστρωσης 
στις οδούς του Δήμου ανά χιλιόμετρο 20.000,00 € 6.0 120.000,00 € 

ΠΜ8 8.2 Δημιουργία πράσινων διαδρομών για 
ενθάρρυνση των ενεργών μετακινήσεων ανά μέτρο 50.00 € 19.630,00 981.500.00 € 

ΠΜ8 8.3 Δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών 
αέριων ρύπων και θορύβου με 
προτεραιότητα στην χρήση ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων 

1 μονάδα 50.000,00 € 1.0 50.000,00 € 

ΠΜ8 8.4 

Παρεμβάσεις ανάπλασης και 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε περιοχές 
πέριξ σχολικών συγκροτημάτων 

ανά τετραγωνικό 
μέτρο 

50,00 € 5.970,00 

298.500,00 € 
 
Το κόστος του 
παρόντος 
μέτρου 
υπολογίζεται στο 
μέτρο 2.3. 
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ΠΜ8 8.5 Αναβάθμιση-Επικαιροποίηση σχεδιασμού 
χρήσεων γης (έμφαση στην μίξη χρήσεων) 1 μονάδα 100.000,00 € 1.0 100.000,00 € 

ΠΜ8 8.6 Δημιουργία Parklets στο οδικό περιβάλλον ανά parklet 5000,00 € 20.0 100.000,00 € 

ΠΜ8 8.7 Ενίσχυση και ανάδειξη τοπικών κέντρων 
εντός της πόλης 

ανά τοπικό 
κέντρο 

100.000,00 € 6.0 600.000,00 € 

ΠΜ8 8.8 Ενίσχυση πρασίνου στο οδικό περιβάλλον 
μέσω δεντροφυτεύσεων 

ανά χιλιόμετρο 
οδικού δικτύου 

2500,00 € 20.0 50.000,00 € 

ΠΜ9 9.1 Δημιουργία έξυπνου συστήματος 
τροφοδοσίας 1 μονάδα 300.000,00 € 1.0 300.000,00 € 

ΠΜ9 9.2 Οικονομικά κίνητρα σε επιχειρήσεις φιλικές 
στις ενεργές μετακινήσεις 1 μονάδα 150.000,00 € 1.0 150.000,00 € 

ΠΜ9 9.3 Θέσπιση ωραρίων φορτοεκφορτώσεων  ανά πινακίδα 80,00 € 100.0 8000,00 € 

ΠΜ9 9.4 

Κίνητρα σε επιχειρήσεις που κάνουν 
διανομές με ποδήλατα και ηλεκτροκίνητα 
οχήματα 

1 μονάδα 150.000,00 € 1.0 

150.000,00 € 
 
Το κόστος του 
παρόντος 
μέτρου 
υπολογίζεται στο 
μέτρο 9.2. 

ΠΜ9 9.5 Μείωση δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις 
που λειτουργούν με γνώμονα την 
προστασία του περιβάλλοντος 

 0,00 €  0,00 € 

ΠΜ10 10.1 
Ανάδειξη πολύτιμων χώρων πχ  περιοχές 1 μονάδα 1.000.000,00 € 5.0 5.000.000,00 € 
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φυσικού πλούτου 

ΠΜ10 10.2 Δράσεις ποδηλατικού τουρισμού (πχ 
καμπάνιες) 1 μονάδα 50.000,00 € 1.0 50.000,00 € 

ΠΜ10 10.3 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) 

1 μονάδα 15.000,00 € 1.0 15.000,00 € 

ΠΜ10 10.4 
Δημιουργία πεζοπορικών-περιπατητικών 
μονοπατιών ανά χιλιόμετρο  2.000,00 € 20.0 

 
40.000,00 € 
 
 

ΠΜ10 10.5 Ανάδειξη παραλιακού μετώπου 

 
1 μονάδα 5.000.000,00 € 1.0 5.000.000,00 € 
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2. Αξιολόγηση πακέτων μέτρων ΣΒΑΚ 

 

H διαμόρφωση των μέτρων ΣΒΑΚ, που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του 

ΣΒΑΚ Αιγιαλείας, πραγματοποιήθηκε με βάση την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τις 

διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες του Δήμου και την αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας και εφικτότητας τους. Στη συνέχεια, τα μέτρα ομαδοποιήθηκαν σε πακέτα 

μέτρων και εξειδικεύθηκαν με την ανάπτυξη χαρτών. Το κόστος του κάθε πακέτου μέτρων 

συγκρίνεται με τα πιθανά μελλοντικά οφέλη, τα οποία θα προκύψουν από την 

εφαρμογή/υλοποίηση του. Τα οφέλη αναφέρονται σε διάφορα επίπεδα, όπως το 

περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, και σχετίζονται με τους στρατηγικούς 

στόχους και τις προτεραιότητες του ΣΒΑΚ. 

2.1 Θεωρητικό υπόβαθρο και μεθοδολογία αξιολόγησης μέτρων  

Μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται συχνά για την αξιολόγηση παρεμβάσεων στο 

μεταφορικό σύστημα μίας πόλης είναι η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefit Analysis ή 

CBA). Η CBA από μαθηματική άποψη είναι μια εύκολα κατανοητή μέθοδος ακόμα και από 

πολίτες χωρίς κάποια εξειδικευμένη γνώση. Συγκρίνει το κόστος κατασκευής (cost) ενός 

έργου με τα μελλοντικά οφέλη (benefit) τα οποία είναι μεταφρασμένα σε χρηματικές 

(παρούσες) αξίες. Η εκτίμηση του συνολικού όγκου οφελών σε χρηματικές μονάδες δεν 

αποτελεί μια εύκολη υπόθεση χρειάζεται ξεχωριστή οικονομοτεχνική μελέτη προκειμένου με 

κατάλληλα στατιστικά μοντέλα να εκτιμηθούν οι μελλοντικές μεταβολές και οι αντίστοιχες 

τιμές μετατροπής. Η ανάλυση αυτή δεν είναι απαραίτητη σε έργα με χαμηλό κόστος, καθώς 

το ρίσκο της επένδυσης είναι εκ των προτέρων χαμηλό. Τα ΣΒΑΚ εμπεριέχουν ένα 

συνδυασμό μέτρων βιώσιμης κινητικότητας, των οποίων το κόστος κυμαίνεται από πολύ 

χαμηλά επίπεδα κόστους (μικρότερο από 10 χιλιάδες ευρώ) έως και πολύ υψηλά επίπεδα 

κόστους (μεγαλύτερο από 5 εκατομμύρια ευρώ). Παράλληλα, η πλειονότητα των μέτρων 

συνδέεται με εξωτερικές (ή έμμεσες) επιπτώσεις, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να προ-

εκτιμηθούν ποσοτικά. Για παράδειγμα η ανάπλαση των τοπικών κέντρων μιας πόλης 

συμβάλει άμεσα στην αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. Η μεταβολή 

αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της επισκεψιμότητας μιας περιοχής και σε έμμεση 

ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας. 

Το πρόγραμμα CIVITAS SUMPs-UP (2018) προτείνει τη χρήση της CBA σε συνδυασμό 

με την Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αξιολόγησης (Multi-Criteria Analysis ή MCA). Η MCA 

παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών κριτηρίων για τη 

διενέργεια αξιολόγησης. Το ερευνητικό πρόγραμμα EVIDENCE (2014) αναφέρει ότι λόγω της 

ύπαρξης πολλαπλών εξωτερικών οφελών, η διενέργεια μιας CBA με ακριβείς οικονομικές 

προβλέψεις είναι πρακτικά αδύνατη. Ωστόσο, όταν συνδυάζεται η MCA με την CBA, θα 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατανομή των βαρών προκειμένου τα 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια να μην συμβάλουν σε μεγαλύτερο βαθμό, στο τελικό 
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αποτέλεσμα, σε σχέση με τα οικονομικά κριτήρια. Τέλος, το ερευνητικό πρόγραμμα TIDE 

(2012) παρουσιάζει διάφορες καλές πρακτικές χρήσης CBA και MCA. Παρατηρείται ότι σε 

μέτρα που σχετίζονται με την κατασκευή μεγάλων υποδομών τότε η ανάλυση κόστους-

οφέλους είναι αναγκαία, όχι όμως εντός του ΣΒΑΚ αλλά μετέπειτα κατά τη μελέτη 

ωρίμανσης που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις να εκπονηθεί.  

Με βάση τα παραπάνω έχει αναπτυχθεί το εργαλείο Urban Nodes Assessment Tool 

από την Panteia και την Rupprecht Consult που συνδυάζει τις δύο μεθόδους που 

αναφέρθηκαν πριν και επιτρέπει την αξιολόγηση των επιπτώσεων μέτρων σε σχέση με τους 

στρατηγικούς στόχους του ΣΒΑΚ. Το εργαλείο αυτό αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ του 

Αιγιαλείας. Κατά την ανάλυση πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο 

εργαλείο λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και του στόχους του 

παρόντος ΣΒΑΚ. Σε πρώτη φάση, παρουσιάζονται συνοπτικά τα μέτρα ΣΒΑΚ και 

πραγματοποιούνται οι αναγκαίες προ-μετρήσεις, ώστε σε δεύτερη φάση να υπολογιστεί το 

κόστος τους. Τα μέτρα ομαδοποιούνται σε πακέτα μέτρων, τα οποία θέτονται προς 

αξιολόγηση. Στην επόμενη φάση, εκτιμώνται ποιοτικά οι επιπτώσεις των πακέτων μέτρων με 

βάση διάφορα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία σχετίζονται και 

με του στόχους του ΣΒΑΚ. Για την αξιολόγηση των οφελών, αξιοποιείται μια κλίμακα 

βαθμολόγησης από το 0 έως το 10, η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια. Το κόστος του κάθε 

μέτρου συμβάλει κατά 15% στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Για τα υπόλοιπα κριτήρια 

χρησιμοποιούνται διαφορετικά πακέτα βαρών με διαφορετικό προσανατολισμό. 

Πολλαπλασιάζοντας τις βαθμολογίες ανά κριτήριο με τα αντίστοιχα βάρη προκύπτουν τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης ανά μέτρο. 

2.2 Εκτίμηση μελλοντικών επιπτώσεων  

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων των μέτρων ΣΒΑΚ στο περιβαλλοντικό, κοινωνικό 

και οικονομικό τομέα, δημιουργήθηκε μια λίστα 11 κριτηρίων και με βάση αυτά εκτιμήθηκαν 

ποιοτικά οι μελλοντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις ανά πακέτο μέτρων. Τα επιλεγμένα 

κριτήρια είναι: 1) κατανάλωση ενέργειας, 2) εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 3) επίπεδα 

θορύβου, 4) ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, 5) κόστος μετακινήσεων, 6) 

κυκλοφοριακή συμφόρηση, 7) τοπική οικονομία, 8) υγεία, 9) επίπεδο οδικής ασφάλειας, 10) 

βαθμός εξυπηρέτησης δημόσιας συγκοινωνίας και 11) προσβασιμότητα ευάλωτων χρηστών. 

Σε μια Πολυκριτιριακή Ανάλυση, τα ποιοτικά δεδομένα μπορούν να εισαχθούν με τη 

χρήση συγκεκριμένης βαθμολογίας. Συνεπώς, για τη σωστή βαθμολόγηση των θετικών ή 

αρνητικών επιπτώσεων ανά κριτήριο, αναπτύχθηκε μια αντικειμενική κλίμακα 

βαθμολόγησης (από το 0 έως το 10), η οποία περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω 

πίνακα. 
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Πίνακας 3: Κλίμακα βαθμολόγησης ανά κριτήριο 

 
Κλίμακα 0-10 

 
Βαθμός 10 Βαθμός 5 Βαθμός 0 

Κατανάλωση 
Ενέργειας 

Θετική συμβολή του 
μέτρου με μείωση της 
ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και στη 
βελτίωση της 
ποιότητας αέρα 

Καμία συμβολή του 
μέτρου στην αύξηση 
της ατμοσφαιρικής 
ρύπανση και στην 
αναβάθμιση της 
ποιότητας αέρα 

Αρνητική συμβολή του 
μέτρου με αύξηση της 
ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και στην 
υποβάθμιση της 
ποιότητας αέρα 

Εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου 

Θετική συμβολή του 
μέτρου με μείωση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

Καμία συμβολή του 
μέτρου στην αύξηση 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

Αρνητική συμβολή του 
μέτρου με αύξηση των 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

Επίπεδα θορύβου 

Θετική συμβολή του 
μέτρου με μείωση των 
επιπέδων αστικού 
θορύβου 

Καμία συμβολή του 
μέτρου στην αύξηση 
επιπέδων αστικού 
θορύβου 

Αρνητική συμβολή του 
μέτρου με αύξηση των 
επιπέδων αστικού 
θορύβου 

Ποιότητα του 
αστικού 
περιβάλλοντος 

Θετική συμβολή του 
μέτρου στην ποιότητα 
του αστικού 
περιβάλλοντος 

Καμία συμβολή του 
μέτρου στην 
αναβάθμιση του 
αστικού 
περιβάλλοντος 

Αρνητική συμβολή του 
μέτρου στην 
ποιότητας του αστικού 
περιβάλλοντος 

Κόστος 
μετακινήσεων 

Μείωση του κόστους 
καθημερινών 
μετακινήσεων εντός 
του Δήμου από την 
εφαρμογή του μέτρου 

Καμία αύξηση/μείωση 
του κόστους 
καθημερινών 
μετακινήσεων εντός 
του Δήμου από την 
εφαρμογή του μέτρου 

Αύξηση του κόστους 
καθημερινών 
μετακινήσεων εντός 
του Δήμου από την 
εφαρμογή του μέτρου 

Κυκλοφοριακή 
συμφόρηση 

Μείωση της 
κυκλοφορικής 
συμφόρησης εντός 
του Δήμου από την 
εφαρμογή του μέτρου 

Καμία αύξηση/μείωση 
της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης από την 
εφαρμογή του μέτρου 

Αύξηση της 
κυκλοφορικής 
συμφόρησης εντός 
του Δήμου από την 
εφαρμογή του μέτρου 

Τοπική οικονομία 

Θετική συμβολή του 
μέτρου στην 
ενδυνάμωση της 
τοπικής οικονομίας. 

Καμία συμβολή του 
μέτρου στη 
ενδυνάμωση της 
τοπικής οικονομίας 

Αρνητική συμβολή του 
μέτρου στην 
ενδυνάμωση της 
τοπικής οικονομίας. 

Υγεία Θετική συμβολή του 
μέτρου με αύξηση 

Καμία συμβολή του 
μέτρου στην αύξηση 

Αρνητική συμβολή του 
μέτρου με μείωση 
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επιπέδων φυσικής 
κατάστασης των 
μετακινούμενων 

των επιπέδων φυσικής 
κατάστασης 

επιπέδων φυσικής 
κατάστασης των 
μετακινούμενων 

Επίπεδο οδικής 
ασφάλειας 

Μείωση του αριθμού 
σοβαρών τροχαίων 
συμβάντων από την 
εφαρμογή του μέτρου 

Καμία μείωση/αύξηση 
του αριθμού τροχαίων 
συμβάντων από την 
εφαρμογή του μέτρου 

Αύξηση του αριθμού 
σοβαρών τροχαίων 
συμβάντων από την 
εφαρμογή του μέτρου 

Βαθμός 
εξυπηρέτησης 
δημόσιας 
συγκοινωνίας 

Αύξηση του βαθμού 
εξυπηρέτησης της 
Δημόσιας 
Συγκοινωνίας από την 
εφαρμογή του μέτρου 

Καμία μείωση/αύξηση 
του βαθμού 
εξυπηρέτησης της 
Δημόσιας 
Συγκοινωνίας από την 
εφαρμογή του μέτρου 

Μείωση του βαθμού 
εξυπηρέτησης της 
Δημόσιας 
Συγκοινωνίας από την 
εφαρμογή του μέτρου 

Προσβασιμότητα 
ευάλωτων 
χρηστών 

Θετική συμβολή του 
μέτρου με αύξηση των 
επιπέδων 
προσβασιμότητας των 
ευάλωτων χρηστών 

Καμία συμβολή του 
μέτρου στην 
αύξηση/μείωση των 
επιπέδων 
προσβασιμότητας των 
ευάλωτων χρηστών 

Αρνητική συμβολή του 
μέτρου με μείωση των 
επιπέδων 
προσβασιμότητας των 
ευάλωτων χρηστών 

 

Αξιοποιώντας την παραπάνω κλίμακα βαθμολόγησης, και λαμβάνοντας υπόψη τις 

ποιοτικές εκτιμήσεις, η ομάδα έργου βαθμολόγησε τις επιπτώσεις του κάθε πακέτου μέτρου 

ανά κριτήριο. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τόσο τις ποιοτικές εκτιμήσεις όσο και τις 

βαθμολογίες ανά πακέτο μέτρων και κριτήριο.  
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Πίνακας 4:Αξιολόγηση θετικών επιπτώσεων ανά μέτρο 

Πακέτο 

μέτρων 
Κωδικός Μέτρο 

Περιβάλλον Οικονομία Κοινωνία 
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ΠΜ1 1.1 

Ανάπτυξη συστήματος 

συλλογικών 

μετακινήσεων με ταξί 
+ + + +  + + + + + +    + 

ΠΜ1 1.2 

Διαχείριση διαδρομών 

Δημόσιας Συγκοινωνίας 

on demand (mini-bus) 
+ + +  + + + + +     + + +  + 

ΠΜ1 1.3 

Αύξηση της συχνότητας 

των λεωφορειακών 

γραμμών του ΚΤΕΛ 

(διαδημοτικές γραμμές) 

+ + +  + + + +  +     +  + 

ΠΜ1 1.4 

Εγκατάσταση 

συστήματος 

τηλεματικής για εύκολη 

πληροφόρηση των 

χρηστών 

         + + + + + + 

ΠΜ1 1.5 

Ενιαία τιμολόγηση 

περιφερειακών χώρων 

στάθμευσης (park n 

ride), Δημόσιας 

Συγκοινωνίας και 

    + + +     + + +  
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συστήματος 

κοινόχρηστων 

ποδηλάτων 

ΠΜ1 1.6 

Επιδότηση στις 

εβδομαδιαίες – μηνιαίες 

κάρτες για την Δημόσια 

Συγκοινωνία για τους 

κατοίκους 

         + + + + + + 

ΠΜ1 1.7 
Δημιουργία διαδρομών 

Δημόσιας Συγκοινωνίας 
+ + +  + + + +  +     +  + 

              

Βαθμολογία ΠΜ1 - Επιλεχθέν σενάριο 6 6 6 5 9 8 8 5 5 10 7 

ΠΜ2 2.1 

Δημιουργία 

ποδηλατικών υποδομών 

μικτής χρήσης 
+ + + + + + + + + + + + + 

   

ΠΜ2 2.2 

Διαπλάτυνση 

πεζοδρομίων με 

κατάργηση θέσεων 

στάθμευσης    

+ + 

   

+ + + + 

 

+ + + 

ΠΜ2 2.3 
Πεζοδρομήσεις (μόνιμες 

ή προσωρινές)    
+ 

    
+ + + 

 
+ + 

ΠΜ2 2.4 

Εκτεταμένη 

πεζοδρόμηση κεντρικής 

περιοχής    

+ 
  

+ + 
 

+ + + 
 

+ + 

ΠΜ2 2.5 

Πύκνωση διαβάσεων - 

ανάπτυξη 

υπερυψωμένων 

διαβάσεων- ανάπτυξη 

έξυπνων διαβάσεων    

+ + 

   

+ + + + 

 

+ + + 
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ΠΜ2 2.6 

Κατασκευή υποδομών 

για ενίσχυση της 

προσβασιμότητας 

(σημειακές 

διαπλατύνσεις, τοπικές 

εξοχές, μείωση πλάτους 

λωρίδων, ράμπες ΑμεΑ 

κ.α.) 

+ + + + + + +   + + + + + 

 

+ + 

ΠΜ2 2.7 

Ενίσχυση 

προσβασιμότητας 

ΑΜΕΑ στις παραλίες 

          + ++ 

ΠΜ2 2.8 

Αφαίρεση εξοπλισμού ή 

σήμανσης ή υποδομής 

που επηρεάζει την 

ορατότητα και την 

προσβασιμότητα των 

πεζών 

   + +     + +  + ++ 

ΠΜ2 2.9 
Πληροφοριακή 

σήμανση για ποδηλάτες 
     +    + + +  

Βαθμολογία ΠΜ2 - Επιλεχθέν σενάριο 7 7 7 7 6 10 6 8 8 8 8 

ΠΜ3 3.1 
Ανάπτυξη συστήματος 

μικροκινητικότητας 
+ +     + + + + +  + +  

ΠΜ3 3.2 

Ανάπτυξη συστήματος 

κοινόχρηστων 

ποδηλάτων 
+ +     + + +  + +  

ΠΜ3 3.3 
Ανάπτυξη συστήματος 

car pooling 
+ +     + + + +  + +  

              

              

Βαθμολογία ΠΜ3 - Επιλεχθέν σενάριο 8 5 5 5 5 7 6 6 5 8 5 
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ΠΜ4 4.1 

Χρήση εργαλείων 

crowdsensing για την 

καταγραφή των 

αναγκών σε 

μετακινήσεις 

           

ΠΜ4 4.2 

Διοργάνωση 

εργαστηρίων 

(workshop) 

συμμετοχικού 

σχεδιασμού 

        +  + + 

ΠΜ4 4.3 

Διοργάνωση 

εκδηλώσεων σε σχολεία 

για την 

ευαισθητοποίηση των 

μαθητών ή σε ειδικές 

ομάδες πληθυσμού 

        +  + + 

ΠΜ4 4.4 

Ανάπτυξη πλατφόρμας 

για την κατάθεση ιδεών 

για τις μετακινήσεις 

        +  + + 

ΠΜ4 4.5 

Δημιουργία φόρουμ 

κατοίκων για την 

κινητικότητα 

        +  + + 

ΠΜ4 4.6 

Σύσταση γραφείου 

Βιώσιμης 

Κινητικότητας στον 

Δήμο για την υλοποίηση 

των μέτρων του ΣΒΑΚ 

και την επικοινωνία με 

τους πολίτες και τους 

φορείς 

+ + + + + + + + + + + 
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ΠΜ4 4.7 

Δημιουργία συστήματος 

ανταποδοτικών τελών 

για τους κατοίκους και 

επιχειρηματίες που 

χρησιμοποιούν 

ηλεκτροκίνητα οχήματα 

+ + +    +     

Βαθμολογία ΠΜ4 - Επιλεχθέν σενάριο 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 

ΠΜ5 5.1 

Αγορά και κυκλοφορία 

ηλεκτροκίνητων μικρών 

οχημάτων δημόσιας 

συγκοινωνίας 

+ + + + + +  + + + + + +   + + 

ΠΜ5 5.2 

Εκπόνηση σχεδίου 

χωροθέτησης σταθμών 

φόρτισης 

ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων 

 + + +  + +  + +     

Βαθμολογία ΠΜ5 - Επιλεχθέν σενάριο 6 6 7 6 8 6 7 6 6 6 7 

ΠΜ6 6.1 
Αλλαγή/ μείωση ορίων 

ταχύτητας 
     +   + + +  + 

ΠΜ6 6.2 
Δημιουργία περιοχών 

ήπιας κυκλοφορίας 
+ + + + + + + + + 

 
+ 

  
+ + + 

 
+ 

ΠΜ6 6.3 

Αναβάθμιση 

διασταυρώσεων στο 

οδικό περιβάλλον για 

ενίσχυση της οδικής 

ασφάλειας    

+ + 

 

+ + 

  

+ + + + 

 

ΠΜ6 6.4 

Αναβάθμιση-

Διαμόρφωση κόμβων 

εισόδου στους 

οικισμούς    

+ + 

 

+ + 

  

+ + + + 
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ΠΜ6 6.5 
Ενίσχυση οριζόντιας και 

κατακόρυφης σήμανσης 
     +    + + + +  

ΠΜ6 6.6 Μονοδρομήσεις οδών    + +  + +   + +   

ΠΜ6 6.7 

Δημιουργία 

περιφερειακών οδών 

περιμετρικά των 

οικισμών για την 

αποφυγή διαμπερών 

ροών 

 + + + + + + +  + + +    +  

ΠΜ6 6.8 

Αναδιοργάνωση 

ιεράρχησης οδικού 

δικτύου 

 + + + + + +  +   + + +  + 

ΠΜ6 6.9 

Ανάπτυξη έξυπνου 

συστήματος διαχείρισης 

κινητικότητας (ITS) πχ 

φωτεινοί σηματοδότες, 

αυτόνομα οχήματα, 

δημόσια συγκοινωνία, 

κτλ 

     + + + + + +  + + +  

ΠΜ6 6.10 

Διανοίξεις οδών και 

ολοκλήρωση οδικών 

έργων 

 + + + + + + +  + + +    +  

ΠΜ6 6.11 

Σήμανση για 

παράκαμψη περιοχών 

γειτονίας μέσω 

υφιστάμενων δικτύων    

+ + 

 

+ + 

  

+ + 

  
   

           
Βαθμολογία ΠΜ6 - Επιλεχθέν σενάριο 5 8 10 8 5 10 10 5 8 6 5 

ΠΜ7 7.1 

Κατασκευή 

περιφερειακών χώρων 

στάθμευσης (park n 
+ + 

  

 + + + + + + + 
  

+ + + + 
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ride) 

ΠΜ7 7.2 

Ανάπτυξη έξυπνου 

συστήματος 

ελεγχόμενης 

στάθμευσης (e-parking)    

+ +  + +   

  

+ + +  + 

ΠΜ7 7.3 

Τοποθέτηση ειδικών 

θέσεων στάθμευσης 

ποδηλάτου στο κέντρο 

και στους βασικούς 

προορισμούς 

+ +   + + + + + +   + +   

Βαθμολογία ΠΜ7 - Επιλεχθέν σενάριο 8 5 5 5 8 8 10 5 5 8 8 

ΠΜ8 8.1 

Αντικατάσταση υλικών 

ασφαλτόστρωσης στις 

οδούς του Δήμου 

  + + + + + + + +   + +  + + 

ΠΜ8 8.2 

Δημιουργία πράσινων 

διαδρομών για 

ενθάρρυνση των 

ενεργών μετακινήσεων    

+ + 

   

+ + + + 

 

+ + + 

ΠΜ8 8.3 

Δημιουργία ζωνών 

χαμηλών εκπομπών 

αέριων ρύπων και 

θορύβου με 

προτεραιότητα στην 

χρήση ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων    

+ + 

   

+ + + + 

 

+ + + 

ΠΜ8 8.4 

Παρεμβάσεις 

ανάπλασης και 

κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων σε περιοχές 

πέριξ σχολικών 

συγκροτημάτων 

  + +   + +   + +  + + 
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ΠΜ8 8.5 

Αναβάθμιση-

Επικαιροποίηση 

σχεδιασμού χρήσεων 

γης (έμφαση στην μίξη 

χρήσεων) 

        + + + + + + 

ΠΜ8 8.6 
Δημιουργία Parklets στο 

οδικό περιβάλλον 
+  + + + 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

ΠΜ8 8.7 

Ενίσχυση και ανάδειξη 

τοπικών κέντρων εντός 

της πόλης 

 +  + + +   + +    + 

ΠΜ8 8.8 

Ενίσχυση πρασίνου στο 

οδικό περιβάλλον μέσω 

δεντροφυτεύσεων 

   + + +       + + + 

Βαθμολογία ΠΜ8 - Επιλεχθέν σενάριο 7 6 7 8 8 7 8 8 7 8 8 

ΠΜ9 9.1 

Δημιουργία έξυπνου 

συστήματος 

τροφοδοσίας 
+ + +  + + +       

ΠΜ9 9.2 

Οικονομικά κίνητρα σε 

επιχειρήσεις φιλικές 

στις ενεργές 

μετακινήσεις 

      + +     

ΠΜ9 9.3 
Θέσπιση ωραρίων 

φορτοεκφορτώσεων  
+ + + + + 

  
+ + + + 

    

ΠΜ9 9.4 

Κίνητρα σε επιχειρήσεις 

που κάνουν διανομές με 

ποδήλατα και 

ηλεκτροκίνητα οχήματα 

      + +     

ΠΜ9 9.5 

Μείωση δημοτικών 

τελών σε επιχειρήσεις 

που λειτουργούν με 

γνώμονα την προστασία 

του περιβάλλοντος 

      + +     
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Βαθμολογία ΠΜ9 - Επιλεχθέν σενάριο 6 6 6 9 10 7 8 5 7 8 7 

ΠΜ10 10.1 

Ανάδειξη πολύτιμων 

χώρων πχ  περιοχές 

φυσικού πλούτου 

      + +     

ΠΜ10 10.2 

Δράσεις ποδηλατικού 

τουρισμού (πχ 

καμπάνιες) 

      + + + +    

ΠΜ10 10.3 

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) 

    +  +  +  + 

ΠΜ10 10.4 

Δημιουργία 

πεζοπορικών-

περιπατητικών 

μονοπατιών 

      + + + +    

ΠΜ10 10.5 
Ανάδειξη παραλιακού 

μετώπου 
      + + + +    

Βαθμολογία ΠΜ10 - Επιλεχθέν σενάριο 6 8 8 5 6 8 7 8 6 5 6 
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2.1. Αξιολόγηση πακέτων μέτρων 

Όπως έχει αναφερθεί, η αξιολόγηση των μέτρων πραγματοποιείται με Πολυκριτιριακή 
ανάλυση αξιολόγησης. Το κόστος υλοποίησης-εφαρμογής του κάθε πακέτου μέτρου είναι το 
σημαντικότερο κριτήριο στον υπολογισμό της απόδοσης κάθε μέτρου. Με άλλα λόγια, 
πακέτα μέτρων με πολύ υψηλό ποσοστό κόστους ως προς το συνολικό λαμβάνουν 
χαμηλότερη βαθμολογία σε σύγκριση με άλλα λιγότερα ακριβά πακέτα μέτρων. Συνεπώς, σε 
όλες τις περιπτώσεις, το κόστος κατασκευής-υλοποίησης του κάθε πακέτου μέτρων 
επιλέχθηκε να είναι το 15% της τελικής βαθμολογίας. Το υπόλοιπο 85% μοιράζεται 
ανισοβαρώς στα υπόλοιπα κριτήρια ανάλογα με το επιλεγμένο σετ βαρών.  

Για το ΣΒΑΚ Αιγιαλείας, δημιουργήθηκαν 3 διαφορετικά σετ βαρών, τα οποία 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα. Τα συγκεκριμένα πακέτα βαρών 
σχετίζονται με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το παρόν ΣΒΑΚ. Συνεπώς, το πρώτο 
σετ βαρών δίνει προτεραιότητα στο περιβάλλον, το δεύτερο στην οικονομία και το τρίτο 
στην κοινωνία. Ανά περίπτωση, το άθροισμα των βαρών των κριτηρίων με προτεραιότητα 
είναι ίσο με 50%, ενώ των υπόλοιπων πεδίων ίσο με 17.5%. 

Πολλαπλασιάζοντας τα βάρη με τις βαθμολογίες που δόθηκαν ανά κριτήριο προκύπτει η 
απόδοση του κάθε πακέτου μέτρου σε διαφορετικά επίπεδα, δηλαδή το περιβαλλοντικό, 
οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής παρουσιάζονται 
στον πίνακα που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των πακέτων μέτρων. 
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Πίνακας 5:Διαμόρφωση σετ βαρών 
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Σετ βαρών με 
προτεραιότητα το 
περιβάλλον (50% 
περιβαλλοντικά 
κριτήρια) 

0.150 0.125 0.125 0.125 0.125 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

Σετ βαρών με 
προτεραιότητα 
την οικονομία 
(50% οικονομικά 
κριτήρια) 

0.150 0.044 0.044 0.044 0.044 0.167 0.167 0.167 0.044 0.044 0.044 0.044 

Σετ βαρών με 
προτεραιότητα 
την κοινωνία 
(50% κοινωνικά 
κριτήρια) 

0.150 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.125 0.125 0.125 0.125 

Γενικό σετ βαρών 
(15% κόστος, 85% 
υπόλοιπα 
κριτήρια) 

0.150 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 
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Πίνακας 6:Γενικά αποτελέσματα αξιολόγησης 

 Τελική 

βαθμολογία 

Τελική βαθμολογία 

με προτεραιότητα το 

περιβάλλον 

Τελική βαθμολογία με 

προτεραιότητα την 

οικονομία 

Τελική βαθμολογία με 

προτεραιότητα την 

κοινωνία 

ΠΜ1 Δημόσια Συγκοινωνία 7.125 6.825 7.725 7.125 

ΠΜ2 Ενεργές Μετακινήσεις 

και προσβασιμότητα 
6.914 6.8 6.914 7.1 

ΠΜ3 Κοινόχρηστη μετακίνηση 6.355 6.325 6.424 6.4 

ΠΜ4 Επικοινωνία – Προώθηση 

- Ευαισθητοποίηση 
6.659 6.65 6.662 6.725 

ΠΜ5 Ηλεκτροκίνηση 6.667 6.625 6.907 6.625 

ΠΜ6 Δράσεις ενημέρωσης 

κοινού και προώθησης 

βιώσιμης κινητικότητας 

6.16 6.325 6.595 5.8 

ΠΜ7 Στάθμευση 7.125 6.825 7.848 7.05 

ΠΜ8 Αστικό Περιβάλλον 7.514 7.4 7.637 7.625 

ΠΜ9 Εμπορευματικές 

μεταφορές 
7.433 7.325 7.901 7.325 

ΠΜ10 Εναλλακτικός τουρισμός 5.621 5.675 5.795 5.525 
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Εικόνα 7: Αποτελέσματα μέτρων
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Τελική βαθμολογία με προτεραιότητα την 

κοινωνία



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Παραδοτέο 3: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων – Στάδιο 4 62 
 

3. Αποτελέσματα Διαβούλευσης 

 

Η δεύτερη και τελευταία διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Αιγιαλείας πραγματοποιήθηκε δια ζώσης 

την Τετάρτη,  20 Ιουλίου 2022, και ώρα 18:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου “Αλέκος 

Μέγαρης” (Παλαιό Νοσοκομείο). Η πρόσκληση για τη δεύτερη διαβούλευση αναρτήθηκε 

στον ιστότοπο του Δήμου στις 15/7/2022 και αντίστοιχα στην ιστότοπο του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας. 

Επιπλέον, η πρόσκληση δημοσιεύθηκε σε 2 τοπικές εφημερίδες με σκοπό την αρτιότερη 

ενημέρωση των πολιτών. Η δεύτερη διαβούλευση απευθυνόταν τόσο στο δίκτυο φορέων 

ΣΒΑΚ όσο και ευρύτερα στους πολίτες του Δήμου, με σκοπό την παρουσίαση των οριστικών 

πακέτων μέτρων καθώς και του Σχεδίου Δράσης του ΣΒΑΚ. 

Προσκεκλημένοι Φορείς: 

Δήμος Πατρέων 

Δήμος Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης 

Δημοτική Ενότητα Αιγίου 

Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας-Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Αιγαίου 

Δήμος Καλαβρύτων 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε. 

Τμήμα Τροχαίας Αιγίου 

Εμπορικός Σύλλογος Αιγίου 

Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης & Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

Σωματείο Ταξί Αιγιαλείας 

Ένωση Ξενοδόχων Π.Ε Αχαΐας 

ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 

Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας 

Δ/νση- Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης Αχαΐας 

Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου 

Περιβαλ – Πολιτιστ.Σύλλογος Αλυκής Αιγίου «Ο Άγιος Νικόλαος» 

TrainOSE 

Ποδηλατικός Όμιλος Διαγόρας Αιγίου 

 

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

Μηχανολόγος Μηχανικός. 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης έγιναν οι παρακάτω παρουσιάσεις/εισηγήσεις: 

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

- Χασιώτης Άγγελος, Γραμματέας Ομάδας Έργου ΣΒΑΚ Αιγιαλείας, υποψήφιος 

διδάκτωρ ΕΚΠΑ 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Παραδοτέο 3: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων – Στάδιο 4 63 
 

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

Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ 

- Τσιγδινός Στέφανος, συνεργάτης της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ 

Παρεμβάσεις πραγματοποίησε ο κ. Δ. Καράμπελας, Προϋστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 

Δήμου Αιγιαλείας. 

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

καταρτιστεί μετά την πρώτη διαβούλευση με τους φορείς, τη συλλογή στοιχείων μέσω των 

μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν καθώς και το σύνολο των περισσότερων από 100 

ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν διαδικτυακά. 

Στη συνέχεια αναλύθηκαν και συζητήθηκαν από τους ομιλητές και τους παρευρισκόμενους 

τα οριστικά μέτρα, τα οποία θα τεθούν προς διαβούλευση και παρατηρήσεις μετά από 

ανακοίνωση του Δήμου που θα ακολουθήσει.  

Κατά τη συζήτηση δόθηκε βαρύτητα στα προβλήματα και στους τρόπους επίλυσης της 

στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. 

Σημαντικές παρεμβάσεις μεταξύ άλλων πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού – 

Πολιτιστικού Συλλόγου Αλυκής Αιγίου «Ο Άγιος Νικόλαος», ενώ επιπλέον συνέβαλαν στη 

συζήτηση οι παρευρισκόμενοι πολίτες. 

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

προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη αφύπνιση των πολιτών σε σημαντικά ζητήματα, 

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

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

των πεζοδρομίων έτσι ώστε να εμφανιστούν ξανά τα παιδιά και οι άνθρωποι στους δρόμους. 

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

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

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

ακολουθηθούν και αφορούν την περίοδο ηλεκτρονικής διαβούλευσης και τις εγκρίσεις από 

τις αρμόδιες επιτροπές του Δήμου. 

Τα πρακτικά της διαβούλευσης αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Αιγιαλείας 

ενώ απεστάλλησαν προς περαιτέρω και αρτιότερη ενημέρωση στο δίκτυο φορέων. 

 

 

 

 



ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 

 

 

 

Παραδοτέο 3: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων – Στάδιο 4 64 
 

 

Για το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» 

 

 

Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 
Χρήστος Βασιλάκης 

 


