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I. Εισαγωγή 



Εισαγωγή 

Αντικείμενο/Σκοπός: 

 

Εντοπισμός και αξιολόγηση κυκλοφοριακών προβλημάτων και 

πρόταση εφικτών λύσεων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη 

της Αίγινας, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των κατοίκων. 

 

 



Εισαγωγή 

Η υπόθεση : 

 

• Κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως στο λιμάνι, κατά την άφιξη 

πλοίων.  

• Ανεπαρκείς χώροι στάθμευσης. Άσκοπες μετακινήσεις οχημάτων 

μέσα από το κέντρο της πόλης.  

• Μη ύπαρξη πεζοδρόμων αποκλειστικά για τον πεζό. Μη σεβασμός 

από τα μηχανοκίνητα οχήματα. 

• Διαμπερείς ροές από δύο κεντρικούς δρόμους μέσα από το κέντρο 

της πόλης. 

 

 



Εισαγωγή 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε: 

• Συλλογή πληροφοριών  

(συναντήσεις/συνεντεύξεις με φορείς, διαλέξεις κτλ.) 

• Ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων/εισροών 

 (εντοπισμός των βασικών προβλημάτων του κυκλοφοριακού) 

• Πρόταση (οργανωμένη σε σενάρια) 

 



II. Ανάλυση - Αξιολόγηση 

 A. Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν 

 B. Κύρια προβλήματα που εντοπίστηκαν 



Μέθοδοι 

Συλλογή πληροφοριών και δεδομένων 
Εμπειρική έρευνα : 

• Συναντήσεις με επαγγελματίες και φορείς που 

εμπλέκονται στο ζήτημα (μηχανικούς, ερευνητές, 

δήμαρχο, λιμεναρχείο, ένωση επαγγελματιών κτλ.) 

• ΄Ερευνα στο τοπικό πληθυσμό  

(διαδικτυακή έρευνα και με προσωπική επαφή) 

• Καταγραφή χρήσεων γης και αξιολόγηση του οδικού   

δικτύου  

• Μέτρηση κυκλοφοριακών φόρτων 

• Περιήγηση στην πόλη περπατώντας, ποδηλατώντας 

και χρησιμοποιώντας τα ΜΜΜ 

•   Ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό 

 

 



Μέθοδοι 

Βιβλιογραφική έρευνα 

•  Πολεοδομικές και κυκλοφοριακές μελέτες 

•  Εγκεκριμένες μελέτες του υπερκείμενου χωρικού σχεδιασμού  

   (Γενικό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α., Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021, 

Εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Αίγινα 

– Ά Φάση) 

 

Επικοινωνία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

•  Posters  

•  Online : Σελίδα στο Facebook,  

•  Άρθρο στο Aegina Portal, Saronic Magazine 

 



Μέθοδοι 

Ερωτηματολόγια 

 

• 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

• 1 ανοιχτή ερώτηση για προτάσεις 

 

Γιατί?  

Να μάθουμε τη γνώμη των κατοίκων και των επισκεπτών 

Πώς?  

Πόστερ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, ανοιχτά εργαστήρια) 

 

 



Online ερωτηματολόγια 

 

Βασικά συμπεράσματα / 

γνώμη του πληθυσμού:  

 

• Βελτίωση της κυκλοφορίας στις οδούς 

Αφαίας και Δημοκρατίας 

• Έλεγχος και διαθεσιμότητα χώρων 

στάθμευσης  

• Βελτίωση των υπεραστικών 

συγκοινωνιών 

Μέθοδοι 



Μέθοδοι 

Ανοιχτά εργαστήρια/συζητήσεις 

με τους πολίτες/κατοίκους 

 

Πώς? Διαδραστικές δραστ/τες, online 

διαφήμιση (Facebook &Aegina Portal) 

και αφίσες στην πολη 

 

Αποτελέσματα: όχι μεγάλη 

προσέλευση, αλλά οι γνώμες που 

ακούστηκαν συμπίπτουν με τα 

συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια 



Μέθοδοι 

Επιτόπια παρατήρηση 

 

Γιατί?  

Αναγνώριση των προβλημάτων του 

υπάρχοντος οδικού δικτύου 

Πώς?   

Χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες 

 

Αποτέλεσμα:  

χαρτογράφηση και καταγραφή:   

•  στενών δρόμων  

•  χρήσεων γης  

•  ύπαρξη πεζοδρομίων 

•  ροών κυκλοφορίας 

 











Μέθοδοι 
Μέτρηση κυκλοφοριακών φόρτων 

 
Γιατί?  
Για να κατανοηθούν οι κατευθύνσεις των ροών 

και ο φόρτος σε διαφορετικές περιόδους της 

ημέρας. 

Με ποιον τρόπο?  
4 ομάδες σε 4 διαφορετικά σημεία, στην Αφαίας 

και τη Δημοκρατίας. Μέτρηση για 10 λεπτά σε 2 

διαφορετικές μέρες. 

 

Βασικό αποτέλεσμα: διαμπερείς ροές μέσα 

από την πόλη (από το λιμάνι στη Φανερωμένης) 











Κύρια προβλήματα 



Κύρια προβλήματα 

Αφίξεις/αναχωρήσεις πλοίων 

 

Σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας στο 

παραθαλάσσιο μετώπο (115 

αυτοκίνητα/10’) κατά την άφιξη των 

πλοίων την Παρασκευή απόγευμα  



Κύρια προβλήματα 

Χώροι στάθμευσης 

 

•  Έλλειψη χώρων στάθμευσης 

 

•  Ανεξέλεγκτη στάθμευση δικύκλων 

 

• Εγκατελελλειμένα οχήματα σε  

χώρους στάθμευσης  



Κύρια προβλήματα 

Έλλειψη εναλλακτικών τρόπων 

μετακίνησης 

 

•  Δεν υπάρχει δημοτική συγκοινωνία. 

•  Ελλείψεις στην υπεραστική σύνδεση. 

•  Μη ύπαρξη υποδομής για το ποδήλατο. 

 

(θόρυβος και ηχορρύπανση από τα 

μηχανοκίνητα οχήματα) 

 



Κύρια προβλήματα 
Παραβατικότητα και μη τήρηση  των 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

 

 

 

• Οι οδηγοί αγνοούν τους κανόνες  

κυκλοφορίας 

 

•  Ανεξέλεγκτη στάθμευση οχημάτων 

 



Κύρια προβλήματα 

Ασφάλεια των πεζών 

 

•  Στενότητα / έλλειψη πεζοδρομίων 

•  Έλλειψη διαβάσεων πεζών 

•  Έλλειψη σε κοινόχρηστους χώρους 

 

 

 



Κύρια προβλήματα 
Ανάδειξη πολιτιστικού πλούτου 

 

•  Αδυναμίες στην αξιοποίηση και   

ανάδειξη των αρχαιολογικών και 

πολιτιστικών μνημείων  

• Μη ύπαρξη πολιτιστικών 

διαδρομών για τη σύνδεση των 

μνημείων 

• Ελλείψεις στη σήμανση και τις 

πληροφορίες προς τον επισκέπτη  



Κύρια προβλήματα 

Αδυναμία δράσης από τις αρχές 

 
- Ελλείψεις σε προσωπικό των αστυνομικών αρχών  

(μειωμένοι έλεγχοι σε χώρους στάθμευσης και οχήματα) 

- Κατάργηση δημοτικής αστυνομίας 

- Αδυναμία διαχείρισης Πολεοδομικού σχεδιασμού 

(αρμοδιότητα ΟΡΣΑ) 

- Μειωμένες χρηματοδοτήσεις για τη βελτίωση της δημόσιας 

συγκοινωνίας 



III. Πρόταση 



Προτάσεις 

Σενάριο 1: 

Ήπια Παρέμβαση 

Σενάριο 2: 

Μέτρια Παρέμβαση 

Σενάριο 3: 

Έντονη Παρέμβαση 

Άξονας παρέμβασης 1: 

Νέες κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις 

Άξονας παρέμβασης 2: 

Βελτίωση χώρων 

στάθμευσης 

Άξονας παρέμβασης 3: 

Ενίσχυση εναλλακτικών 

τρόπων μετακίνησης 



Σενάριο 1:  

Ήπια παρέμβαση 
 



Άξονας παρέμβασης 2:   
Βελτίωση χώρων στάθμευσης 
 

 

 

•  Προσπάθεια για οργάνωση και 

διαχείριση χώρων στάθμευσης 

 

• Διαμόρφωση και τακτικοί έλεγχοι 

στους ήδη υφισταμένους χώρους. 

 

• Αξιοποίηση του “Κτήματος Γκίκα” 

(λόγω μεγάλης χωρητικότητας) 



Άξονας παρέμβασης 3:  
Ενίσχυση εναλλακτικών τρόπων 

μετακίνησης  

 
• Ενθάρρυνση των μετακινήσεων πεζή/ 

εναλλακτικών μετακινήσεων (προτεραιότητα 

έναντι των οχημάτων, διαβάσεις, 

πληροφοριακό υλικό κτλ.) 

 

• Ενθάρρυνση της χρήσης της υφισταμένης 

συγκοινωνίας  

 (καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση,  

car-pool, τιμολογιακή πολιτική) 

 



Πολιτιστικός περίπατος 

• Τοποθέτηση χάρτη διαδρομής  σε 

κεντρικο σημειο  

• Τοποθέτηση ενημερωτικών 

πινακίδων μπροστά από κάθε 

αξιοθέατο 

 

• Ειδική διαγράμμιση του περιπάτου  

 

• κατασκευαστικά στοιχεία στα σημεία 

μη ύπαρξης πεζοδρομίου 



Σενάριο 2: 

Μέτρια παρέμβαση 



Άξονας παρέμβασης 1:  
Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

 
Εναλλακτική Πρόταση 1: 

•Διπλή κατεύθυνση του δρόμου προς 

Σουβάλα 

•Μονοδρόμηση της Δημοκρατίας  

(από την Παναγίτσα έως το λιμάνι) 

•Περιορισμός διαμπερών ροών και μείωση 

ταχυτήτων στην Αφαίας με τη χρήση 

κατασκευαστικών στοιχείων  

(σαμαράκια, διαπλάτυνση πεζοδρομίων κα) 

 



Άξονας παρέμβασης 1: 
Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
 

 

Εναλλακτική Πρόταση 2: 

 

•Διπλή κατεύθυνση του δρόμου προς Σουβάλα 

•Μονοδρόμηση της Δημοκρατίας  

(από την Παναγίτσα έως το λιμάνι) 

•Διατήρηση της δεύτερης λωρίδας κυκλοφορίας 

στη Δημοκρατίας για συγκεκριμένες περιπτώσεις  

(φορτοεκφορτώσεις, περιστατικά έκτακτης 

ανάγκης). 

•Ελεγχόμενη πρόσβαση 



Άξονας παρέμβασης 2: 
Βελτίωση χώρων στάθμευσης 
 

 

• Διαμόρφωση και τακτικοί έλεγχοι στους 

ήδη υφισταμένους χώρους. 

• Αξιοποίηση του “Κτήματος Γκίκα” (λόγω 

μεγάλης χωρητικότητας) 

• 3 σημεία “Park and Bike” στις εισόδους 

του κέντρου για την ενθάρρυνση της 

συνδυασμένης μετακίνησης και τη 

βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας. 

 



Άξονας παρέμβασης 1: 
Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  

 

εναλλακτική 1 

Άξονας παρέμβασης 2: 
Βελτίωση χώρων στάθμευσης 



Άξονας παρέμβασης 3:  
Ενίσχυση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης 

• Προώθηση της χρήσης των ποδηλάτων 

(παραχώρηση ποδηλάτων από το Δήμο, Park and bike 

ιδιωτική πρωτοβουλία, δημιουργία συλλόγου κτλ)  

       

• Μέτρα για τον έλεγχο και τον περιορισμό της παρόδιας στάθμευσης 

 

 



Πολιτιστικός περίπατος 

• Τοποθέτηση χάρτη της διαδρομής  σε 
κεντρικό σήμειο  
 

• Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων 
μπροστά από κάθε αξιοθέατο 
 

• Κατασκευή ειδικής λωρίδας για την 
διαδρομή στο υπάρχον  δίκτυο με 
διαχωρισμό υλικού 



Σενάριο 3: 

Έντονη Παρέμβαση 



Άξονας παρέμβασης 1:  
Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

 
• Ο παραλιακός απο Κολώνας και 

βόρειαδιπλής κατεύθυνσης 

  

• Μονοδρόμηση λ.Δημοκρατίας  προς Βορρά 

 

• Πεζοδρόμηση της οδού Σπύρου Ρόδη και 

Αφαίας από Ι.Κάτσα εως Καποδιστρίου 



Άξονας παρέμβασης 2: 
Βελτίωση χώρων στάθμευσης 
 

 

• Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης για 

δίκυκλα. 

• Αξιοποίηση του “Κτήματος Γκίκα” 

(λόγω μεγάλης χωρητικότητας) 

• 4 σημεία “Park and Bike” στις 

εισόδους του κέντρου για την 

ενθάρρυνση της συνδυασμένης 

μετακίνησης και τη βελτίωση της 

βιώσιμης κινητικότητας. 

• Σημείο συνδυασμένης μεταφοράς 

(θαλάσσιο ταξί+Park and Bike). 

 

 



 

 

Άξονας παρέμβασης 2: 
Βελτίωση χώρων στάθμευσης 

Άξονας παρέμβασης 1: 
Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  

 

 



Άξονας 3:  
Εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης 

• Θαλάσσια ταξί/οχήματα για τη 

συγκοινωνιακή σύνδεση μεταξύ των 

παραθαλάσσιων οικισμών 

 

• Βελτίωση συγκοινωνίας  

 (αύξηση διαδρομών, συχνότητα 

δρομολογίων, ανανέωση στόλου) 

 

• Βελτίωση ποδηλατικών υποδομών 



Πολιτιστικός περίπατος 

• Τοποθέτηση χάρτη της διαδρομής  σε 

κεντρικό σήμειο  

 

• Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων 

μπροστά από κάθε αξιοθέατο 

 

• Κατασκευή ειδικής λωρίδας για την 

διαδρομή στο υπάρχον  δίκτυο με 

διαχωρισμό υλικού 

 

• Πεζοδρόμηση δρόμων που μπορούν 

εύκολα να παρακαμφθούν από τα 

οχήματα. 



Eυχαριστούμε 

Thank you! 

Merci! 

Obrigado! 


