
“ Ένα απαραίτητο εργαλείο για το Δήμο……

……… που θέτει τους πολίτες του στο επίκεντρο”
Σεπτέμβριος 2022

Συνδιαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας



Τι είναι το ΣΒΑΚ;

Πριν το 1920: Συμπυκνωμένες πόλεις:
Κυρίαρχα μέσα μετακίνησης είναι το βάδισμα και 
το ποδήλατο. Η αστική συγκοινωνία έχει 
σημαντικό ρόλο σε μεγαλύτερες αποφάσεις.

1920 - 1950
Τα ΜΜΜ, το βάδισμα και το ποδήλατο 
παραμένουν τα πιο συχνά μέσα μετακίνησης. Το 
αυτοκίνητο εμφανίζεται σε πόλεις και 
προσαρμόζεται στις υφιστάμενες συνθήκες.

Από το 1950: Πόλεις για αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο γίνεται η προτεραιότητα στον 
σχεδιασμό. Κάθε άλλο μέσο μετακίνησης  αποκτά 
δευτερεύουσα σημασία και πρέπει να 
προσαρμοστεί.

Σχεδιασμός για μια βιώσιμη πόλη
Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα αστικό 
περιβάλλον που να πετυχαίνει τους στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης, απαιτούνται δραστικές 
παρεμβάσεις υπέρ των βιώσιμων μορφών 
μετακίνησης

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα 

στρατηγικό σχέδιο που αντιμετωπίζει τις ανάγκες για την 
κινητικότητα των ανθρώπων και των αγαθών στις πόλεις και 
στα περίχωρά τους με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές του ολοκληρωμένου 
σχεδιασμού, τη συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης



Τι νέο εισάγεται στον σχεδιασμό

Α
Συμμετοχικός Σχεδιασμός:
Συστηματική και δομημένη συμμέτοχή της 
τοπικής κοινωνίας – Φορείς & Πολίτες

Β
Συνεργασία Φορέων:
Ανταλλαγή ιδεών, αντικρουόμενοι στόχοι, 
κατανομή ευθυνών και πόρων

Γ
Αποτελεσματικά μέτρα:
Προκύπτουν από ολοκληρωμένο σχεδιασμό, 
διεπιστημονική ομάδα και συμμέτοχή της 
κοινωνίας

Δ
Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγηση:
Δείκτες παρακολούθησης, μέθοδοι τήρησης 
δεδομένων, ενδεικτικός προϋπολογισμός και 
χρονοδιάγραμμα

Ο κύκλος του ΣΒΑΚ

Τρέχον στάδιο εκπόνησης του 
ΣΒΑΚ Δ. Πατρέων

Β Φάση συμμετοχικού σχεδιασμού



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Ποιος είναι ο απώτερος στόχος κάθε σχεδιασμού που αφορά τις μεταφορές?

Στόχος του Μάλμε για μετακινήσεις 
εντός πόλης

Στόχος του Μάλμε για μετακινήσεις 
με ένα άκρο εκτός πόλης

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για τις μεταφορές θα πρέπει να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες στον τελικό χρήστη 
ώστε να τον βοηθήσει να επιλέξει με μεγαλύτερη ευκολία / συχνότητα τις βιώσιμες μορφές μετακίνησης



78.4%

20.7%

0.9%

Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Είμαστε ικανοποιημένοι από την υφιστάμενη κατάσταση στην Πάτρα;

Κατανομή μετακινήσεων στην Πάτρα*
Βάσει πλήθους μετακινήσεων

Κατανομή μετακινήσεων στην Πάτρα *
Βάσει μήκους μετακίνησης

61.7%

10.6%

26.6%

1.1%

* Έρευνα Προέλευσης - Προορισμού σε νοικοκυριά, ΣΒΑΚ Δ. Πατρέων, Ιαν έως Απρ 2022



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Οι πεπερασμένοι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι και οι περιορισμοί από την υφιστάμενη κατάσταση του 
δικτύου δεν επιτρέπουν απεριόριστες παρεμβάσεις. Τα σενάρια κινητικότητας αποτελούν συνδυασμούς 
μέτρων τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο να αντιμετωπίζουν τα τοπικά προβλήματα με έναν 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο.  Τα σενάρια διαφοροποιούνται δίνοντας «έμφαση» σε μια διαφορετική 
συνεργασία μέτρων κατά περίπτωση. Το επικρατέστερο σενάριο επιλέγεται από την τοπική κοινωνία μέσω 

των διαδικασιών του Συμμετοχικού Σχεδιασμού.

Παραδείγματα σεναρίων από το ΣΒΑΚ της Βρέμης

Τι είναι ένα σενάριο αστικής κινητικότητας?



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Β. Αστική ανάπτυξη με επίκεντρο τις μεταφορές

Α. Πολυτροπικό & ανθεκτικό σύστημα κινητικότητας

Χ.Business as Usual– Δρομολογημένες παρεμβάσεις

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δ. Πατρέων θα εξεταστούν τα εξής σενάρια:



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Α. Πολυτροπικό & ανθεκτικό σύστημα κινητικότητας

Η Πάτρα παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη ενός πολυτροπικού συστήματος μεταφορών,
τις οποίες δεν διαθέτουν άλλες πόλεις της Ελλάδας…
• Η υφιστάμενη σιδηροδρομική υποδομή η οποία διέρχεται από το σύνολο της πόλης επιτρέπει την ευκολότερη 

ανάπτυξη ενός μέσου σταθερής τροχιάς. (διαθέσιμος χώρος & ανταγωνιστική χάραξη)

• Οι οδικές υποδομές έχουν αναπτυχθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες περιορίζοντας τις διαμπερείς 
κινήσεις και διευθετώντας την κίνηση των βαρέων οχημάτων (Παράκαμψη Πάτρας & σύνδεση νέου λιμένα)

• Οι αστικές λεωφορειακές γραμμές εκτελούν σημαντικό συγκοινωνιακό έργο, ωστόσο η απόδοση τους 
περιορίζεται από τις συνθήκες της οδικής κυκλοφορίας (προσπελασιμότητα, συμφόρηση, κ.ά.)

• Η υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής επιτρέπει τη δημιουργία αξόνων κίνησης πεζών και 
ποδηλάτων στην διαθέσιμη επιφάνεια

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:
Η Πάτρα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει ένα πιο δίκαιο σύστημα αστικής κινητικότητας το 
οποίο να παρέχει συνθήκες άνεσης και ασφάλειας στη μετακίνηση με διαφορετικά 
διαθέσιμα μεταφορικά μέσα (πολυτροπικό), ενώ θα διασφαλίζει την ισότητα στη 
μετακίνηση για όλους (οικονομικές & κοινωνικές ομάδες). Η ανάπτυξη υποδομών για 
διαφορετικά μέσα μετακίνησης βελτιώνει την ανθεκτικότητα του 
συστήματος κινητικότητας σε εξωτερικές απειλές.



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Α. Πολυτροπικό & ανθεκτικό σύστημα κινητικότητας
Σημαντικές εξωτερικές προκλήσεις που 
επηρεάζουν κάποιο σύστημα 
μεταφορών. Ευκαιρία για 
πολυτροπικότητα – εναλλακτικές 



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Α. Πολυτροπικό & ανθεκτικό σύστημα κινητικότητας

• Σπάνιοι κόμβοι οδικοί –
σιδηροδρομικού δικτύου

• Περιορισμένες συνθήκες 
άνεσης και ασφάλειας στους 
υφιστάμενους

Δεν υπάρχει επαρκής 
επικοινωνία παραλιακού 
μετώπου & «εσωτερικού» 
αστικού ιστού.

Σημαντικό πρόβλημα σε 
περίπτωση κάποιας «κρίσης»

Υπόμνημα

Κόμβος Οδού - Σιδηροδρόμου

Πυκνότητα πληθυσμού, 

Ελστατ 2011



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Η γεωμορφολογίας της πόλης (γραμμική πόλη) και ο υφιστάμενος σχεδιασμός για την Πάτρας αναδεικνύουν ορισμένα 
χαρακτηριστικά της, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την επίτευξη μιας διαφορετικής μορφής αστικής –
πολεοδομικής ανάπτυξης, η οποία παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα.

• Η γραμμική μορφή της πόλης και η «στένωση-πύκνωση» του οδικού δικτύου στο ύψος του κάστρου, 
δημιουργούν ιδιαιτερότητες στην κίνηση με αυτοκίνητο. Σε συνδυασμό με την εξάρτηση των δραστηριοτήτων της 
πόλης από την κεντρική της περιοχή, παρουσιάζονται διάφορα ζητήματα στην ομαλή λειτουργία του δικτύου

• Οι νέες αστικές αναπλάσεις – πόλοι έλξης και παραγωγής μετακινήσεων δημιουργούν προϋποθέσεις 
αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων.

• Η υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής και η αναβάθμιση της σε ηλεκτρική δυο κατευθύνσεων, 
επιτρέπει την εισαγωγή ενός συστήματος συγκριτικά υψηλότερης μεταφορικής ικανότητας στην Πάτρα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:
Η Πάτρα έχει την ευκαιρία να προσαρμόσει τον πολεοδομικό της σχεδιασμό 
κατάλληλα, ώστε να δημιουργήσει πολλαπλά κέντρα δραστηριοτήτων περιμετρικά 
από κεντρικούς σταθμούς μεταφορών. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν ως 
«ραχοκοκαλιά» που συνδέει τα τοπικά κέντρα, ενώ υποστηρίζοντας τη στάθμευση και 
τις ήπιες μετακινήσεις (ποδηλασίας & βάδισμα) από και προς τους σταθμούς, 
επιτυγχάνονται μετακινήσεις μικρότερου μήκους και με βιώσιμα μέσα μετακίνησης

Β. Αστική ανάπτυξη με επίκεντρο τις μεταφορές



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Β. Αστική ανάπτυξη με επίκεντρο τις μεταφορές



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Β. Αστική ανάπτυξη με επίκεντρο τις μεταφορές



Υφιστάμενος Σχεδιασμός

Εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ, 2011)

• Πεζοδρομήσεις στο κέντρο και την παλιά πόλη

• Υπογειοποίηση παραλιακής οδού (Όθωνος Αμαλίας)

• Διανοίξεις σημαντικών αξόνων κυκλοφορίας (Νότιο τμήμα)

• Άξονες κίνησης πεζών

Δράσεις του ΒΑΑ

• Παρεμβάσεις στην Άνω πόλη

• Πεζοδρομήσεις και διαχείριση κυκλοφορίας στο κέντρο

• Αναπλάσεις σε πεζοδρόμια σε γειτονιές

• Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου



Υφιστάμενος Σχεδιασμός

Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής 

υποδομής εντός πόλης

• Διπλή γραμμή με ηλεκτροκίνηση

• «Διασφαλισμένη» η 

υπογειοποίηση από 

Κανελλοπούλου έως Νέο Λιμένα

• Διεκδίκηση για υπογειοποίηση

έως το Ρίο

• Τρεις (3) Νέοι σταθμοί –

Κανελλοπούλου, Αγ. Διονύσιος, 

Νέος Λιμένας

Ζητήματα προς διευθέτηση;

• Συχνότητα δρομολόγησης 

προαστιακών/αστικών συρμών

• Πλοκή υπεραστικών & 

προαστιακών/αστικών συρμών



Υφιστάμενος Σχεδιασμός

Νέο κέντρο πολλαπλών δραστηριοτήτων στις 

εγκαταστάσεις του εργοστασίου Λαδόπουλου

Αναδιαμόρφωση του έλους 

Αγυιάς και του κάμπινγκ

Ανάπλαση και ενοποίηση σημείων 

ενδιαφέροντος στο αρχαιολογικό 

μουσείο



Υφιστάμενος Σχεδιασμός

 Μήκος διαδρομής 26.4 km (13.3 km Νοσοκομείο προς Τ.Ε.Ι, 13.1 
km T.E.I. προς Νοσοκομείο)

 Μέση εμπορική ταχύτητα κίνησης 26.2 km/h

 Χρόνος διαδρομής (με επιστροφή) 60 λεπτά

 Προβλέπεται αναδιάρθρωση του δικτύου λεωφορειακών γραμμών 
των Αστικών ΚΤΕΛ για την καλλίτερη συνολική λειτουργία του 
συστήματος ΜΜΜ

 Προτείνονται 3 εναλλακτικές θέσης χωροθέτησης αμαξοστασίου



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δ. Πατρέων

Σενάριο Χ: Προγραμματισμένες παρεμβάσεις

Διαδρομή πεζών (ΓΠΣ)

Μονοδρόμηση Οδού

Νέος σταθμός τραίνου
Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών (ΒΑΑ) 

Νέος σταθμός ΚΤΕΛ

Αστική ανάπλαση παραλιακού μετώπου (ΒΑΑ) 

Νέοι πόλοι μετακινήσεων

Υπογειοποίηση οδού (ΓΠΣ)Υφιστάμενος υπέργειος σιδηρόδρομος

Αναβαθμισμένος υπέργειος σιδηρόδρομος

Υπόγειος σιδηρόδρομος Διάνοιξη οδού (ΓΠΣ)



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δ. Πατρέων

Σενάριο Χ: Προγραμματισμένες παρεμβάσεις

Μονοδρόμηση Οδού

Νέος σταθμός τραίνου

Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών (ΒΑΑ) 

Νέος σταθμός ΚΤΕΛ

Αστική ανάπλαση παραλιακού μετώπου (ΒΑΑ) 

Υπογειοποίηση οδικού άξονα

Υφιστάμενος υπέργειος σιδηρόδρομος

Αναβαθμισμένος υπέργειος σιδηρόδρομος

Υπόγειος σιδηρόδρομος

Διαδρομή πεζών (ΓΠΣ)
Υφιστάμενη ποδηλατική υποδομή

Νέος ποδηλατόδρομος
Πεζοδρόμηση (ΓΠΣ)

Περιορισμός στάθμευσης

Παρακολούθηση στάθμευσης

Αναβάθμιση κλίμακας

Οδός Ηπίας Κυκλοφορίας

Αναβάθμιση κόμβου (πεζοί)

Εγκατάσταση ανελκυστήρα

Νέα ποδηλατολωρίδα

Οριοθέτηση στάθμευσης

Αναδιαμόρφωση 

στάθμευσης



Α. Πολυτροπικό & 
ανθεκτικό σύστημα 
κινητικότητας

Β. Αστική ανάπτυξη με 
επίκεντρο τις μεταφορές



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Μηχανοκίνητη κυκλοφορία

Σενάριο Χ: Business as Usual– Δρομολογημένες παρεμβάσεις

• Αισθητήρες έξυπνης στάθμευσης στις οδούς που περικλείονται από Ζαΐμη-Κορίνθου-Αράτου-Ρ. Φεραίου, 5 έτη (Open Mall)

• Αισθητήρες έξυπνης στάθμευσης (845) στις οδούς Όθωνος Αμαλίας, Κορίνθου, Κανακάρη, Καραϊσκάκη, Ζαΐμη, Αράτου, Ερμού, Πατρέως, Κολοκοτρώνη, Αγ. Νικολάου, Παπαδιαμαντοπούλου, Πλ. Κυρίλλου 25ης Μαρτίου, Π. Π. 

Γερμανού, Χαραλάμπη - 5 έτη (ΒΑΑ)

• Υπογειοποίηση τμήματος της Οδού Όθωνος Αμαλίας (ΓΠΣ, 2011)

• Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση σε Άνω και Κάτω πόλη – 5 έτη (ΒΑΑ & Κυκλοφοριακή Μελέτη):

• Αντιδρόμιση των οδών Κορίνθου και Κανακάρη στο σύνολο τους – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 

• Οριοθέτηση της στάθμευσης παρα την οδό: Ερμού, Μπουκούρη, 

• Αναδιαμόρφωση της στάθμευσης: Παπαδιαμαντοπούλου, Πλ. Κορύλλου

• Περιορισμός της στάθμευσης: Γ. Ρούφου, Παντοκράτορος, Υψηλάντου (Ερμού έως Αράτου, Βότση έως Γούναρη), Αράτου (Κορίνθου έως Υψηλά ντου).

• Διάνοιξη -Ολοκλήρωση οδικών τμημάτων:

• Οδός Καραμανλή: Κανελλοπούλου έως Ηρ. Πολυτεχνείου -5 έτη (ΓΠΣ, 2011)

• Οδός περιμετρική Προάστιο, Κοτρώνη, Αρέθα – 10 έτη (ΓΠΣ, 2011)

• Οδός Α. Παπανδρέου: Πλ. Γ. Παπανδρέου έως Γλαύκου – 10 έτη (ΓΠΣ, 2011)

• Οδός Μ. Αλεξάνδρου: Ακρωτηρίου έως Ακτή Δημαίων – 10 έτη (ΓΠΣ, 2011)

• Οδός Φιλίππου Ολυμπιάδος: Ακρωτηρίου έως Ακτή Δημαίων – 15 έτη (ΓΠΣ, 2011)

• Οδός Α. Παπαναστασίου: Αγ. Ιωάννη Πράτσικα έως Ακτή Δημαίων -5 έτη (ΓΠΣ, 2011)

• Οδός Καλαβρύτων: Νοσοκ. Αγ. Ανδρέας έως Οδός Γλαύκου – 15 έτη (ΓΠΣ, 2011)

• Οδός Πλαστήρα: Συνολική διάνοιξη – 15-20 έτη (ΓΠΣ, 2011)

• Οδός Αθηνών – κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής – 10 έτη (ΓΠΣ, 2011)

• Οδός Παπάγου: Μαραγκοπούλου έως παράκαμψη Πατρών Κ4 – 15 έτη (ΓΠΣ, 2011)

• Οδός Λεωφ. Μειλίχου: Ηρ. Πολυτεχνείου έως παράκαμψη Πατρών Κ4 – 10 έτη (ΓΠΣ, 2011)

• Οδός Ελύτη: τμήματα από Γλαύκου έως Βενιζέλου– 10 έτη (ΓΠΣ, 2011)

Κοινές παρεμβάσεις στα εναλλακτικά σενάρια

• Ολοκληρωμένη ανάπλαση / αναζωογόνηση αστικής αρτηρία:

• Οδός Αθηνών: Αναπάυσεως έως Παναχαικού -10 έτη

• Ολοκλήρωση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του Ρίο για τη διασφάλιση ομαλής ροής

• Διατάξεις μείωσης ταχύτητας μηχανοκίνητης κυκλοφορίας

• Οδός Ιπποκράτους - Πανεπιστήμιο

• Υλοποίηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για την προώθηση των πράσινων μετακινήσεων

• Οργάνωση των διαδρομών απασχολούμενων από / προς εκτενείς πυρήνες απασχόλησης (π.χ. ΒΙ.ΠΕ)

• Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Διερεύνηση εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης

υποδομών για την προώθηση της τροφοδοσίας με βιώσιμα μέσα μετακίνησης (ποδήλατο, ηλ. Οχήμ, κ.ά.)

• Αναβάθμιση κόμβων: Κανελλοπούλου & Κορίνθου – Πατρών, Κανελλοπούλου & Αθηνών, Καραμανλή & 

Τερψιθέας, Νόρμαν & Όθωνος – Αμαλίας, Κορίνθου – Νόρμαν, Βενιζέλου & Γ. Παπανδρέου, Ακτή Δημαίων –

Παπαφλέσσα, Είσοδος Λαδόπουλου

• Εμπλουτισμός θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην κεντρική περιοχή και τα τοπικά κέντρα (2 ΑμεΑ / 50 θέσεις οδού)

• Προστασία των ραμπών ΑμεΑ από την παράνομη στάθμευση με χρήση αισθητήρων

Σενάριο Α. Πολυτροπικό & ανθεκτικό σύστημα κινητικότητας Σενάριο Β. Αστική ανάπτυξη με επίκεντρο τις μεταφορές

• Προτεραιότητα στην διάνοιξη των οδών: Ανδρέα Παπανδρέου (5 έτη), και Αλ. Παπάγου (10+ έτη)

• Μονοδρόμηση οδών: Ακρωτηρίου (είσοδος) & Ανδρ. Παπανδρέου (έξοδος)

• Τεχνικά έργα: Γέφυρα στην προέκταση της Ανδρ. Παπανδρέου – σύνδεση με Γλαύκου

• Διαχείριση βαρέων οχημάτων – Δυνατότητα πρόσβασης στο κέντρο της πόλης 

• Αναβάθμιση κόμβων: Α. Παπανδρέου & Ακρωτηρίου, Ακρωτηρίου & Μ. Αλεξάνδρου, Ακρωτηρίου & Γλαύκου

• Προτεραιότητα στην διάνοιξη των οδών: Αλ. Παπαναστασίου (5 έτη) και Μεγ. Αλεξάνδρου (10+ έτη)

• Διερεύνηση δημιουργίας ζεύγους μονοδρομων στην περιοχή του Ρίο (π.χ. Σωμερσετ & Ηρ. Πολυτεχνέιου / Αγ. 

Γεωργίου)  – 5 έτη

• Διαχείριση βαρέων οχημάτων – Πρόσβαση στα τοπικά κέντρα  & Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα για κέντρο

• Διερεύνηση μορφών ελεγχόμενης στάθμευσης στις γειτονίες περιμετρικά των Σιδηροδρομικών Σταθμών



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δ. Πατρέων

Σενάριο A: Πολυτροπικό & ανθεκτικό σύστημα κινητικότητας

Μηχανοκίνητη κυκλοφορία

Μονοδρόμηση Οδού

Υφιστάμενο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης (ΒΑΑ) 

Εφαρμογή ρυμοτομικού - Προτεραιότητα

Υπογειοποίηση οδού (ΓΠΣ)
Διάνοιξη οδού - Προτεραιότητα (ΓΠΣ)

Ανάπλαση/ αναζωογόνηση οδικού άξονα

Πεζοδρόμηση οδού 

Αναβάθμιση κόμβου Οδού - Σιδηροδρόμου

Σύνθετο τεχνικό έργο

Παρακολούθηση στάθμευσης

Αναβάθμιση κόμβου (Οχήματα)



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δ. Πατρέων

Σενάριο Β. Αστική ανάπτυξη με επίκεντρο τις μεταφορές
Μηχανοκίνητη κυκλοφορία

Μονοδρόμηση Οδού

Υφιστάμενο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης (ΒΑΑ) 

Ελεγχόμενη στάθμευση – Προστασία κατοίκων

Υπογειοποίηση οδού (ΓΠΣ)
Διάνοιξη οδού - Προτεραιότητα (ΓΠΣ)

Ανάπλαση/ αναζωογόνηση οδικού άξονα

Πεζοδρόμηση οδού 

Αναβάθμιση κόμβου Οδού - Σιδηροδρόμου

Παρακολούθηση στάθμευσης

Ανάπτυξη τοπικού κέντρου Εφαρμογή ρυμοτομικού

Αναβάθμιση κόμβου (Οχήματα)



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Δημόσια συγκοινωνία

Σενάριο Χ: Business as Usual– Δρομολογημένες παρεμβάσεις

• Ολοκλήρωση της νέας ηλεκτροκίνητης διπλής γραμμής Κιάτο – Πάτρα στο τμήμα ΡΙΟ – Ν. Λιμένας

• Υπογειοποίηση Σιδηροδρομικής Γραμμής: Κανελλοπούλου έως Νέο Λιμένα Πατρών – 10 έτη (ΓΠΣ,2011)

• Δημιουργία υπόγειου σταθμού στην οδό Κανελλοπούλου – 10 έτη (Υπουργείο, 2020)

• Δημιουργία Κεντρικού Σταθμού Σιδηροδρόμου περιοχή Αγ. Διονυσίου – 10 έτη (ΓΠΣ,2011 Υπουργείο, 2020)

• Δημιουργία Σταθμού Μετεπιβίβασης Σιδηροδρόμου – Νέου Λιμένα Πατρών περιοχή – 10 έτη (ΓΠΣ,2011)

Κοινές παρεμβάσεις στα εναλλακτικά σενάρια

• Αναδιαμόρφωση του συστήματος αστικής συγκοινωνίας

• Επαναπροσέγγιση της ονομασίας και της αρίθμησης των Λεωφορειακών Γραμμών και των στάσεων (εμπορική 

– επικοινωνιακή προσέγγιση) – Στόχος η εύκολη χρήση και από επισκέπτες

• Ολοκληρωμένη παρουσίαση των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας στο διαδίκτυο. (γραμμές, ώρες 

αναχώρησης, τιμολόγηση, κ.ά.)

• Μελέτη για την ανάδιάρθρωση της τιμολογιακής πολιτικής – Διερεύνηση οικονομικών κινήτρων και ειδικών 

χρεώσεων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.(έμφαση στις κάρτες απεριορίστων διαδρομών) 

• Ριζική αναδιαμόρφωση των στάσεων αστικής συγκοινωνίας

• Χωροθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης σε κάθε στάση με το όνομα και τον κωδικό της. Επιπλέον 

μπορούν να συμπεριληφθούν οι διερχόμενες γραμμές και οι κατευθύνσεις τους.

• Προοδευτική εγκατάσταση στεγάστρου σε στάσεις που το επιτρέπει το πλάτος πεζοδρομίου. Αναγραφή του 

ονόματος της στάσης στο στέγαστρο σε θέση ορατή από τον επιβάτη του λεωφορείου.

• Οργάνωση αστικών συγκοινωνιών ευρύτερης περιοχής Πατρών

• Θεσμοθέτηση ενός Οργανισμού Συγκοινωνιών Πατρών με αντικείμενο να ορίζει, να ρυθμίζει και να 

παρακολουθεί το συγκοινωνιακό έργο στην ευρύτερη περιοχή. Συντονισμός και συνδυασμός των 

διαθέσιμών μέσων αστικής συγκοινωνίας (Σιδηρόδρομος, Αστικά Λεωφορεία, Ταξι, κοινόχρηστα ποδήλατα, 

κ.ά.) με στόχο τη συνεργατική και όχι την ανταγωνιστική λειτουργία τους.

• Κεντρική διαχείριση των εσόδων και ορθολογική κατανομή τους μεταξύ των διαθέσιμων μέσων μετακίνησης 

βάσει προσφερόμενου έργου. (Εκπόνηση ειδικής επιχειρησιακής μελέτης)

• Διερεύνηση σκοπιμότητας εισαγωγής ενιαίου και ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα μέσα της Πάτρας

• Δημιουργία εγκαταστάσεων Park n Ride

• Απλοί χώροι: Πλησίον σταθμού τρένων Μποζαιτικα, Βραχνέικα, Μιντιλόγλι, Παραλία Πατρών

• Αναβαθμισμένες υποδομές::Πλησίον σταθμού τρένων Ρίο, Κανελλοπούλου, Νέο Λιμάνι – Λαδόπουλος

• Διερεύνηση σκοπιμότητας για την ανάπτυξη συστήματος Demand Oriented Transport

Σενάριο Α. Πολυτροπικό & ανθεκτικό σύστημα κινητικότητας Σενάριο Β. Αστική ανάπτυξη με επίκεντρο τις μεταφορές

• Διερεύνηση σκοπιμότητας διαμόρφωσης ενός διευρυμένου πολυτροπικού σταθμού μεταφορών στην περιοχή του 

Αγίου Διονυσίου. Διασφάλιση άνετων και απρόσκοπτων-αδιάκοπτων μετακινήσεων μεταξύ του σιδηροδρόμου, 

των αστικών λεωφορείων, του υπεραστικού ΚΤΕΛ και του επιβατικού λιμένα.

• Επέκταση της υπογειοποίησης του σιδηροδρόμου έως το Ρίο (ή το Ακταιο)

• Διατήρηση του ακτινικού δικτύου λεωφορειακών γραμμών αστικής συγκοινωνίας  και προσαρμογή των 

υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών ώστε να καταλήγουν/ξεκινούν από τον Πολυτροπικό σταθμό.

• Προσαρμογή των λεωφορειακών γραμμών που χρησιμοποιούν την οδό Ακρωτηρίου η οποία θα μονοδρομηθεί. 

Αξιοποίηση της διανοιγμένης οδού Α. Παπανδρέου ως ζεύγος μονοδρόμων.

• Εγκατάσταση νέων στάσεων κατά μήκως της Α. Παπανδρέου

• Αναβάθμιση στάσεων Αστικής Στυγκοινωνίας: Αρέθα (πανεπιστημίου), Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας, Αγ. Θεόδωροι

Δεμένικα

• Διερεύνηση σκοπιμότητας αναδιάρθρωση του δικτύου λεωφορειακών γραμμών με στόχο την υποστήριξη της 

ανάπτυξης περιοχών γύρο από σημαντικούς σταθμούς μεταφορών (Transit Oriented Development)

• Δυναμική αξιοποίηση του μέσου σταθερής τροχιάς

• Εισαγωγή δύο (2) Κύριων Λεωφορείων Γραμμών με υψηλό επίπεδο προσφοράς

• Εισαγωγή συμπληρωματικών Τροφοδοτικών Λεωφορειακών Γραμμών 

• Διασφάλιση της ανταπόκρισης των συμπληρωματικών γραμμών με τα δρομολόγια του τραίνου και των 

κύριων γραμμών (έμφαση στις συνδέσεις με το Νοσοκομείο/Πανεπιστήμιο)

• Διαμόρφωση δύο (2) κύριων σταθμών πολυτροπικών μετακινήσεων: Λαδόπουλος & Πανεπιστήμιο – Ρίο

• Διαμόρφωση ενός (1) δευτερεύοντος σταθμού πολυτροπικών μετακινήσεων: Αγ. Διονύσιος



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δ. Πατρέων

Σενάριο A: Πολυτροπικό & ανθεκτικό σύστημα κινητικότητας
Δημόσια συγκοινωνία

Ανάπτυξη τοπικού κέντρου

Λεωφορειακή γραμμή

Νέος σταθμός τραίνου

Νέος σταθμός ΚΤΕΛ

Υφιστάμενος σταθμός τραίνου

Νέα στάση λεωφορείου

Υφιστάμενος υπέργειος σιδηρόδρομος

Αναβαθμισμένος υπέργειος σιδηρόδρομος
Υπόγειος σιδηρόδρομος

Αναβαθμισμένη στάση λεωφορείου

Αναβαθμισμένος Σταθμός Park n Ride

Αναβαθμισμένος Σταθμός Park n Ride

Προσέγγιση Α

Διατήρηση ενός ακτινικού 

δικτύου λεωφορειακών 

γραμμών το οποίο συγκλίνει 

στο κέντρο της πόλης.

• Υπόγειο μέσο σταθερής 

τροχιάς υψηλής μεταφορικής 

ικανότητας για τη σύνδεση 

Βορά – Νότου

• Κατάργηση του βόρειου 

χώρου «διακλαδώσεων» του 

σιδηροδρόμου και 

αναδιαμόρφωση περιοχής.

• Αξιοποίηση του χώρου για 

τη δημιουργία εκτεταμένου 

πολυτροπικού & 

διατροπικού σταθμού 

μετακινήσεων  

(Σιδηρόδρομος, Λιμένας, 

Υπεραστικό ΚΤΕΛ και 

Αστική συγκοινωνία)

• Προσαρμογή των 

διαδρομών των 

υφιστάμενων λεωφορειακών 

γραμμών



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δ. Πατρέων

Ανάπτυξη τοπικού κέντρου

Κύρια λεωφορειακή γραμμή

Τροφοδοτική λεωφορειακή γραμμή
Νέος σταθμός τραίνου

Νέος σταθμός ΚΤΕΛ

Υφιστάμενος σταθμός τραίνου

Νέα στάση λεωφορείου
Υφιστάμενος υπέργειος σιδηρόδρομος

Αναβαθμισμένος υπέργειος σιδηρόδρομος
Υπόγειος σιδηρόδρομος

Σταθμός Park n Ride
Αναβαθμισμένος Σταθμός Park n Ride

Σενάριο Β. Αστική ανάπτυξη με επίκεντρο τις μεταφορές
Δημόσια συγκοινωνία

Προσέγγιση Β

Ανάπτυξη ενός δικτύου 

λεωφορειακών γραμμών με 

την μορφή Κανάβου το 

οποίο πλαισιώνει τον 

σιδηρόδρομο

• Υπόγειο μέσο σταθερής 

τροχιάς υψηλής μεταφορικής 

ικανότητας για τη σύνδεση 

Βορά – Νότου

• Κίνητρα πολεοδομικής 

ανάπτυξης γύρο από 

σημαντικούς σταθμούς 

μεταφορών (T.O.D.)

• Δημιουργία 2 κύριων 

γραμμών

• Λαδόπουλος –

Πανεπιστήμια (Ρίο)

• Ομβριά – Αγ. Διονύσιος

• Δημιουργία πολλαπλών 

κάθετων λεωφορειακών 

συνδέσεων για την 

τροφοδότηση του 

σιδηροδρόμου και των 

κύριων γραμμών.



Σενάριο A: Πολυτροπικό & ανθεκτικό σύστημα 

κινητικότητας

Διερεύνηση συστήματος DRT για την 

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των 

απομακρυσμένων περιοχών του Δήμου

*Πολλές προελεύσεις – ένας προορισμός*

Πολυτροπικός σταθμός μεταφορών

Σενάριο Β. Αστική ανάπτυξη με επίκεντρο τις 

μεταφορές

Διερεύνηση συστήματος DRT για την 

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των 

απομακρυσμένων περιοχών του Δήμου

*Πολλές προελεύσεις – ένας προορισμός*

Πολυτροπικός σταθμός μεταφορών

Εξυπηρέτηση 
απομακρυσμένων 
περιοχών Δήμου

Διερεύνηση ενός συστήματος 

δημόσιων συγκοινωνιών 

προσαρμοσμένο στη ζήτηση 

(Demand Related Transport)

• Συνεργασία παρόχων: 

Αστική Συγκοινωνία, ΤΑΞΙ, 

ΚΤΕΛ, Λευκά ΤΑΞΙ & Δήμος 

Πατρών

• Κέντρο ελέγχου και 

δρομολόγησης των 

υπηρεσιών

• Αιτήματα πολιτών μέσω 

τηλεφώνου, διαδικτύου και 

Smart εφαρμογής.

• Δρομολόγηση γραμμών 

σύμφωνα με τις ανάγκες  



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Κλειστές στάσεις για τους 

απομακρυσμένους οικισμούς Υποδομές για Bike n ride

Διερεύνηση συστήματος Δημοτικής Συγκοινωνίας για του απομακρυσμένους οικισμούς προσαρμοσμένο στην ζήτηση

Δημιουργία συγχρόνων 

διατοπικών σταθμών ΜΜΜ 



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Ανεξάρτητη 
φόρτιση Η.Ο. 
από Α.Π.Ε.

Αναβαθμισμένη 
στάση ΜΜΜ

Ειδικές θέσεις 
στάθμευσης

Αναβαθμισμένοι σταθμοί Park 

and Ride.

• Δημιουργία οργανομένων χώρων 

στάθμευσης σε κεντρικούς 

σταθμούς Δημοσίων Μεταφορών

• Προώθηση των συνδυασμένων 

μετακινήσεων και της 

πολυτροπικότητας των 

μεταφορικών

• Ευκαιρία για κάλυψη του χώρου 

με φωτοβολταικα πάνελ.

(προστασία οχημάτων & 

βελτίωση μικροκλίματος)

• Αυτόνομη παραγωγή ενέργειας 

για τη φόρτιση των οχημάτων 

(μακροχρόνια στάθμευση)

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

όταν δεν απαιτείται φόρτιση.

• Πλεονεκτήματα για το σύστημα 

μεταφορών, το περιβάλλον και τα 

οικονομικά του Δήμου.

Παράδειγμα σταθμού Park n Ride



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Μικροκινητικότητα

Σενάριο Χ: Business as Usual– Δρομολογημένες παρεμβάσεις

• Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων στην κεντρική περιοχή της Πάτρας (Διαδρομή 3) – 5 έως 10 έτη (ΒΑΑ)

• Ολοκλήρωση του ποδηλατοδρόμου στον παραλιακό άξονα – 10 έτη (ΒΑΑ)

Κοινές παρεμβάσεις στα εναλλακτικά σενάρια

• Δημιουργία αναβαθμισμένης αποκλειστικής υποδομής ποδηλάτων στο υπέργειο χώρο της υπογειοποιημένης σιδηροδρομικής γραμμής – 5 έως 10 έτη 

• Εγκατάσταση θέσεων βραχυχρόνιας στάθμευσης ποδηλάτων σε κοινόχρηστους χώρους και λοιπούς πόλους μετακινήσεων 

• Εγκατάσταση θέσεων μακροχρόνιας στάθμευσης ποδηλάτων σε πολυτροπικούς σταθμούς μεταφορών, υποδομές Park n Ride και σε αναβαθμισμένες υποδομές στάσεων λεωφορείων

• Προσαρμογή κρίσιμων κόμβων για την συνύπαρξη Ποδηλάτη-Πεζού & Ποδηλάτη – Ι.Χ.
• Αναδιαμόρφωση της πλοκής ποδηλάτη – πεζού στις θέσεις των στάσεων ΜΜΜ

• Διερεύνηση συνθηκών επαναλειτουργίας συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων – Αξιολόγηση ηλεκτροκίνησης και συστημάτων dockless

• Διερεύνηση σκοπιμότητας δημιουργίας ειδικών ποδηλατικών διαδρομών (Αθλητική ποδηλασία, τουριστική ποδηλασία, κ.ά.)

Σενάριο Α. Πολυτροπικό & ανθεκτικό σύστημα κινητικότητας Σενάριο Β. Αστική ανάπτυξη με επίκεντρο τις μεταφορές

• Υποδομές που διασφαλίζουν την άμεση σύνδεση των απομακρυσμένων περιοχών με το κέντρο της πόλης:

• Δημιουργία αποκλειστικού ποδηλατόδρομου κατά μήκος του ζεύγους μονόδρομων Ακρωτηρίου & Α. 

Παπανδρέου

• Δημιουργία λωρίδων ποδηλάτου στις οδούς:

• Γ. Παπανδρέου – 5 έως 10 έτη

• Καλαβρύτων -15 έτη

• Εναλλακτικά – Αξιοποίηση της οδού Βενιζέλου για σύνδεση με τον παραλιακό ποδηλατόδρομο 

• Διαμόρφωση χώρων για την μεταφορά ποδηλάτων από τα διαθέσιμα ΜΜΜ

• Υποδομές που διασφαλίζουν την σύνδεση των γειτονιών με τα νέα τοπικά κέντρα γύρο από κεντρικούς 

σταθμούς μεταφορών:

• Δημιουργία αποκλειστικού ποδηλατόδρομου έως το Ρίο στον υπουργείο διαθέσιμο χώρο μετά την 

υπογειοποίηση.

• Δημιουργία λωρίδων ποδηλάτου στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου έως τον Πολυτροπικό σταθμό Λαδόπουλου

• Δημιουργία άξονα μεικτής χρήσης ποδηλάτου στην οδό Σμύρνης έως τον σταθμό Αγ. Ανδρέα

• Διερεύνηση μικρού δικτύου ποδηλατοδρόμων στην περιοχή του ΕΑΠ.



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δ. Πατρέων

Σενάριο A: Πολυτροπικό & ανθεκτικό σύστημα κινητικότητας

Μικροκινητικότητα

Διάνοιξη οδού - Προτεραιότητα (ΓΠΣ)

Πεζοδρόμηση οδού 

Νέος ποδηλατόδρομος

Νέα λωρίδα ποδηλάτου

Υφιστάμενη υποδομή ποδηλάτου

Υποδομή μεικτής χρήσης ποδηλάτου

Μονοδρόμηση Οδού

Διαμόρφωση κόμβου για ποδήλατο



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δ. Πατρέων

Σενάριο Β. Αστική ανάπτυξη με επίκεντρο τις μεταφορές
Μικροκινητικότητα

Διάνοιξη οδού - Προτεραιότητα (ΓΠΣ)

Πεζοδρόμηση οδού 

Νέος πόλος μετακινήσεων
Ανάπτυξη τοπικού κέντρου

Νέος ποδηλατόδρομος

Νέα λωρίδα ποδηλάτου

Υφιστάμενη υποδομή ποδηλάτου

Υποδομή μεικτής χρήσης ποδηλάτου

Μονοδρόμηση Οδού

Διαμόρφωση κόμβου για ποδήλατο



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας



Αμφίδρομη οδός με στάθμευση πεζοδρόμια

≈ 15 m

Οδού Ακρωτηρίου

Υφιστάμενη διατομή 

οδού



Διατήρηση

πεζοδρόμιου και 

στάθμευσης

Μονόδρομος 

προς το Κέντρο

Διατήρηση

πεζοδρόμιου

Υποδομή ποδηλάτου & 

διατήρηση της

στάθμευσης

Σενάριο Α:

Οδού Ακρωτηρίου

Παράδειγμα 

διαμόρφωσης
Streetmix.net

≈ 15 m



Διαπλάτυνση

Πεζοδρόμιου με και 

στάθμευσης

Μονόδρομος 

προς το Κέντρο

Διαπλάτυνση 

του πεζοδρόμιου 

& φυτεύσεις

Υποδομή 

ποδηλάτου

Σενάριο Α:

Οδού Ακρωτηρίου

Παράδειγμα 

διαμόρφωσης
Streetmix.net

≈ 15 m







Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Πεζοί

Σενάριο Χ: Business as Usual– Δρομολογημένες παρεμβάσεις

• Έξυπνες διαβάσεις επι τις οδού Μαιζώνος- 5 έτη (Open mall)

• Βελτίωση υποδομών πεζοδρομίων, προσβασιμότητας, φωτισμού και φυτεύσεων – Οδοί εντός: Ιωνίας, Χείλωνος, Γούναρη, Καλαβρύτων, Ηρακλείου – 5 έτη, (Αναζωογόνηση Προσφυγικών Κατοικιών Δήμου Πατρέων )

• Ανακατασκευή Κλιμάκων Ιστορικού Κέντρου Πατρών (Αγίου Νικολάου, Γεροκωστοπούλου, Πατρέως, Παντανάσσης και Τριών Ναυάρχων) – 5 έτη (ΒΑΑ)

• Κατασκευή μηχανικών διατάξεων ανάβασης (ανελκυστήρας / κυλιόμενες σκάλες) για ΆμεΑ στις κλίμακες Αγ. Νικολάου και Τριών Ναυάρχων - 10 έτη (ΒΑΑ)

• Ολοκληρωμένη αστικής ανάπλαση σε Άνω και Κάτω πόλη (ΒΑΑ & Κυκλοφοριακή Μελέτη):

• Πεζοδρομήσεις οδών: Μαιζώνος (Αράτου – Γούναρη), Σισίνη, Υψηλάντου (Βότση - Ερμού), Αγ. Νικολάου (Μαιζώνος έως Γούναρη), Παντοκράτορος (25ης Μαρτίου έως Ρούφου) 

• Ήπιας κυκλοφορίας: τμήματα των οδών Παπαδιαμαντοπούλου, Ηλείας, Παναχαιδος Αθηνάς, 25ης Μαρτίου, Υψηλάντου,

• Βελτίωση των υποδομών πεζών παράλληλα με την σιδηροδρομική γραμμή – 5 έτη ( ΓΠΣ,2011)

• Δημιουργία διαδρομών πεζών

• Παράλληλα με τον ποταμό Χάραδρο – 5 έτη ( ΓΠΣ,2011)

• Παράλληλα με τον ποταμό Μείλιχο – 5 έτη ( ΓΠΣ,2011)

Κοινές παρεμβάσεις στα εναλλακτικά σενάρια

• Δημιουργία «Σχολικών Δακτυλίων» περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων και αναβάθμιση των υποδομών πεζών (πεζοδρόμια & κόμβοι) σε «Σχολικές Διαδρομές» προς τα εν λόγω συγκροτήματα.

• Δημιουργία γραμμικού άξονα κίνησης πεζών στο υπέργειο χώρο της υπογειοποιημένης σιδηροδρομικής γραμμής – 10 έτη (Υπουργείο, 2020)

• Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης πεζών και ποδηλατιστών με σύστημα πινακίδων (χάρτες, πινακίδες, διαδίκτυο, έντυπα, κ.ά.)

• Προοδευτική διαμόρφωση περιοχών ήπιας κυκλοφορίας σε γειτονίες και οδούς εκτός ιεραρχημένου οδικού δικτύου ( 5 -10 έτη)

• Αναβάθμιση θέσεων διάσχισης του σιδηροδρόμου:

• Πλησίον στάσης Καστελόκαμπου – 5 έτη

• Δημιουργία δικτύου βελτιωμένης προσβασιμότητας πεζών

• Δίκτυο οδών στην περιοχή Καστελόκαμπος (Αχιλλέως, Πετμεζά & Σωκράτους) – 5 έτη

• Αρήτης, Ναυσικάς, Μ. Ανδρονίκου – Μποζαίτικα – 5 έτη | 

Σενάριο Α. Πολυτροπικό & ανθεκτικό σύστημα κινητικότητας Σενάριο Β. Αστική ανάπτυξη με επίκεντρο τις μεταφορές

• Δημιουργία δικτύου βελτιωμένης προσβασιμότητας πεζών – δυνατότητα πρόσβασης 

έως το κέντρο της Πάτρας

• Διαμόρφωση διαδρομής πεζών:

• Σύνδεση σταθμού Ριο με Σταθμό Ακταιο

• Δημιουργία δικτύου βελτιωμένης προσβασιμότητας πεζών – Άμεση πρόσβαση στα κέντρα δραστηριοτήτων

• Διαμόρφωση πεζοδρόμου:

• Μεταξύ Αθηνών και Ιπποκράτους, Ριο – 5 έτη

• Αναβάθμιση θέσεων διάσχισης πεζών:

• Σωμερσετ με Παναχαικου (τομη με Πατρών - Κορίνθου)



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δ. Πατρέων

Σενάριο A: Πολυτροπικό & ανθεκτικό σύστημα κινητικότητας

Πεζή μετακίνηση

Δίκτυο προσβασιμότητας πεζών

Διάνοιξη οδού - Προτεραιότητα (ΓΠΣ)
Ανάπλαση/ αναζωογόνηση οδικού άξονα

Πεζοδρόμηση οδού 

Αναβάθμιση κόμβου (πεζοί)

Νέος πόλος μετακινήσεων

Ανάπτυξη τοπικού κέντρουΒελτίωση προσβασιμότητας πεζών (ΒΑΑ) 

Νέος σταθμός τραίνου

Νέος σταθμός ΚΤΕΛ

Αναβάθμιση κόμβου (πεζοί)

Εγκατάσταση ανελκυστήρα

Διαδρομή πεζών
Οδός Ήπιας Κυκλοφορίας

Σχολικοί δακτύλιοι



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δ. Πατρέων

Σενάριο Β. Αστική ανάπτυξη με επίκεντρο τις μεταφορές
Πεζή μετακίνηση

Δίκτυο προσβασιμότητας πεζών

Διάνοιξη οδού - Προτεραιότητα (ΓΠΣ)
Ανάπλαση/ αναζωογόνηση οδικού άξονα

Πεζοδρόμηση οδού 

Αναβάθμιση κόμβου (πεζοί)

Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών (ΒΑΑ) 

Νέος σταθμός τραίνου

Νέος σταθμός ΚΤΕΛ

Αναβάθμιση κόμβου (πεζοί)

Εγκατάσταση ανελκυστήρα

Διαδρομή πεζών
Οδός Ήπιας Κυκλοφορίας

Σχολικοί δακτύλιοι



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Διερεύνηση ποδηλατικών διαδρομών άθλησης & ψυχαγωγίας

Ανάδειξη των κέντρων δραστηριοτήτων με την 

προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης

Βελτίωση κόμβων για πεζούς & ποδηλάτες 

Δίκτυο προσβασιμότητας ευάλωτων χρηστών οδού

Αστικός ποδηλατόδρομος

Διαμόρφωση οδών/ γειτονιών ήπιας κυκλοφορίας



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας



Σενάρια Αστικής Κινητικότητας

Αστικό περιβάλλον και Διαχείριση της ζήτησης των μετακινήσεων

Σενάριο Χ: Do minimum – Δρομολογημένες παρεμβάσεις

• Εφαρμογή «Έξυπνης πόλης» για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και την ενημέρωση των πολιτών – 28 συσκευές Bluetooth – 5 έτη (ΒΑΑ)

• Εφαρμογή «Έξυπνης πόλης» για την παρακολούθηση της στάθμευσης και την ενημέρωση των πολιτών – 836 αισθητήρες – 5 έτη (ΒΑΑ)

• Εφαρμογή «Έξυπνης πόλης» για την παρακολούθηση της Αστικής Συγκοινωνίας και την ενημέρωση των πολιτών – 5 έτη (ΒΑΑ)

• Δυναμική πληροφόρηση μετακινουμένων με πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (4) 

• Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου των εκπομπών και οχλήσεων ( αέριοι ρύποι, ηχορύπανση, φωτορυπανση, ακτινοβολία, κ.ά.) στο κέντρο της πόλης – 5 έτη (ΒΑΑ)

• Χωρικές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας:

• Αναβάθμιση του χώρου του έλους και των εγκαταστάσεων του Καμπινγκ σε σύγχρονο κέντρο αναψυχής και αστικού πρασίνου – 10 έτη (ΒΑΑ)

• Ολοκληρωμένη ανάπλαση οδών/διαδρομών

• Διαδρομή 2: Μεγάλος Περίπατος Μνημείων Ιστορικού Κέντρου Περίπατος Αρχαιολογικών Χώρων (Ρ. Φεραίου) – 5 έτη (ΒΑΑ)

• Διαδρομή 1: Περίπατος αρχαιολογικών χώρων (Γεροκωστοπούλου, δίκτυο άνω πόλης) – 5 έτη (ΒΑΑ)

• Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου από Οδό Τερψιθέας έως Οδό Κανελλοπούλου & από Οδό Γούναρη έως Οδό Θεσσαλονίκης – 10 έτη (ΒΑΑ)

• Ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου στην περιοχή έναντι του Νέου Λιμένα Πατρών και νότια του Γλαύκου

Κοινές παρεμβάσεις στα εναλλακτικά σενάρια

• Οργάνωση τμήματος Διαχείρισης της κυκλοφορίας & πληροφόρησης – Αξιοποίηση δεδομένων και λήψη αποφάσεων – 5 έτη

• Δημιουργία υπηρεσίας παρατηρητηρίου και παροχής ανοικτών δεδομένων "open data" από τα συστήματα έξυπνης πόλης – 5 έτη

• Εκπόνηση και εφαρμογή μακροσκοπικού προγράμματος δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την μετάβαση σε βιώσιμες μορφές μετακίνησης

• Διερεύνηση εισαγωγής οικονομικών και λοιπόν κινήτρων για την προώθηση των βιώσιμων μορφών μετακίνησης.

Σενάριο Α. Πολυτροπικό & ανθεκτικό σύστημα κινητικότητας Σενάριο Β. Αστική ανάπτυξη με επίκεντρο τις μεταφορές

• Διερεύνηση εισαγωγής ενός ολοκληρωμένου συστήματος συννεπιβατισμού για την ευρύτερη περιοχή της 

Πάτρας, με την εφαρμογή οικονομικών κινήτρων και προνομίων στην στάθμευση

• Δημιουργία νέων κέντρων δραστηριοτήτων. Προσέλκυση εμπορίου και υπηρεσιών με κατάλληλο μείγμα 

χρήσεων γης, διοικητικών & εκπαιδευτικών υπηρεσιών και παροχής κινήτρων σε πολίτες και επιχειρήσεις.



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

Για την Lever A.E.:

• Μπάρμπας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σχεδιασμός & Διαχείριση Βιώσιμων υποδομών & Συστημάτων - giorgos.barbas@lever.gr

• Κατκαδίγκας Ραφαήλ, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος - rafail.katkadigkas@lever.gr

• Κουτρουμπής Νικόλαος, Τοπογράφος Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος – nikolaos.koutroumpis@lever.gr

• Τσακίρης Δημήτριος, Τοπογράφος Μηχανικός, MSc Σχεδιασμός & Διαχείριση Βιώσιμων υποδομών & Συστημάτων – dimitris.tsakiris@lever.gr

Διαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων 

βιώσιμης αστικής κινητικής κινητικότητας

Πληροφορίες: www.svakpatras.com Επικοινωνία: svakpatras@gmail.com


