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1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΗ 

1.1 Εισαγωγή  

Από τα τρία σενάρια που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν κατά το 3o στάδιο, 

επιλέγεται ένα Σενάριο, το οποίο και θα εφαρμοστεί στη συνέχεια στον Δήμο.  

Η επιλογή των ομάδων μέτρων γίνεται από κοινού με τους παράγοντες της πόλης και 

τους πολίτες του Δήμου Αμαρουσίου, με αξιοποίηση καλών πρακτικών και της 

εμπειρίας άλλων πόλεων που τα έχουν δοκιμάσει, ενώ δίνεται σημασία και στο 

κόστος τους, σε σχέση με τα οφέλη που αναμένονται από αυτά σε περιβαλλοντικό – 

οικονομικό – κοινωνικό επίπεδο.  

Συνεπώς, για την επιλογή του βέλτιστου/ τελικού σεναρίου ακολούθησε διαβούλευση 

των σεναρίων (3ος Κύκλος Διαβούλευσης) και επεξεργασία των κρίσιμων θεμάτων.  

Ο 3ος Κύκλος Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε με την τελική Συνάντηση – 3η 

Διαβούλευση, η οποία έλαβε χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 26 Ιουνίου 

2020, έπειτα από πρόσκληση του Δημάρχου. Επιπλέον, στο πλαίσιο του 3ου Κύκλου 

Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή Δημοσκόπηση για την επιλογή του 

επιθυμητού Σεναρίου με τη συμμετοχή πολιτών, η οποία διήρκησε 11 ημέρες (από 

09.07.2020 έως 19.07.2020).  

Τα αποτελέσματα του 3ου Κύκλου Διαβούλευσης παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

1.2 Αποτελέσματα 3ης Διαβούλευσης 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου και συγκεκριμένα του τρίτου κύκλου των 

διαβουλεύσεων, διοργάνωσε μία δημόσια συνάντηση υπό μορφή τηλεδιάσκεψης την 

Παρασκευή 26/06/2020 με αντικείμενο την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων 

αναφορικά με τα εναλλακτικά σενάρια-πακέτα μέτρων που προτείνονται για την 

επίτευξη της βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου Αμαρουσίου καθώς και το κοινό 

όραμα για την κινητικότητα στο Δήμο, τις προτεραιότητες και τους έξυπνους στόχους 

που εξυπηρετούνται μέσα από αυτά τα σενάρια. 

Απώτερος σκοπός της  τρίτης διαβούλευσης ήταν, μετά την παρουσίαση των 

μέτρων ΣΒΑΚ από την Ανάδοχο εταιρεία, μέσα από συζήτηση να προκύψει η 

τοποθέτηση των εμπλεκόμενων φορέων επί των μέτρων που προτείνονται στο 

πλαίσιο του ΣΒΑΚ. Οι απόψεις των φορέων, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, 

συνυπολογίζονται στην διαδικασία ανάδειξης των τελικών μέτρων του ΣΒΑΚ. 
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Βάσει των παραπάνω, στην εν λόγω συνάντηση παρουσιάστηκε το κοινό όραμα για 

την κινητικότητα του Δήμου Αμαρουσίου, έγιναν εισηγήσεις από την ομάδα μελέτης 

του Αναδόχου σχετικά με την χάραξη προτεραιοτήτων και την διαμόρφωση 

«ΈΞΥΠΝΩΝ» στόχων που αφορούν την βιώσιμη κινητικότητα στο Δήμο και επιπλέον 

παρουσιάστηκαν τα εναλλακτικά σενάρια παρέμβασης προς την κατεύθυνση της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας για το Δήμο Αμαρουσίου. 

Σκοπός της παρούσας περίληψης των πρακτικών της τρίτης διαβούλευσης είναι η 

συγκέντρωση και συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων – αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από τη δημόσια συζήτηση, τόσο από την Δημοτική Αρχή όσο και από 

τους εμπλεκόμενους φορείς. Μέσα από τις καταγεγραμμένες απόψεις των 

εμπλεκομένων μερών, είναι εφικτή η διεξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την 

καταλληλόλητα ή όχι των μέτρων που προτείνονται. Ωστόσο το τελικό πακέτο μέτρων 

δεν θα προκύψει αποκλειστικά μέσω της γνώμης των φορέων, αλλά και από τα 

αποτελέσματα της διαδικτυακής δημοσκόπησης που εμπλέκει τους πολίτες στην 

διαδικασία επιλογής, την γνωμοδότηση της Δημοτικής Αρχής καθώς και τα 

αποτελέσματα του κυκλοφοριακού μοντέλου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της 

μελέτης. 

Για το λόγο αυτό κλήθηκαν να συμμετέχουν:  

• Εκπρόσωποι Αρχών του Δήμου Αμαρουσίου.  

• Φορείς που παρέχουν μεταφορικό έργο ή διαχειρίζονται μεταφορικές 
υποδομές εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης και εξυπηρετούν τόσο 
τις ανάγκες των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. 

• Φορείς που εκπροσωπούν χρήσεις γης που έλκουν μετακινήσεις φοιτητών 
και μαθητών στην περιοχή παρέμβασης. 

• Ενώσεις ευάλωτων χρηστών των μεταφορικών συστημάτων που είναι 
κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης. 

• Μεγάλες εταιρίες και Εμπορικά Κέντρα των οποίων η λειτουργεία προσελκύει 
μεγάλο αριθμό επισκεπτών στον Δήμο Αμαρουσίου. 

• Σημαντικοί πόλοι έλξης και γένεσης μετακινήσεων, όπως νοσοκομεία και 
αθλητικά κέντρα. 

• Σύλλογοι πολιτών / κοινωνικές ομάδες. 

 

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της διαβούλευσης παρουσιάζεται στον παρακάτω: 
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Πρόγραμμα 3ου Κύκλου Διαβουλεύσεων του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου 

9.30-10.00 Προσέλευση 

10.00-10.05 Εισήγηση Δημάρχου 

Θεόδωρος Αμπατζόγλου, Δήμαρχος Αμαρουσίου 

10.05-10.10 Το όραμα της πόλης για τη βιώσιμη κινητικότητα 

Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, Μονάδα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

10.10-10.20 Χάραξη προτεραιοτήτων και «ΕΞΥΠΝΟΙ» στόχοι για τη βιώσιμη 

κινητικότητα στο Δήμο Αμαρουσίου 

Νικόλαος Κουτρουμπής, Τοπογράφος Μηχανικός – MSc Συγκοινωνιολόγος 

Μηχανικός 

«LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» 

10.20.-10.40 Εναλλακτικά Σενάρια Παρέμβασης για τη Βιώσιμη Αστική 

Κινητικότητα στο Δήμο Αμαρουσίου 

Θοδωρής Μαυρογεώργης, MSc Συγκοινωνιολόγος – Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 

«ΜΣΜ – ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» 

10:40-12.10 Τοποθετήσεις και ερωτήσεις εμπλεκόμενων φορέων 

12:10-12.30 Απαντήσεις του Αναδόχου στις ερωτήσεις των φορέων 

Πίνακας 1 Φορείς που συμμετείχαν στην 3η  Διαβούλευση του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου  

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΟΙ 

1 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗΣ 

ΣΕΡΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ 

3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΘΕΜΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 

4 
ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ "Ο 
ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ" 

ΣΗΦΑΚΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ 

5 ΟΑΣΑ 

ΑΡΜΕΝΗ ΜΠΕΤΤΥ 

ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΛΕΝ 

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΡΚΟΛΙΑΚΟΥ 

6 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΝΑ 

7 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΝΕΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

8 ΣΤΑΣΥ ΚΡΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

9 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

10 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  

ΚΑΪΜΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
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Τα μέλη της ομάδας έργου που συμμετείχαν, περιλαμβάνονται στον πίνακα  3 που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 2: Μέλη της ομάδας έργου που συμμετείχαν στην 3η Διαβούλευση  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Ιωάννης Χάλαρης Ομάδα Εργασίας Δήμου 

2 Νάνσυ Χατζηδάκη Ομάδα Εργασίας Δήμου 

3 Κική Κόλλια Ομάδα Εργασίας Δήμου 

4 Χριστίνα Ζαβολέα Ομάδα Εργασίας Δήμου 

5 Κυργιάκος Γαϊτανίδης Ομάδα Εργασίας Δήμου 

6 Θοδωρής Μαυρογεώργης Μέλος Ομάδας Μελέτης 

7 Άννα Μαυρογεώργη Μέλος Ομάδας Μελέτης 

8 Νίκος Κουτρουμπής Μέλος Ομάδας Μελέτης 

9 Κώστας Τακατζόγλου Μέλος Ομάδας Μελέτης 

10 Θάνος Βλαστός Μέλος Ομάδας Μελέτης 

11 Χρήστος Καρολεμέας Μέλος Ομάδας Μελέτης 

12 Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος Μέλος Ομάδας Μελέτης 

 

Εκτός των προαναφερθέντων, από την Δημοτική Αρχή, συμμετείχαν και οι 

παρακάτω. 

Πίνακας 3: Επιπλέον συμμετέχοντες στην 3η Διαβούλευση  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Θεόδωρος Αμπατζόγλου Δήμαρχος Αμαρουσίου 

2 Στέφανος Τσιπουράκης Αντιδήμαρχος/Αναπληρωτής Δημάρχου 

3 Κωνσταντίνος Ρώτας Αντιδήμαρχος 

4 Ρένα Χαλιώτη Αντιδήμαρχος 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, ξεκινώντας την εισήγησή του, 

αναφέρθηκε στον ραγδαίο ρυθμό άναρχης δόμησης στο Μαρούσι που σαν αποτέλεσμα έχει 

δημιουργήσει σωρό κυκλοφοριακών προβλημάτων, η διόρθωση των οποίων επιχειρείται μέσω 

ενός κατάλληλα διαμορφωμένου στρατηγικού σχεδίου, όπως το ΣΒΑΚ. Στην συνέχεια, ως προς τα 

προτεινόμενα εναλλακτικά σενάρια παρεμβάσεων, θεώρησε ιδανική, την κατεύθυνση του ήπιου 

σεναρίου σε συνδυασμό με 2-3 χαρακτηριστικά από το ριζοσπαστικό σενάριο. Αναλυτικότερα ως 

προς τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, σημείωσε: 

• Την πολύ μεγάλη ανάγκη για εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και για την 

κατασκευή χώρων στάθμευσης πέριξ του κέντρου. Επιπροσθέτως, ανέφερε πως για την 

επίβλεψη της ορθής εφαρμογής του συστήματος, είναι σημαντική η επανασύσταση της 

δημοτικής αστυνομίας. 

• Την προσπάθεια του Δήμου για διεκδίκηση κονδυλίων από την περιφέρεια Αττικής με 

σκοπό την ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων. 

• Ως προς τον τρόπο αναβάθμισης της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Αμαρουσίου (μέτρο που 

προβλέπεται και στα δύο εναλλακτικά σενάρια), ανέφερε πως σε πρώτης φάση 

προβλέπεται αύξηση του αριθμού οδηγών και σε δεύτερη μελλοντική φάση πύκνωση 

δρομολογίων. 

• Ως προς την αναβάθμιση του στόλου, ανέφερε πως θα γίνει σταδιακά και με προσοχή 

λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς πόρους που διατίθενται. 

• Την ανάγκη για άμεση και διαρκή συνεργασία με τον ΟΑΣΑ με σκοπό την επίτευξη ενός 

ολοκληρωμένου συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε και στην ανάγκη 

διερεύνησης του επανασχεδιασμού ορισμένων δρομολογίων, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα την γραμμή 602. 

• Υψίστης σημασίας χαρακτήρισε την διεκδίκηση μεγάλων έργων στους οδικούς άξονες, 

όπως την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Κηφισίας και η επέκταση της οδού Κύμης. Για την 

λεωφόρο Κύμης συγκεκριμένα, ανέδειξε τη σημασία επέκτασης της λέγοντας πως είναι 

βασική προτεραιότητα όλων των δημάρχων των όμορων Δήμων της περιοχής ώστε να 

υπάρξει αποσυμφόρηση του δικτύου. 

• Ως προς το δίκτυο πράσινων διαδρομών, ανέφερε πως η ανάπτυξή του πρεπει να γινει 

παραλληλα με τον ελεγχο της διοχετευσης του κυκλοφοριακου φορτου στις γειτονιες, προς 

αποφυγή ταλαιπωρίας των κατοίκων 

 Ο αντιδήμαρχος Κώστας Ρώτας τόνισε πως πρέπει να ληφθούν υπ’ όψην και οι μεγάλες 

παρεμβάσεις υπερτοπικής σημασίας σε συνδυασμό με το ΣΒΑΚ, για το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. Ανέφερε παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν στην Αττική Οδό (π.χ. παράδρομοι), 

για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου, που όμως έχουν μηδενικό κόστος. 
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Η αντιδήμαρχος Ρένα Χαλιώτη συμφώνησε με όσα ακούστηκαν προς την κατεύθυνση της 

βιώσιμης κινητικότητας, εξέφρασε όμως τον προβληματισμό της για την εφαρμογή των μέτρων 

καθώς το Μαρούσι αποτελεί παλιά πόλη με στενούς δρόμους. 

Εκπρόσωπος του ΟΑΣΑ έδωσε μεγάλη σημασία στη συνεργασία των φορέων έτσι ώστε να 

υπάρχει κοινή γραμμή και συντονισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του ΣΒΑΚ. Πρότεινε να υπάρξει 

επιμονή σε σχέδια που αφορούν χώρους στάθμευσης εκτός οδού σε συνδυασμό με έξυπνη 

ελεγχόμενη στάθμευση, διατυπώνοντας τη συμφωνία της στο όραμα διατροπικότητας των μέσων. 

Ταυτόχρονα, ενώ τέθηκε υπέρ των ποδηλατικών δικτύων, κατέθεσε τον προβληματισμό για 

υπολειτουργία των ποδηλατοδρόμων στις οδούς Αμαρουσίας Αρτέμιδος και Φραγκοκλησσιάς και 

προέτρεψε στροφή προς διορθωτικές κινήσεις / επεμβάσεις ώστε οι ποδηλατόδρομοι να γίνουν 

πιο λειτουργικοί. Την ίδια στιγμή αναφέρθηκε και στα προβλήματα των παραπάνω οδών σε ότι 

αφορά την οδική ασφάλεια, τονίζοντας πως η καθολική εφαρμογή των μέτρων πρέπει να είναι 

προσεκτική ώστε να μην εμποδίζεται η αστική συγκοινωνία και να μην υπάρχουν θέματα οδικής 

ασφάλειας. Πάγιο αίτημα της ήταν η ανάδειξη των στάσεων ΟΑΣΑ εντός των περιπατητικών 

διαδρομών / πράσινων διαδρομών. Σε ότι αφορά τα κοινόχρηστα ποδήλατα, μίλησε για δυσκολία 

μεταφοράς τους εντός των οχημάτων του ΟΑΣΑ, θεωρώντας πιο ικανοποιητική προσέγγιση, αυτήν 

της μεταφοράς τους σε ειδική σχάρα στο μπροστά μέρος των οχημάτων, προτρέποντας 

ταυτόχρονα τους φορείς να συνεργαστούν και να καταθέσουν τις ιδέες τους για τα θέματα της 

φύλαξης. Αναφερόμενη σε νέες δημοτικές γραμμές, τόνισε πως χρειάζονται στοχευμένες μελέτες 

που να τηρούν την κείμενη διαδικασία, καθώς και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Τέλος, 

μίλησε για την πρόβλεψη χώρων επαναφόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων (στην περίπτωση 

μελλοντικής αναβάθμισης του στόλου) καθώς οι προδιαγραφές τους είναι διαφορετικές από αυτές 

των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και έτσι χρειάζεται εξειδικευμένη υποδομή που να καλύπτει τις 

ανάγκες αυτών των οχημάτων. 

Εκπρόσωπος του ΣΤΑΣΥ συμφώνησε στα θέματα συνεργασίας των φορέων και συντονισμού 

των μέτρων. Αναφέρθηκε στις κλοπές ποδηλάτων και στο γεγονός πως οι τοποθετήσεις 

ποδηλάτων σε μέσα σταθερής τροχιάς δεν έχουν ευδοκιμήσει και ως εκ τούτου χρειάζεται μια πιο 

οργανωμένη στρατηγική. Τόνισε πως οι Δήμοι πρέπει να είναι καλά οργανωμένοι έτσι ώστε να μην 

χρειάζεται οι πολίτες να φεύγουν εκτός ορίων των Δήμων, κάτι που εντείνει την κυκλοφοριακή 

συμφόρηση, όσο αυξάνεται το δίκτυο του Μετρό. Σημαντική θεώρησε την κατάλληλη 

πληροφόρηση / κοινή ενημέρωση πριν την εφαρμογή κάποιου μέτρου, προτείνοντας την 

εφαρμογή μικρών βημάτων κάθε φορά. 

Εκπρόσωπος της Αττικό Μετρό, αναφέρθηκε κυρίως στην επέκταση του Μετρό (γραμμή 4), 

ανέφερε πως η κατασκευή των τμημάτων θα γίνει βάσει ανταποδοτικότητας, οικονομίας, 

σημαντικότητας και ζήτησης. Τόνισε πως είναι απαραίτητη η ποσοτικοποίηση του κόστους για το 

τμήμα Β, που επηρεάζει το Μαρούσι. Έδωσε έμφαση στο υφιστάμενο δίκτυο μέσων σταθερής 

τροχιάς, λέγοντας πως πρέπει να αποτελέσει ραχοκοκαλιά για την επόμενη δεκαετία με 

κατάλληλες προσαρμογές. Επίσης, εξέφρασε την άποψη πως το ΣΒΑΚ θα πρέπει να εντάσσεται 

σε ένα γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό και πως χρειάζεται μεγάλη προεργασία των μέτρων για 

ένα υλοποιήσιμο σενάριο. Θεώρησε το ήπιο σενάριο πιο ρεαλιστικό και ευκολότερα αποδεκτό από 
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τους πολίτες του Δήμου. Τέλος, μίλησε για προσδιορισμό των βημάτων υλοποίησης του σεναρίου, 

προσεκτική μελέτη και ήπια εφαρμογή των μέτρων, με βάση το ποια μέτρα είναι καταλληλότερα να 

εφαρμοστούν αρχικά, και ποια με την πάροδο του χρόνου. 

Εκπρόσωποι της Αττικής Οδού, θεωρούν το υπ’ αριθμόν ένα αναγκαίο έργο για σωστή 

λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου, την επέκταση της Λ. Κύμης, δεδομένου ότι ο κόμβος της 

Μεταμόρφωσης σήμερα δεν λειτουργεί σωστά. 

Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού αναφέρθηκε στην 

ανάγκη ύπαρξης σταδίων στο συγκοινωνιακό σύνολο, που ξεκινούν από εθνικό δίκτυο, συνεχίζουν 

σε περιφερειακό επίπεδο και καταλήγουν σε τοπικό. Θεωρεί πως το ΣΒΑΚ συμβάλλει στην 

καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος, ο σχεδιασμός του όμως πρέπει να 

υλοποιείται σε στάδια. Ολοκλήρωσε την ομιλία της, λέγοντας πως για να λειτουργήσει ομαλά η 

ηπιοποίηση στο δίκτυο, χρειάζεται ισχυρό σύστημα μέσων σταθερής τροχιάς όπως και σύστημα 

στάθμευσης. 

Εκπρόσωπος των Ποδηλατικών Ομάδων βρήκε το ΣΒΑΚ ικανοποιητικό και εξέφρασε τη θέλησή 

της για υλοποίηση έτσι ώστε το Μαρούσι να αλλάξει όψη. 

Εκπρόσωπος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-

 Χαλανδρίου θεώρησε μείζον πρόβλημα τον τεμαχισμό του Δήμου Αμαρουσίου από τις οδικές 

αρτηρίες. Ανέδειξε την ανάγκη για υλοποίηση του προεδρικού διατάγματος έτσι ώστε να 

αποσαφηνιστούν τα όρια στο Νέο Μαρούσι και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια που επικρατεί λόγω της 

ύπαρξης διαμπερούς κυκλοφορίας εντός Πολύδροσου Αμαρουσίου και Πολύδροσου Χαλανδρίου. 

Ο φορέας έχει προσφύγει ενάντια στη χωροθέτηση του Καζίνο καθώς θεωρεί πως θα υπάρχει 

μεγάλη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στην περιοχή. Τέλος, εξέφρασε τη θέλησή της να δοθεί 

στο σύλλογο ηλεκτρονικά, η μελέτη με τους χάρτες των τελικών προτάσεων του ΣΒΑΚ. 

Εκπρόσωπος του Επιμορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παραδείσου, θεώρησε το σχέδιο 

ΣΒΑΚ ένα βατό σχέδιο, σε μακροπρόθεσμο όμως ορίζοντα. Τόνισε πως σημασία έχουν τα άμεσα 

έργα αναφέροντας σαν παράδειγμα την υλοποίηση του αχρησιμοποίητου χώρου δίπλα στο 

σταθμό Ειρήνης, ως θέση χώρου στάθμευσης. Επίσης, θεώρησε σημαντική την ανακατασκευή 

πεζοδρομίων που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διαμόρφωση των πλακών λόγω της ύπαρξης 

δέντρων, λέγοντας πως πρέπει να προηγηθεί μια τέτοια ενέργεια πριν από την κατασκευή 

πεζοδρόμων. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

O Θεόδωρος Μαυρογεώργης απαντώντας στα ερωήματα που δημιουργήθηκαν από τις 

τοποθετήσεις των φορέων σχετικά με τα εναλλακτικά σενάρια παρεμβάσεων: 

• Ως προς τις επεκτάσεις της Λ.Κύμης και του ΗΣΑΠ, υπογράμμισε πως είναι μέτρα 

υπερκείμενου σχεδιασμού και προβλέπονται στο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής. Μίλησε για, 

την θεωρητικά, θετική συνέπεια που θα έχει η επέκταση του ΗΣΑΠ καθώς μια τέτοια 

ενέργεια θα οδηγήσει τους πολίτες σε εκτροπή του ΙΧ σε μέσο σταθερής τροχιάς. 
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• Αναφερόμενος σε ένα από τα μέτρα του Ριζοσπαστικού σεναρίου, την υλοποίηση ενός LRT 

(light rapid transit) ως επέκταση της υπάρχουσας γραμμής τραμ, το οποίο να συνδέι τους 

όμορους Δήμους Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Κηφισιάς και Πεντέλης, εκανε λόγο για μια 

διαδημοτική πρόταση προς διερεύνηση, προς την κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας. Ανέφερε πως η πρόταση για το συγκεκριμένο μέτρο δομήθηκε βάσει της 

εκπόνησης των ΣΒΑΚ Χαλανδρίου, Κηφισιάς, Πεντέλης, Αμαρουσίου και δεδομένου ότι το 

αμαξοστάσιο του τραμ θα βρίσκεται στην περιοχή του Ελληνικού. 

• Σε ότι αφορά τη διαχείριση της στάθμευσης, είπε πως το ΣΒΑΚ προσεγγίζει το θέμα 

ολοκληρωμένα, με τη χωροθέτηση θέσεων εκτός οδού αλλά και με σύστημα ελεγχόμενης 

στάθμευσης, κυρίως κοντά σε σταθμούς / στάσεις, δίνοντας έμφαση στη διατροπικότητα 

των μεταφορών. Όντας όμως ένα στρατηγικό σχέδιο, το ΣΒΑΚ, δίνει μόνο κατευθύνσεις οι 

οποίες, για την αναλυτική εφαρμογή τους, απαιτούν εξειδικευμένες περαιτέρω μελέτες. 

• Συμφώνησε πως οι προτάσεις μέτρων που γίνονται πρέπει να είναι συμβατές με τη 

στρατηγική του ΟΑΣΑ, λέγοντας επιπλέον πως οι στάσεις του ΟΑΣΑ σε δρόμους ήπιας 

κυκλοφορίας / πράσινες διαδρομές αποτελούν τμήματα των διαδρομών αυτών. Έκανε 

αναφορά και πάλι στο ΡΣΑ, το οποίο προτείνει τρεις μητροπολιτικούς πόλους (Πειραιάς, 

Αθήνα, Μαρούσι), και στην επέκταση του μετρό, λέγοντας πως είναι επιθυμητή η ύπαρξη 

ενός μέσου σταθερής τροχιάς που εξυπηρετεί τους πόλους αυτούς, καθώς έτσι θα 

υποκατασταθεί το ΙΧ. 

• Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις χαμηλού κόστους του ΣΒΑΚ, που μπορούν να επιφέρουν 

αλλαγές, σε συνδυασμό όμως με τα εμβληματικά έργα που είναι προγραμματισμένα να 

γίνουν. 

• Συμφώνησε πως πρέπει να εφαρμοστεί το προεδρικό διάταγμα που αφορά το ρέμα 

Πεντέλης – Χαλανδρίου και προβλέπεται και στον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ. 

• Σε ότι αφορά το Καζίνο, κάλεσε για επανεξέταση της μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων.  

• Έθεσε προτεραιότητα στην αξιοποίηση / βελτίωση των υφιστάμενων θετικών 

χαρακτηριστικών που υπάρχουν στον Δήμο Αμαρουσίου 

• Κλείνοντας ανέφερε πως προβλέπεται η δημοσιοποίηση των εναλλακτικών σεναρίων με τα 

μέτρα τους. ώστε οι φορείς και οι πολίτες να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να 

τοποθετηθούν επί αυτών.  

 Ο καθηγητής Θάνος Βλαστός μίλησε για τον μεγάλο ρόλο που έχει ο Δήμος Αμαρουσίου στην 

κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Θεώρησε πως η προσέγγιση του ΣΒΑΚ πρέπει να 

προσανατολιστεί στη γραμμή που έχει θέσει ο ΟΗΕ για τους ρύπους (30% μείωση μέχρι το 2030, 

μηδενισμός εκπομπών μέχρι το 2050). Αναφέρθηκε στην ελλειμματική υποδομή ποδηλάτου, 

πεζών και μέσων σταθερής τροχιάς και στην μη επαρκή αξιοποίηση του ΗΣΑΠ. Ακολούθως μίλησε 

για την ανάγκη για μια νέα κουλτούρα πολεοδομίας και κινητικότητας, και για μια στρατηγική για 

αλλαγή νοοτροπίας των κατοίκων. Στο θέμα των κοινόχρηστων ποδηλάτων, ανέφερε πως η 

φύλαξη τους ίσως είναι θέμα των φορέων Δημόσιας Συγκοινωνίας και όχι του Δήμου. Έκλεισε, 
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καλώντας το κοινό να αναλογιστεί αν ο σχεδιασμός αφορά την Αθήνα στο παρόν ή αν είναι 

προσανατολισμένος και στις μελλοντικές ανάγκες. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Η παρουσίαση και η ανάλυση των εναλλακτικών πακέτων μέτρων, προκάλεσε μια αρκετά 

εποικοδομητική συζήτηση, κατά την οποία οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν ανοιχτά τόσο ως 

προς την γενικότερη κατεύθυνση των εναλλακτικών σεναρίων όσο και για συγκεκριμένα μέτρα.  

Γενικότερα οι προσκεκλημένοι έδειξαν μια προτίμηση στην φιλοσοφία του ήπιου σεναρίου, 

αφενός κρίνοντας το περισσότερο εφικτό, αλλά και οικονομικότερο σε σχέση με το ριζοσπαστικό. 

Ωστόσο, το τελικό σενάριο, δύναται να αποτελέσει συνδυασμό των δύο προτεινόμενων σεναρίων, 

γεγονός που σχολιάστηκε και από την ομάδα μελέτης αλλά και από την Δημοτική αρχή. 

Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, πράγματι υπήρξαν ορισμένα μέτρα του ριζοσπαστικού σεναρίου 

που σχολιάστηκαν θετικά όπως για παράδειγμα η υπογειοποίηση της λεωφόρου Κηφισίας με 

σκοπό την ενοποίηση των περιοχών του Αμαρουσίου ανατολικά και δυτικά αυτής. 

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγική παράγραφο, θα ληφθούν 

υπόψη σε συνδυασμό και με τα αποτελέσματα της διαδικτυακής δημοσκόπησης που γίνεται προς 

ενημέρωση και τοποθέτηση των πολιτών. Παράλληλα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα 

εξεταστούν και θα εκτιμηθούν οι επιπτώσεις τους μέσα από την χρήση κυκλοφοριακού μοντέλου. 

Συμπερασματικά, η δόμηση του τελικού σεναρίου θα είναι βασισμένη τόσο στις απόψεις των 

πολιτών και των φορέων, όσο και στην γνωμοδότηση της Δημοτικής Αρχής και θα είναι 

καταλλήλως και επιστημονικά ορθώς τεκμηριωμένη. 
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1.3 Αποτελέσματα Διαδικτυακής Δημοσκόπησης Επιλογής Επιθυμητού Σεναρίου 

1.3.1 Η οργάνωση της διαδικτυακής δημοσκόπησης 

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της 3ης φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού, η ομάδα 

εργασίας του ΣΒΑΚ (Δήμου και αναδόχου) τηρώντας τις αρχές της συμμετοχής των πολιτών στην 

διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, διαμόρφωσε μία διαδικτυακή 

δημοσκόπηση με διττό σκοπό: αφενός να ενημερώσει τους πολίτες δίνοντας τους την ευκαιρία να 

δουν αναλυτικά τα εναλλακτικά σενάρια παρεμβάσεων που μελετήθηκαν για τον ΣΒΑΚ Δήμου 

Αμαρουσίου και αφετέρου να επιλέξουν για κάθε πεδίο αστικής κινητικότητας ποιο από τα δύο 

σενάρια θεωρούν βέλτιστο. 

Η δημοσκόπηση έγινε με την μορφή ερωτηματολογίου, στο οποίο υπήρχε λεπτομερή 

αναπαράσταση των δύο σεναρίων τόσο υπό μορφή πίνακα, όσο και σε χάρτη, για όσα από τα 

μέτρα μπορούσαν να αναπαριστούν σε χαρτογραφικό υπόβαθρο. 

Η ανάρτηση του ερωτηματολογίου έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου και στην 

ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου, συνοδευόμενη από δήλωση του Δημάρχου 

Αμαρουσίου.  

Το διάστημα συλλογής των απαντήσεων ήταν από την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 μέχρι και την 

Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 (διάρκεια 10 μέρες) κατά το οποίο συλλέχθηκαν συνολικά 61 

ερωτηματολόγια, όπου στο σύνολό τους κρίθηκαν έγκυρα και χρησιμοποιήθηκαν για την 

διεξαγωγή των συμπερασμάτων. 

1.3.2 Το ερωτηματολόγιο 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε σε περιβάλλον googleforms και δομήθηκε με τέτοιο τρόπο 

ώστε για κάθε εναλλακτικό σενάριο (ήπιο και ριζοσπαστικό) να παρουσιάζεται το σύνολο των 

παρεμβάσεων και των μέτρων του ως προς 5 Τομείς Αστικής Κινητικότητας: 

Ι. Οδικό Δίκτυο 

ΙΙ. Διαχείριση Στάθμευσης 

ΙΙΙ. Δημόσια Συγκοινωνία 

IV. Αστικό Περιβάλλον και υποδομές Πεζών και Ποδηλάτων 

V. Εμπορευματικές Μεταφορές 

Για κάθε τομέα αστικής κινητικότητας, τα σενάρια παρουσιάζονταν αρχικό υπό μορφή πινάκων 

όπου με ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ εμφανιζόντουσαν οι κοινές παρεμβάσεις και με ΡΟΖ ΧΡΩΜΑ οι 

παρεμβάσεις που διαφοροποιόντουσαν ανάλογα το σενάριο. Στην συνέχεια ακολουθούσε, για 

όσες παρεμβάσεις μπορούσαν να αναπαριστούν γραφικά, σχετικός χάρτης κάθε σεναρίου. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή. 
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Δημοσκόπηση επιλογής επιθυμητού σεναρίου 

 
 
 

➢ ΤΟΜΕΑΣ Ι: ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

(Σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε οδικούς άξονες του Δήμου Αμαρουσίου, 

αλλαγές στη σηματοδότηση και διαμορφώσεις ισόπεδων διασταυρώσεων και κυκλικών κόμβων) 

• Παρεμβάσεις σε οδικούς άξονες (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις των δύο 

σεναρίων, με ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων) 
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• Διαμόρφωση Ισόπεδων Κόμβων (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις, με ΡΟΖ τα 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων) 
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• Παρεμβάσεις στην Σηματοδότηση (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις, με ΡΟΖ τα 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων) 
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➢ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

• Παρεμβάσεις σχετικά με την Διαχείριση Στάθμευσης (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ 

παρεμβάσεις, με ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων) 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων 

 

 

ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
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➢ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

• Επεμβάσεις που αφορούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ 

παρεμβάσεις, με ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων) 
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➢ ΤΟΜΕΑΣ IV: ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

• Δίκτυα Πράσινων Διαδρομών (ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας) (με 

ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις, με ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο 

σεναρίων) 
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• Αστικό Περιβάλλον και Χώροι Πρασίνου (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις, με 

ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων) 

 

• Επεμβάσεις Ενεργειακού χαρακτήρα (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις, με ΡΟΖ 

τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων) 

 

• Δράσεις Ευαισθητοποίησης Κοινού (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις, με ΡΟΖ τα 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων) 
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ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

 



   

 

 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 
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➢ ΤΟΜΕΑΣ V: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

• Μέτρα για τις Εμπορευματικές Μεταφορές 

Πίνακας 4: Εναλλακτικά σενάρια παρεμβάσεων στις εμπορευματικές μεταφορές 
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1.3.3 Αποτελέσματα Δημοσκόπησης 

Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την 

δημοσκόπηση, ξεκινώντας από τις γενικές ερωτήσεις και προχωρώντας στις 

απαντήσεις ανά τομέα κινητικότητας. Για κάθε τομέα παρουσιάζεται ένα γράφημα με 

τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και ακολουθεί ένας σχολιασμός πάνω στα όσα 

τόνισαν στα σχόλιά τους οι ερωτηθέντες. 

Αρχικά σημειώνεται, όπως φαίνεται στο ακολουθώ διάγραμμα, το δείγμα απαρτιζόταν 

σε ποσοστό 62% από άντρες και 38% από γυναίκες. 

 

Εικόνα 1: Φύλο Ερωτηθέντων 

Οι ηλικίες των ερωτηθέντων ήταν κατά κύριο λόγο μεταξύ 46-60 ετών, όπως 

αντίστοιχα είχε προκύψει στα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων κατά την 

συλλογή στοιχείων για την υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό το γεγονός μαρτυρά ότι οι 

άνθρωποι μέσης ηλικίας είναι αυτοί που κυρίως παρατηρούν προβλήματα ως προς 

την υφιστάμενη κινητικότητα, επηρεάζονται από αυτά και θέλουν να δουν αλλαγές. 

 

Εικόνα 2: Ηλικιακή κατανομή των ερωτηθέντων 
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Εικόνα 3: Κύρια Απασχόληση ερωτηθέντων 

Το παραπάνω διάγραμμα σε συνδυασμό με αυτό της ηλικίας αποδεικνύει πως τα 

δείγμα απαρτίζεται κυρίως από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό (69%) οι οποίοι 

είναι ηλικίας από 31 μέχρι 60.   

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το 91,8% δήλωσαν πως είναι κάτοικοι Αμαρουσίου, 

ενώ οι υπόλοιποι είναι κάτοικοι όμορων Δήμων. 

➢ Παρεμβάσεις στο Οδικό Δίκτυο: 

 

Εικόνα 4: Συγκεντρωτικό Διάγραμμα επιλογής σεναρίου παρεμβάσεων οδικού 

δικτύου 
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Οι παρεμβάσεις που προτάθηκαν στα δύο εναλλακτικά σενάρια ως προς τους 

οδικούς άξονες του Αμαρουσίου, τις διασταυρώσεις και την σηματοδότηση φάνηκαν 

να γίνονται αποδεκτές από τους κατοίκους, αφού μόλις το 5% των απαντήσεων είναι 

αρνητικό και ως προς τα δύο σενάρια, ενώ το ριζοσπαστικό επικρατεί έναντι του 

ήπιου με σχεδόν με διπλάσιο ποσοστό. 

Βάσει των σχολιασμών των κατοίκων, οι παρεμβάσεις που φάνηκε να 

υποστηρίζονται και να οδηγούν στην επιλογή του Ριζοσπαστικού ήταν: 

• Η υπογειοποίηση της Κηφισίας για να ενοποιηθεί το διχοτομημένο Μαρούσι 

• Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της δημιουργίας περισσότερων κυκλικών 

κόμβων και αναδιαμόρφωσης στους υπάρχοντες 

Στον αντίποδα, υπήρξαν σχολιασμοί σχετικά με την οικονομική εφικτότητα  των 

παρεμβάσεων. 

Πρόσθετη παρέμβαση που προτάθηκε ήταν η  κατασκευή πεζογέφυρας στο ύψος 

της προτεινόμενης διάβασης της οδού Πεντέλης 

➢ Διαχείριση της Στάθμευσης: 

 

Εικόνα 5: Συγκεντρωτικό Διάγραμμα επιλογής σεναρίου Διαχείρισης Στάθμευσης 

Ως προς την διαχείριση της στάθμευσης, οι ερωτηθέντες φάνηκε να αντιδρούν στην 

εκτεταμένη λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και για αυτό να 

προτιμούν το ήπιο σενάριο.  
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Οι ανησυχίες των κατοίκων εκφράζονται και μέσα από την σχετικά μεγαλύτερη αποχή 

και από τα δύο σενάρια, συγκριτικά με τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο (10% έναντι 

5%). Μάλιστα, εκ των ερωτηθέντων που δεν τάχθηκαν υπέρ κανενός από τα δύο 

σενάρια, καταγράφηκαν ορισμένα αρνητικά σχόλια ως προς την δημιουργία του 

συστήματος, αναφέροντας ότι θα ήταν καλύτερα να περιορίζεται στα κεντρικά σημεία 

του Δήμου όπου είναι εμφανέστερο το πρόβλημα (κέντρο Αμαρουσίου και 

Νερατζιώτισσα) και όχι στις περιοχές κατοικίας. Επίσης, σημειώθηκαν ανησυχίες ως 

προς την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσουν οι προτεινόμενοι χώροι 

στάθμευσης, φέροντας ως παράδειγμα τον «ακριβό» χώρο στάθμευσης πλησίον του 

ΗΣΑΠ. 

Δύο προτάσεις που ακούστηκαν αφορούν την αξιοποίηση για χώρο στάθμευσης των 

κενών θέσεων πάρκινγκ του Ολυμπιακού Σταδίου, στον σταθμό «Ειρήνη» του 

ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και τη πιθανή δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ στην πλατεία 

Σοφίας Βέμπο. 

Στον αντίποδα σχολιάστηκε αρνητικά από έναν εκπρόσωπο φορέα, η δημιουργία 

χώρου στάθμευσης στην συμβολή των οδών Φραγκοκλησιάς και Πεντέλης. 

➢ Παρεμβάσεις στην Δημόσια Συγκοινωνία 

 

Εικόνα 6: Συγκεντρωτικό Διάγραμμα επιλογής σεναρίου παρεμβάσεων στη Δημόσια 

Συγκοινωνία 
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Οι παρεμβάσεις στις Δημόσιες Συγκοινωνίες είχαν ιδιαίτερα θετική απήχηση, αφού 

μόλις το 3% δεν τάχθηκε υπέρ κανενός εκ των δύο εναλλακτικών σεναρίων. Οι 

απαντήσεις ήταν σχετικά μοιρασμένες, ωστόσο το ριζοσπαστικό σενάριο υπερτερεί 

κατά 8%. 

Ως προς των σχολιασμό των σεναρίων, παρά το γεγονός ότι το ριζοσπαστικό 

επιλέχθηκε από τους περισσότερους κατοίκους, η δημιουργία γραμμής 

ΤΡΑΜ/ελαφρύ ΜΕΤΡΟ (LRT) σχολιάστηκε αρνητικά. Ο λόγος, σύμφωνα με τα 

σχόλια που καταγράφηκαν είναι πως ένα τέτοιο μέτρο είναι ακριβό και θα δεσμεύσει 

χώρο από τους πεζούς και θα καταργήσει χώρους στάθμευσης. 

Θετικά σχολιάστηκε η εισαγωγή τηλεματικής σε όσο το δυνατό περισσότερες στάσεις 

λεωφορείου καθώς και η βελτίωση των συχνοτήτων των ΜΜΜ με ιδιαίτερη έμφαση 

στην ανάγκη κατασκευής της γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ και την βελτιστοποίηση της 

Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

➢ Παρεμβάσεις στο Αστικό Περιβάλλον και στις Υποδομές Πεζών και Ποδηλάτων 

 

Εικόνα 7: Συγκεντρωτικό Διάγραμμα επιλογής σεναρίου παρεμβάσεων στο Αστικό 

Περιβάλλον και στις υποδομές πεζών και ποδηλάτων 

Ιδιαίτερα θετικά σχολιάστηκαν οι παρεμβάσεις που προτείνονται στο αστικό 

περιβάλλον, αφού εκτός του μεγάλου ποσοστού που συγκεντρώνει το ριζοσπαστικό 
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σενάριο, αρκετά ήταν τα σχόλια που ζητούσαν ακόμα μεγαλύτερο δίκτυο πράσινων 

διαδρομών. 

Σαν πρόσθετη παρέμβαση καταγράφηκε η υπογειοποίηση της γραμμής ηλεκτρικού 

τρένου και εκμετάλλευση της επιφάνειας που θα προκύψει με πράσινο 

➢ Παρεμβάσεις στις Εμπορευματικές Μεταφορές 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, οι απαντήσεις σχετικά με την 

καταλληλόλητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων που σχετίζονται με την διαχείριση 

των εμπορευματικών μεταφορών ήταν κατά μεγάλη πλειοψηφία θετικές σε ποσοστό 

άνω του 92%. Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβάσεις αυτές ήταν κοινές και για τα δύο 

σενάρια. 

 

Εικόνα 8: Συγκεντρωτικό Διάγραμμα αποδοχής σεναρίου παρεμβάσεων στις 

εμπορευματικές μεταφορές 

Συμπεράσματα 

Οι πολίτες του Αμαρουσίου αποκρίθηκαν και τάχθηκαν υπερ της κατεύθυνσης και 

των δύο σεναρίων. Με εξαίρεση την περίπτωση της διαχείρισης της στάθμευσης, 

όπου οι κάτοικοι θεώρησαν πως θα ήταν βέλτιστος ένας περιορισμός της 

προτεινόμενης περιοχής σε κεντρικές περιοχές, σε όλους τους άλλους τομείς φάνηκε 

το ριζοσπαστικό σενάριο να υπερτερεί έναντι του ήπιου. 

Ιδιαίτερα θετικά σχόλια είχαν οι παρεμβάσεις σε κόμβους προς βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας, η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πράσινων διαδρομών και οι βελτιώσεις 

στην λειτουργία των ΜΜΜ. 
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2 ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Τα μέτρα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αμαρουσίου 

διαμορφώθηκαν ως το τελικό παράγωγο της συνολικής διαδικασίας εκπόνησης που 

ακολουθήθηκε στο παρόν έργο, σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές 

Οδηγίες. 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση των οριστικών πακέτων 

μέτρων του ΣΒΑΚ, έτσι όπως έχουν προκύψει από την διαδικασία, λαμβάνοντας 

υπόψη τις εξής παραμέτρους: 

• Οραματικός Στόχος του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου 

• Στρατηγικοί Στόχοι του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου 

• Επικρατέστερο Σενάριο Κινητικότητας 

• Αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης 

• Συμπεράσματα, παρατηρήσεις, προτροπές, εκτιμήσεις από τους εμπλεκόμενους 

φορείς και τους πολίτες στο πλαίσιο του Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

Προκειμένου να υπάρξει μια δομημένη μορφή για το σύνολο της πληροφορίας σε 

κάθε πακέτο μέτρων, αξιοποιείται μια πρότυπη μορφή ανάλυσης των μέτρων με την 

μορφή δελτίου.  

Το εν λόγω δελτίο περιέχει δεκαέξι (17) παραμέτρους και συγκεκριμένα:  

(α) οκτώ (9) βασικές παράμετροι που συνθέτουν την ταυτότητα του μέτρου και 

πληροφορούν, μεταξύ άλλων, για το περιεχόμενο του, το ρόλο του στο ΣΒΑΚ, το 

αντικείμενο του και το πεδίο εφαρμογής του καθώς και  

(β) οκτώ (8) βασικές παράμετροι που πληροφορούν, μεταξύ άλλων, για τους πόρους, 

τις συνέργειες και τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του 

Παρακάτω παρουσιάζεται το σύνολο των οριστικοποιημένων πακέτων μέτρων. 

  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος Κυκλοφοριακή Οργάνωση 

Τομέας Αστικής 

Κινητικότητας 
Οδικό Δίκτυο 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δ. 

Αμαρουσίου  

(κεφ.3 Παραδοτέο 4) : 
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Π1.1 Μείωση των εκπομπών CO2 στα όρια του Δήμου 

(Συνολικά) 

Π1.2 Μείωση των αέριων ρύπων από την μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία 

Π1.3 Μείωση της έντασης του ήχου στο κέντρο και στις γειτονιές 

του Αμαρουσίου  που παρουσιάζουν περισσότερα από 55dB 

κατά την ημέρα και 50 dB τη νύχτα 

Κ3.2 Αύξηση του ποσοστού των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας επί 

του συνολικού δικτύου 

Κ4.1 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων ανά έτος (περιλαμβάνουν 

θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς) 

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αμαρουσίου (1991) 

- Διάνοιξη και κατασκευή των Στ.  Ελευσίνας και Κύμης και 
χαρακτηρισμός τους ως ελεύθερες ταχείες λεωφόροι 

- Κατασκευή εκατέρωθεν της σιδ. Γραμμής του ΗΣΑΠ της 
οδού Νερατζιωτίσσης σαν αρτηρία εξυπηρέτησης 
μετακινήσεων μεταξύ των όμορων δήμου 

- Διάνοιξη της οδού Βύρωνος για τη σύνδεση της Λεωφ. 
Κύμης με τη Λεωφ. Κηφισίας  

- Σύνδεση της προτεινόμενης περιφερειακής οδού Πεντέλης 
με το δήμο μέσω της οδού Σαπφούς 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2015-2019 

- Στον «Άξονα 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»  
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα που σχετίζονται με την 
αστική κινητικότητα: 
o 1.1.1: Βελτίωση της ποιότητας ατμοσφαιρικού και 

ακουστικού περιβάλλοντος 

Ανάπλαση οδών παραπλεύρως της Αττικής Οδού με 

σκοπό την μείωση του θορύβου και την δημιουργία 

ποδηλατικών διαδρομών και πεζοδρόμων   

o 1.3.2.: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και 
συντήρηση οδικού δικτύου  

Επικαιροποιήσεις κυκλοφοριακών μελετών 

πολεοδομικών ενοτήτων στο Δήμο Αμαρουσίου 

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δ. Αμαρουσίου 

- 1. Επανασχεδιασμός του δημόσιου χώρου, λαμβάνοντας 
κατ’ ελάχιστον υπόψη τα παρακάτω:  
o 1.1. τη δημιουργία περιοχών πλήρους αποκλεισμού 

εισόδου και στάθμευσης ΙΧ (όπως π.χ. εμπορικές 
περιοχές) 

- 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της 
σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις 
υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών 
κόμβων 
o Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας 
o Ανάγκη στοχευμένης αναβάθμισης επιλεγμένων 
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περιφερειακών οδικών αξόνων, όπως είναι οι 
συνδεόμενοι με τα ΔΕΔ-Μ 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία:  

Επιμέρους παρεμβάσεις και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων 

1.1. Αναδιοργάνωση Ιεράρχησης οδικού δικτύου 

Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου συνιστά θεμελιώδες ζήτημα του πολεοδομικού και 

συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Εστιάζοντας στα ΣΒΑΚ αξίζει να σημειωθεί πως αποτελεί 

απαραίτητο αλλά και οικονομικό μέτρο για την εφαρμογή του συνόλου των 

κανονιστικών, στρατηγικών και λοιπών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων. Μηδενικό 

κόστος για τη μελέτη καθώς πρόκειται για υλοποίηση των βασικών κατευθύνσεων του 

ΣΒΑΚ. Για την πλήρη επίτευξη του μέτρου αυτού, πρέπει να συνοδεύεται και από 

λοιπά μέτρα σχετιζόμενα με την ανάπτυξη δακτυλίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

αποτροπής της διαμπερούς ροής, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας κ.λπ.  

Το «οδικό δίκτυο μιας περιοχής» συντίθεται από ένα σύνολο υποδομών   που δεν είναι 

απαραίτητα παράλληλες μεταξύ τους, αλλά συνδυάζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν 

τις ανάγκες μετακίνησης τόσο μέσα στη συγκεκριμένη χωρική ενότητα (αστική περιοχή 

στην εν λόγω περίπτωση) όσο και μεταξύ της ενότητας αυτής και άλλων εξωτερικών 

χωρικών ενοτήτων) 

Η λειτουργική ιεράρχηση των οδών του αστικού δικτύου είναι η κατάταξη των οδών σε 

κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό της βασικής λειτουργίας (κινητικότητας ή 

πρόσβασης) που επιτελούν. Διακρίνονται πέντε (5) βασικές κατηγορίες:  

• «Ελεύθερη λεωφόρος». Είναι μία κύρια 
αρτηρία μη διακοπτόμενης ροής, δηλαδή 
με πλήρη έλεγχο των προσβάσεων μέσω 
ανισόπεδων κόμβων/διαβάσεων σε όλες 
τις διασταυρώσεις με άλλες οδούς και με 
παράπλευρες οδούς για την εξυπηρέτηση 
της τοπικής κυκλοφορίας. Οι ελεύθερες 
λεωφόροι προορίζονται για την 
εξυπηρέτηση μετακινήσεων μεγάλου 
μήκους με υψηλή ταχύτητα.  

• «Κύρια αρτηρία». Είναι μια αρτηρία με μερικό έλεγχο των προσβάσεων μέσω 
ανισόπεδων και σηματοδοτούμενωνκόμβων και με περιορισμό της απευθείας 
πρόσβασης από την τοπική κυκλοφορία και τις οδούς δευτερεύουσας σημασίας, 
ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης διαμπερών μετακινήσεων με 
σχετικά υψηλή ταχύτητα. 

• «Δευτερεύουσα αρτηρία». Οι αρτηρίες αυτές εξυπηρε-τούν μετακινήσεις 
μικρότερου μήκους και με μικρότερη ταχύτητα σε σύγκριση με μία κύρια αρτηρία. 
Οι δευτερεύουσες αρτηρίες συμπληρώνουν τις κύριες αρτηρίες σε ένα αστικό οδικό 
δίκτυο. 
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• «Συλλεκτήρια οδός». Σκοπός είναι η κατανομή των μετα-κινήσεων από τις 
αρτηρίες στο δίκτυο των τοπικών οδών και, αντίστροφα, η διοχέτευση της 
κυκλοφορίας από το τοπικό δίκτυο στις αρτηρίες. Οι συλλεκτήριες οδοί μπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω σε κύριες και δευτερεύουσες. 

• «Τοπική οδός». Χρησιμοποιείται για την άμεση πρόσβαση από/προς το 
υπόλοιπο οδικό δίκτυο προς/από τις παρόδιες χρήσεις γης. Στις τοπικές οδούς δεν 
επιδιώκονται υψηλές ταχύτητες και διαμπερείς συνδέσεις. 

Ένα κύριο γνώρισμα της λειτουργικής ιεράρχησης από την κατηγορία της ελεύθερης 

λεωφόρου προς την κατηγορία της τοπικής οδού είναι η μείωση της δυνατότητας 

ανεμπόδιστης και συνεχούς κίνησης σε αντιδιαστολή με την ενίσχυση της δυνατότητας 

πρόσβασης στις παρόδιες χρήσεις γης. 

Σφάλμα! Τα αντικείμενα δεν μπορούν να δημιουργηθούν από την επεξεργασία 

κωδικών πεδίων. 

1.2. Μονοδρομήσεις προς εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων 

Προτείνεται οργανωμένο σχέδιο μονοδρομήσεων οδικών τμημάτων προς δημιουργία 

δικτύων συγκλινόμενων και αποκλινόμενων κατευθύνσεων για αποφυγή διαμπερών 

ροών κατά προτεραιότητα για την περιοχή του παραδοσιακού Κέντρου και μετέπειτα 

έλεγχος και εφαρμογή στις άλλες περιοχές του Δήμου. 

1.3. Μείωση ορίων ταχύτητας στο ιεραρχημένο δίκτυο στα 40 km/h και μετέπειτα στα 
30 km/h με εγκατάσταση επιπρόσθετης σήμανσης  
 
1.4. Δημιουργία περιοχής ελεύθερης από κυκλοφορία οχημάτων (car free zone) 

 

Αφορά στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Βασ. Σοφίας - 28ης Οκτωβρίου - 

Νερατζιωτίσσης - Σπύρου Λέκκα - Θησέως.  

Η πρόταση συνοδεύεται από παρεμβάσεις όπως οφιοειδής χάραξη για τη διέλευση 

οχημάτων, διαπλάτυνση πεζοδρομίων με αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, επιτρεπόμενη 

και ελεγχόμενη παρόδια στάθμευση με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης επισκεπτών. 

Στόχος είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τύπου “Open Mall”, ώστε να 

δημιουργηθεί ένα ανοιχτό εμπορικό κέντρο στην περιοχή. 

Προτείνεται ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση των μελετών εντός της 5ετίας. 

1.5. Υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας 

Η Λεωφόρος Κηφισίας είναι ένας άξονας υπερτοπικής σημασίας που συνδέει το 

Κέντρο της Αθήνας με τα Βόρεια Προάστια. Ο κυκλοφοριακός φόρτος που εξυπηρετεί 

είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας με έντονο το φαινόμενο του 

κορεσμού. 

Μετρήσεις από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής δείχνουν 

ότι οι φόρτοι στον συγκεκριμένο άξονα διατηρούνται υψηλοί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 

βραδινές ώρες (9-10μ.μ.). Για μια τυπική καθημερινή ο συγκεκριμένος οδικός άξονας 
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εξυπηρετεί 4.000 οχήματα ανά ώρα, ανά κατεύθυνση. Συνεπακόλουθα, οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τον Δήμο Αμαρουσίου είναι αυξημένα επίπεδα 

θορύβου και ρύπανσης (καυσαερίων).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία της Λεωφόρου Κηφισίας εντός του Αμαρουσίου, 

είναι κατά κύριο λόγο διαμπερής, δηλαδή σε ποσοστό άνω του 70% τα οχήματα 

εξυπηρετούν μετακινούμενους που δεν έχουν προέλευση ή προορισμό το Μαρούσι. 

Τέλος, η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου άξονα δημιουργεί το φαινόμενο της διχοτόμησης 

της περιοχής με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς πολεοδομικής οργάνωσης και 

σύνδεσης των επιμέρους συνοικιών του Δήμου. Η κυκλοφορία των ευπαθών ομάδων 

και των πεζών δυσκολεύει και δεσμεύεται μια μεγάλη έκταση που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική η υπογειοποίηση του 

άξονα της Κηφισίας εντός του Δήμου Αμαρουσίου, βόρεια της Αττικής Οδού. 

1.6. Λειτουργία συλλεκτήριων και τοπικών οδών ως ήπιας κυκλοφορίας σε όλο το 

Δήμο 

Το παραπάνω πραγματοποιείται με υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων. Οι 

παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: 

• μονοδρομήσεις, 

• αντικατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος με ψυχρά υλικά (για τη 
βελτίωση/μείωση των συνθηκών θερμικής νησίδας) και υλικά μείωσης/ αποτροπής 
υψηλών ταχυτήτων, 

• εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης, 

• διαμόρφωση διασταυρώσεων με προεξοχές για την αποτροπή της παράνομης 
στάθμευσης και τη βελτίωση της ορατότητας, έτσι ώστε να βελτιώνεται η οδική 
ασφάλεια των κόμβων αλλά και η προσβασιμότητα, 

• φυτεύσεις. 

1.7. Εκπόνηση και ολοκλήρωση μελετών της επέκτασης της Λ. Κύμης 

Στην περίπτωση της Λεωφόρου Κύμης, της οποίας η επέκταση προβλέπεται μέσα από 

το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής 2021, η κυκλοφορία που διέρχεται σήμερα μέσω 

αυτής με προορισμό τις βόρειες περιοχές ή/ και την Εθνική Οδό, αντί να εξυπηρετείται 

από τη σύνδεση/ συνέχεια της Λ. Κύμης με την Εθνική Οδό, διαχέεται σε μεγάλο 

ποσοστό στη Λεωφόρο Πλαπούτα και στο τοπικό οδικό δίκτυο του Αμαρουσίου, του 

Ηρακλείου και της Πεύκης. Ο υπερτοπικός αυτός κυκλοφοριακός φόρτος προκαλεί 

τεράστια κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα σε περιοχές κατοικίας.  

1.8. Λειτουργία παραδρόμων της Αττικής Οδού και στις δύο κατευθύνσεις χωρίς 

ασυνέχειες 

Επιπλέον παρεμβάσεις που συνδέονται με άλλα πακέτα μέτρων: 
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• Εφαρμογή πεζοδρομήσεων και ηπιοποιήσεων σε ρέματα της περιοχής 

• Υλοποίηση πεζοδρομήσεων 

Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Εναρμόνιση της οδού με τις τοπικά επικρατούσες οικιστικές, μορφολογικές, φυσικές 

συνθήκες και με το τοπίο. Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας της οδού. 

Επίσης το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να βελτιώσει και τη ροή των οχημάτων αλλά 

ταυτόχρονα συμβάλει και στην αποφόρτιση του επιβαρυμένου τοπικού δικτύου του 

Αμαρουσίου. 

Πεδίο εφαρμογής 

Ορίζοντας 5ετίας 

1. Οι Παράδρομοι της Αττικής Οδού θα πρέπει να λειτουργούν -και στις δύο 
κατευθύνσεις- χωρίς ασυνέχειες σε όλο το μήκος τους από Λ. Κηφισίας έως Λ. 
Πεντέλης (έως και Δουκ. Πλακεντίας) και να έχουν σύνδεση με τις Λ. Κηφισίας, 
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, Λ. Πεντέλης (αλλά και Δουκ. Πλακεντίας και Ηρακλείτου). Η 
λειτουργία των τμημάτων αυτή να είναι αντίστοιχη του από Λ. Κύμης έως Λ. Κηφισίας 
τμήματος, δηλαδή να αναλαμβάνουν τον κυκλοφοριακό φόρτο που θα διέρχεται 
περιφερειακά της πόλης αντί να διέρχεται διαμπερώς εντός του Δήμου. Θα πρέπει να 
διανοιχθούν τα κλειστά τμήματα που εμποδίζουν την ολοκληρωμένη λειτουργία των 
Παράδρομων, όπως για παράδειγμα στο τμήμα από Λ. Κηφισίας έως Αμαρουσίου- 
Χαλανδρίου και στο τμήμα από Ευζώνων έως Λ. Πεντέλης (βλ. Χάρτη Π.2.1.1 
Παραδοτέου 5) 
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Εικόνα 9: Αντιμετώπιση ασυνεχειών Αττικής Οδού (Χάρτης Π.2.1.1 Παραδοτέου 5) 

2. Όσον αφορά στο ιεραρχημένο δίκτυο, προτείνεται αναδιαμόρφωση των 
πεζοδρομίων, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα παράνομης στάθμευσης πάνω σε 
αυτά (π.χ. φύτευση ή/ και κιγκλιδώματα στο άκρο των πεζοδρομίων, κλπ.). Το 
προτεινόμενο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο του Τελικού Σεναρίου περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες οδούς ως εξής:  

• Ελεύθερη/ Ταχεία Λεωφόρος (Αυτοκινητόδρομος): Αττική Οδός  

• Πρωτεύουσες αρτηρίες: Λ. Κηφισίας, Λ. Κύμης, Λ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη 

• Δευτερεύουσες αρτηρίες: οδός Πεντέλης, Σωρού, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, 

• Μεσογείων (από Σωρού έως Παρ. Αττικής Οδού) 

• Συλλεκτήριες οδοί: Νεαπόλεως, Πιτταρά, Μαραθωνομάχων, Νερατζιωτίσσης, 
Μεσογείων, Σισμανογλείου, Ακακιών, Γούναρη, Μόσχα, Κυπρίων Αγωνιστών, 
Μυτιλήνης, Υψηλάντου, Ευκαλύπτων, Αρτέμιδος, Αγίου Κωνσταντίνου, Περικλέους 
κ.α. 

3. Υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας, τουλάχιστον στα οδικά τμήματα εντός του 
Δήμου. (Τμηματικός Υποβιβασμός της Λ. Κηφισίας): Ολοκλήρωση μελετών για την 
υλοποίηση του έργου εντός της 5ετίας. 

4. Εκπόνηση και ολοκλήρωση μελετών της επέκτασης της Λ. Κύμης από τη 
συμβολή της με την Αττική Οδό μέχρι τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, 
όπως προβλέπεται από το νέο ΡΣΑ Αθήνας-Αττικής (Πρωτεύοντες Άξονες 
Μητροπολιτικής Σημασίας). Προτείνεται, επίσης, να εξεταστεί το ενδεχόμενο της 
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κατασκευής σήραγγας ή υπογειοποίησης της. 

 

Εικόνα 10: Προτεινόμενη επέκταση λεωφόρου Κύμης βάσει ΡΣΑ (Χάρτης Π.3.1.2 του 
Παραδοτέου 5) 

5. Άμεση εφαρμογή των πεζοδρομήσεων και ηπιοποιήσεων στις ζώνες Α και Β 
της Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, κατ’ εφαρμογή του ΠΔ του 1995. Επίσης, ανάδειξη 
και προστασία του ρέματος Σαπφούς, καθώς τμήμα του ρέματος παραμένει στη 
φυσική του μορφή. Περαιτέρω ανάλυση στο πακέτο παρεμβάσεων πράσινων 
διαδρομών. 

 

Εικόνα 11: Παρεμβάσεις στις ζώνες προστασίας Ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου  
(Χάρτης Π.2.1.4 του Παραδοτέου 5) 

6. Εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων, κατά προτεραιότητα για την 
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περιοχή του Κέντρου. 

7. Προτείνεται ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση των μελετών για τη δημιουργία 
περιοχής ελεύθερης από κυκλοφορία οχημάτων (car free zone) με αρχιτεκτονικές 
παρεμβάσεις και ελεγχόμενη πρόσβαση για κατοίκους, ανεφοδιασμό καταστημάτων, 
κλπ. Αφορά στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Βασ. Σοφίας - 28ης 
Οκτωβρίου - Νερατζιωτίσσης - Σπύρου Λέκκα - Θησέως. Στις περιμετρικές οδούς 
επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων αλλά με χαρακτηριστικά ήπιας κυκλοφορίας (βλ. 
Χάρτες Π.3.2.2 & Π.3.3.2 Παραδοτέου 5). 

8. Δημιουργία δικτύων συγκλινόμενων και αποκλινόμενων οδικών τμημάτων 
εντός του Δήμου (βλ. Χάρτες Π.2.1.2, Π.2.2.2 & Π.2.3.2 Παραδοτέου 5, & Χάρτες 
Π.3.1.2, Π.3.2.2 & Π.3.3.2 Παραδοτέου 5) σε όλη την έκτασή του, ώστε να 
αποτρέπεται η διαμπερής κίνηση οχημάτων μέσα από τις γειτονιές. Το εν λόγω μέτρο, 
δημιουργεί ένα πολύπλοκο δίκτυο. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το Νέο 
Ψυχικό και η κυκλοφοριακή οργάνωση στο Παλαιό Ψυχικό. Στόχος του προτεινόμενου 
μέτρου είναι να σταματήσουν να λειτουργούν ως συλλεκτήριες οι τοπικές οδοί στις 
περιοχές κατοικίες και κυρίως να μην αποτελούν εναλλακτική στις περιπτώσεις 
συμφόρησης της Κηφισίας. 

9. Το οδικό δίκτυο των συλλεκτήριων και των τοπικών οδών λειτουργεί ως ήπιας 
κυκλοφορίας για όλη την πόλη, με υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων. Οι 
παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: 

• μονοδρομήσεις, 

• αντικατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος με ψυχρά υλικά (για τη 
βελτίωση/μείωση των συνθηκών θερμικής νησίδας) και υλικά μείωσης/ 
αποτροπής υψηλών ταχυτήτων, 

• εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης, 

• διαμόρφωση διασταυρώσεων με προεξοχές για την αποτροπή της παράνομης 
στάθμευσης και τη βελτίωση της ορατότητας, έτσι ώστε να βελτιώνεται η οδική 
ασφάλεια των κόμβων αλλά και η προσβασιμότητα, 

• φυτεύσεις. 

10. Υλοποίηση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου 
(στόχος 4,5% επί του συνολικού δικτύου). 
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Εικόνα 12: Σύνολο Παρεμβάσεων σε ορίζοντα 5ετίας(Χάρτης Π.2.1.2 του 
Παραδοτέου 5) 

Ορίζοντας 10ετίας  

1. Κατασκευή και λειτουργία της επέκτασης της Λ. Κύμης από τη συμβολή της με 
την Αττική Οδό μέχρι τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, όπως προβλέπεται 
από το νέο ΡΣΑ Αθήνας-Αττικής (Πρωτεύοντες Άξονες Μητροπολιτικής Σημασίας). 

 

2. Εφαρμογή και λειτουργία της περιοχής ελεύθερης από κυκλοφορία οχημάτων 
(car free zone): περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Βασ. Σοφίας - 28ης 
Οκτωβρίου - Νερατζιωτίσσης - Σπύρου Λέκκα - Θησέως. 
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Εικόνα 13: Περιοχή ελεύθερης από κυκλοφορία οχημάτων (car free 
zone)(Χάρτης Π.3.2.2 του Παραδοτέου 5) 

3. Μείωση των ορίων ταχύτητας στο ιεραρχημένο δίκτυο στα 40km/h. 

4. Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου (στόχος 
5% επί του συνολικού δικτύου). 

5. Υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας, τουλάχιστον στα οδικά τμήματα εντός του 
Δήμου. (Τμηματικός Υποβιβασμός της Λ. Κηφισίας): Κατασκευή του έργου εντός της 
10ετίας. 

 

Εικόνα 14: Σύνολο Παρεμβάσεων σε ορίζοντα 10ετίας (Χάρτης Π.3.2.2 του 
Παραδοτέου 5) 

Ορίζοντας 15+ετίας 

1. Υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας, τουλάχιστον στα οδικά τμήματα εντός του 
Δήμου. (Τμηματικός Υποβιβασμός της Λ. Κηφισίας): Λειτουργία του έργου στη 15ετία. 

2. Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου (στόχος 
6% επί του συνολικού δικτύου). 

3. Επέκταση πεζοδρομήσεων σε περιοχές του Δήμου όπως: 

• Πεζοδρομήσεις περιοχών πέριξ των σταθμών του ΗΣΑΠ και του Προαστιακού 

• Πεζοδρομήσεις περιοχών πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων, σε επίπεδο 
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γειτονιάς. 

• Πεζοδρομήσεις περιοχών πέριξ αθλητικών εγκαταστάσεων/ αθλητικών 
κέντρων, κ.ο.κ 

4. Μείωση των ορίων ταχύτητας στο ιεραρχημένο δίκτυο στα 30km/h. 

 

Εικόνα 15: Σύνολο Παρεμβάσεων σε ορίζοντα 15ετίας (Χάρτης Π.3.3.2 του 
Παραδοτέου 5) 

 Επιμέρους μέτρα 

Ιεράρχησ

η οδικού 

δικτύου 

Υπογειοποίηση 

Κηφισίας 

Επέκταση 

Λ. Κύμης 

Υπόλοιπες 
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Προτεραιότητα Υψηλή Μέτρια Υψηλή Υψηλή 

Α
π

α
ιτ

ο
ύ

μ
ε

ν
η

 

Ω
ρ

ιμ
ό

τη
τα

 Α) Μελέτη 

σκοπιμότητας 
 Χ Χ Χ 

Β) Διαδικασίες 

Θεσμικού πλαισίου 
Χ Χ Χ Χ 
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Γ) Οριστική 

Μελέτη/ 

Ολοκλήρωση 

Χωροθέτηση της 

παρέμβασης 

 Χ Χ Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ 

εφαρμογής (πχ 

Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση) 

Χ Χ Χ Χ 

Ε) Άδειες 

εκτέλεσης 

παρεμβάσεων 

 Χ Χ Χ 

Στ) Διαδικασία 

Δημοπράτησης 
 Χ Χ Χ 

Άλλη δράση 

Ωριμότητας: 
    

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Λειτουργική ιεράρχηση οδικού δικτύου 2 έτη 

Υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας 

Μελέτη σκοπιμότητας 

Οριστικές Μελέτες εφαρμογής 

Εγκρίσεις 

Κατασκευή 

 

3 έτη 

5 έτη 

6-12 μήνες 

10 έτη 

Επέκταση Λ. Κύμης 

Μελέτη σκοπιμότητας 

Οριστικές Μελέτες εφαρμογής 

Εγκρίσεις 

Κατασκευή 

 

3 έτη 

5 έτη 

6-12 μήνες 

10 έτη 

Υπόλοιπες οδικές παρεμβάσεις (μονοδρομήσεις, 

πεζοδρομήσεις, οδοί ήπιας κυκλοφορίας) 

Κυκλοφοριακή μελέτη 

Μονοδρομήσεις και μετατροπές οδών ήπιας κυκλοφορίας 

Υλοποίηση car-free area κέντρου Αμαρουσίου 

Επέκταση πεζοδρομήσεων και ολοκλήρωση παρεμβάσεων 

 

 

1,5-2 έτη 

5 έτη 

5-6 έτη 

10-15 έτη 

Εμπλεκόμενοι φορείς 
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Σχεδιασμού: Δήμος Αμαρουσίου 

Υλοποίησης: 

Δήμος Αμαρουσίου 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Εποπτείας: 

Δήμος Αμαρουσίου 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Βελτίωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο δίκτυο της πόλης 

+ Αποδοτικότερη αξιοποίηση υφιστάμενων οδικών υποδομών 

+ Προστασία των γειτονιών από υψηλούς φόρτους μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

+ Καταμερισμός της κυκλοφορίας σε οδούς με κατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

Δείκτες 

Παρακολούθηση

ς 

▪ Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας 
▪ Ποσοστό υπογειοποιημένου οδικού δικτύου 
▪ Περιοχή ελεύθερη από κυκλοφορία οχημάτων 
▪ Ποσοστό Επέκτασης Οδικού Δικτύου 

Προεκτίμηση 

δαπάνης 

Αναδιοργάνωση ιεράρχησης οδικού 

δικτύου 

Συνήθως δεν απαιτείται 

χρηματοδότηση (η 

χρηματοδότηση 

αντιστοιχίζεται στην 

υλοποίηση των 

αναπλάσεων των 

κεντρικών οδών) 

Μονοδρομήσεις οδικών τμημάτων 

για αποφυγή διαμπερών ροών 
10.000,00€ 

Μείωση ορίων ταχύτητας στο 

ιεραρχημένο δίκτυο στα 40 km/h και 

μετέπειτα στα 30 km/h με 

εγκατάσταση επιπρόσθετης 

σήμανσης 

12.000,00€ 

Δημιουργία περιοχής ελεύθερης από 

κυκλοφορία οχημάτων (car-free 

zone) 

2.034.600,00€ 

 

Τμηματική υπογειοποίηση της Λεωφ. 

Κηφισίας 
81.432.156,00€ 

Μετατροπή συλλεκτήριων και 39.130.300,00€ 
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τοπικών οδών σε οδούς ήπιας 

κυκλοφορίας 

Επέκταση της Λ. Κύμης από τη 

συμβολή της με την Αττική οδό μέχρι 

τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-

Θεσσαλονίκης 

4.600.000,00€ 

Αντιμετώπιση ασυνεχειών των 

παράδρομων της Αττικής οδού 
600.000,00€ 

Χρηματοδότηση 

• Ίδιοι πόροι Δήμου Αμαρουσίου αν πρόκειται για δημοτικό 
δίκτυο & πόροι Περιφέρειας για βασικό οδικό δίκτυο 

• ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (και νέα προγραμματική περίοδος 
2021-2027) 

• «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020», Πράσινο 
Ταμείο 
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Τίτλος 
Διαμορφώσεις Ισόπεδων Κόμβων 

Πεδίο αστικής 

κινητικότητας 
Οδικό δίκτυο 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ 

Αμαρουσίου  

(κεφ.3 Παραδοτέο 4) : 

 

Κ1.1 Συνολικός Αριθμός Διαβάσεων για Πεζούς 

Κ1.2 Διαμόρφωση κατάλληλης υποδομής υποστήριξης για 

ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους βάσει προδιαγραφών στις 

διασταυρώσεις 

Κ4.1 Μείωση τροχαίων συμβάντων ανά έτος (περιλαμβάνουν 

παθόντες, όχι μόνο υλικές ζημιές) 

Κ4.2 Εγκατάσταση επαρκούς οριζόντιας και κάθετης 

σήμανσης και αντικατάσταση της υφιστάμενης με φθορά 

στην έκταση του οδικού δικτύου 

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αμαρουσίου 
- Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στις διασταυρώσεις του 

Στ. Ελευσίνας με τις Λωφ. Κηφισίας Νερατζιωτίσσης και 
Κύμης 

- Κατασκευή άνω διαβάσεων στη Σταυρού Ελευσίνας για 
εξυπηρέτηση των εκατέρωθεν μετακινήσεων σύμφωνα 
με τη μελέτη της Λεωφόρου 

ΠΕΠ Αττικής 

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της 

σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις 

υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών 

κόμβων 

o Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας 
o Ανάγκη στοχευμένης αναβάθμισης επιλεγμένων 

περιφερειακών οδικών αξόνων, όπως είναι οι 
συνδεόμενοι με τα ΔΕΔ-Μ 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση:  

Υπηρεσία / Διαδικασία:  

Επιμέρους παρεμβάσεις και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων 

Η οδική ασφάλεια αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο στον αστικό χώρο. Η αναβάθμιση 

διασταυρώσεων στο αστικό οδικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό μέτρο υποδομών η 
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εφαρμογή του οποίου θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία του Δήμου με την 

Περιφέρεια. Το κόστος και ο χρόνος υλοποίησης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την 

επιλεγμένη παρέμβαση.  

Χαρακτηριστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ροής της 

μηχανοκίνητης κυκλοφορίας είναι η δημιουργία κυκλικών κόμβων, ο ανασχεδιασμός 

του φυσικού χώρου της διασταύρωσης, η απλοποίηση των επιτρεπόμενων κινήσεων, η 

τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη κ.α.. 

Περιπτώσεις τέτοιων παρεμβάσεων φαίνονται στις παρακάτω εικόνες: 

 

  

Εικόνα 16:  Ενδεικτικές διατάξεις αναβάθμισης κόμβων  

Πέρα από την αλλαγή της διάταξης ενός κόμβου και τη βελτίωση των γεωμετρικών του 

χαρακτηριστικών που οδηγούν στη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και τη 

βελτίωση της εξυπηρέτησης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, θα πρέπει να 

υπάρχουν και σχετικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της βιώσιμης 

κινητικότητας της αναβάθμισης της εξυπηρέτησης των πεζών και των ευάλωτων 

χρηστών. Ιδιαίτερη μέριμνα για τέτοιου είδους  μέτρα θα πρέπει να λαμβάνεται στους 

κόμβους εντός του αστικού ιστού και πλησίον σημείων ενδιαφέροντος και σχολικών 

συγκροτημάτων. 

Ενώ η υποδομή για την κίνηση των πεζών μπορεί να είναι επαρκής, συχνά 

δημιουργούνται ζητήματα ασφάλειας κατά την διάσχιση της οδού και την γενικότερη 

διεπαφή των πεζών με την μηχανοκίνητη κυκλοφορία. 

Το παρόν μέτρο εξετάζει επιπροσθέτως και τη μελέτη και την τελική αναδιαμόρφωση 

των διαβάσεων των πεζών και των ποδηλάτων σε κρίσιμες διασταυρώσεις. Η θέση και 

η συχνότητα των διαθέσιμων σημείων διάσχισης της οδού σε έναν κεντρικό άξονα 

συμβάλουν σημαντικά στην ασφαλή και άνετη κίνηση των πεζών, ενώ επηρεάζουν 

άμεσα την ροή της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Στόχος είναι η αρμονική λειτουργία της 

οδού και η ασφάλεια για όλους τους χρήστες της οδού. 

Οι διατάξεις διάσχισης της οδού οφείλουν κατά περίπτωση να διαθέτουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: 
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• Επαρκές πλάτος ( Ελάχιστο 2,5μ) 

• Επιπλέον πλάτος αντίστοιχο με το πλήθος κατευθύνσεων όταν διέρχονται 
ποδήλατα (Θέσεις σύνδεσης ποδηλατικών δικτύων) (Συνέργεια με μέτρο 
«Βελτίωση Υποδομών ποδηλάτου») 

• Άμεση «κάθετη» διάσχιση της οδού 

• Οριζόντια σήμανση και εμφανής χρωματισμό στης λωρίδες διάσχισης για πεζούς 
και ποδηλάτες 

• Γραμμές στάσης οχημάτων 

• Κατακόρυφη σήμανση 

• Αρχή και Πέρας που οδηγεί στο κέντρο Ράμπας πεζών, 

• Ηχητική σήμανση κ.ά. στοιχεία προσβασιμότητας ευάλωτων χρηστών (Συνέργεια 
με μέτρο Βελτίωση υποδομών ΑμεΑ) 

• Επαρκής ορατότητα στις κινήσεις της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
Κατάλληλο φωτισμό στην οδό και τα πεζοδρόμια 

• Ορθολογική χωροθέτηση διαβάσεων βάσει του ρόλου της οδού και των φόρτων 
πεζών (Διαβάσεις ανά 100m για μέγιστη προσβασιμότητα) 

• Διαβάσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου. 
 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διατάξεων ενίσχυσης της εξυπηρέτησης των πεζών είναι: 

Τυπικές Διαβάζεις τύπου Zebra  

Τα χαρακτηριστικά των τυπικών διαβάσεων πεζών καθορίζονται από την Εθνική 

Νομοθεσία. Οι τυπικές διαβάσεις συνδέουν με οριζόντια σήμανση τα κράσπεδα στα 

άκρα της οδού και οδηγούν στο κέντρο της ράμπας πεζών. Τυπικές διαβάσεις 

προτείνεται να χρησιμοποιηθούν σε οδούς με χαμηλούς φόρτους πεζών και χαμηλές 

ταχύτητες κίνησης οχημάτων. Τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι κατά κανόνα τοπικές 

οδοί, οι οποίες δεν εντάσσονται σε κάποια ζώνη ήπιας κυκλοφορίας. Οι τυπικές 

διαβάσεις χρησιμοποιούνται επίσης σε οδούς υψηλότερης σημασίας, όπου δεν 

επιτρέπεται η στάθμευση και ο διερχόμενος φόρτος οχημάτων δεν επιτρέπει την 

στένωση ή / και υπερύψωσή οδού. 

Οι τυπικές διαβάσεις μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη λειτουργικότητα ή /και να 

λειτουργήσουν ως πολιτισμικό –καλλιτεχνικό στοιχείο στο αστικό περιβάλλον, με την 

«δημιουργική» διαμόρφωση τους. Περισσότερα χρώματα και εναλλακτικά σχέδια (που 

διατηρούν τον χαρακτήρα της διάβασης), μπορούν υπό προϋποθέσεις να βελτιώσουν 

την ασφάλεια (ελκύουν την προσοχή των οδηγών) και την αισθητική της οδού. 

• Περίπτωση τυπικής διάβασης με διακριτή λωρίδα για ποδήλατα. Η 
διαφοροποίηση των πεζών και των ποδηλατιστών μειώνει τις τριβές, επιτρέπει 
την γρηγορότερη διάσχιση και τον ευκολότερο έλεγχο της οδού. 

Σφάλμα! Τα αντικείμενα δεν μπορούν να δημιουργηθούν από την επεξεργασία 

κωδικών πεδίων. 

Εικόνα 17: Ενδεικτική διάβαση πεζών 

• Περίπτωση χρωματισμένων διαβάσεων που λειτουργούν ως τοπόσημο ή 
χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας οδού /περιοχής/πόλης 
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Εικόνα 18: Ειδικές περιπτώσεις διαμορφωμένων διαβάσεων πεζών 

• Περίπτωση αλλαγής υφής του οδοστρώματος στην θέση της διάβασης 

Σφάλμα! Τα αντικείμενα δεν μπορούν να δημιουργηθούν από την επεξεργασία 

κωδικών πεδίων. 

Εικόνα 19: Αλλαγή υφής σε διαβάσεις πεζών 

• Περίπτωση διαγράμμισης που προτρέπει τους πεζούς να κινούνται σε 
διακριτές ροές ανά κατεύθυνση. Έχει λειτουργική αξία για διαβάσεις με μεγάλο 
φόρτο πεζών 

 

Διαβάσεις με προεκτάσεις πεζοδρομίου 

 

 

 

• Προέκταση πεζοδρομίου για 
αμεσότερη διάσχιση 

 

 

 

 

 

• Αξιοποίησης της προέκτασης του 
πεζοδρομίου για την αμεσότερη 
διάσχιση της οδού με 
εγκατάσταση αστικού 
εξοπλισμού και φυτεύσεων 
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Για την περίπτωση του Δήμου Αμαρουσίου προτείνονται: 

2.1.Ανασχεδιασμός 15 διασταυρώσεων 

• Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας, 

• Οδός Πεντέλης και Κηφισίας 

• Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου 

• Κηφισίας και Αγίου Κωνσταντίνου 

• Μαραθωνομάχων και Ανδρέα Παπανδρέου 

• Καψαλά και Κωνσταντίνου Καραμανλή 

• Καποδιστρίου και Κηφισίας 

• Νεαπόλεως και Ανθέων 

• Βασιλίσσης Σοφίας και Θησέως 

• Θησέως, Πλαταιών και Λέκκα 

• Πεντέλης και Ευκαλύπτων 

• Αγίου Κωνσταντίνου και Μαραθωνομάχων 

• Κονίτσης και Πάρνωνος 

• Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Κων. Καραμανλή 

• Κύμης, Κολοκοτρώνη και Αίαντος 

2.2. Δημιουργία 4 κυκλικών κόμβων (roundabout) 

• Σωρού και Μεσογείων, 

• Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Φραγκοκκλησιάς, 

• Σωρού και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 

• Μεσογείων και Αναπαύσεως 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η λειτουργικότητα των εν λόγω κόμβων όσο και η 

ασφαλής διέλευση πεζών. 

2.3.Βελτίωση των διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια με σημειακές 

παρεμβάσεις όπως διαπλάτυνση πεζοδρομίων για καλύτερη ορατότητα, ράμπες 

ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, κλπ.  

Λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία τροχαίων συμβάντων, τα οποία καταδεικνύουν τις 

διασταυρώσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας, προτείνονται μέτρα βελτίωσής τους, 

ανάλογα με τη γεωμετρία τους, π.χ. διαπλάτυνση του πεζοδρομίων, τουλάχιστον στα 

πρώτα 5μ., του κάθε οδικού τμήματος με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης 

εξασφαλίζοντας καταρχάς την απαιτούμενη ορατότητα των οδηγών, κλπ. 

Προτεραιότητα δίνεται στην κατασκευή υποδομής για την προσβασιμότητα ευάλωτων 
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ομάδων, όπως ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, ηχητικά συστήματα για τυφλούς στα 

φανάρια. 

Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στους επικίνδυνους κόμβους. 

Αναβάθμιση των διασταυρώσεων για την εξυπηρέτηση των πεζών και των ατόμων με 

κινητικά προβλήματα. 

Από τις πρωτογενείς έρευνες στο πεδίο προέκυψαν μεγάλες ελλείψεις σε ράμπες και 

διαβάσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο της περιοχής. 

Πεδίο εφαρμογής 

Ορίζοντας 5ετίας: 

Ανασχεδιασμός διασταυρώσεων σε: 

• Κηφισίας και Αγίου Κωνσταντίνου 

• Καποδιστρίου και Κηφισίας 

• Νεαπόλεως και Ανθέων 

• Βασιλίσσης Σοφίας και Θησέως 

• Πεντέλης και Ευκαλύπτων 

• Αγίου Κωνσταντίνου και Μαραθωνομάχων 

 

Δημιουργία κυκλικού κόμβου (roundabout) σε: 

i. Σωρού και Μεσογείων, 

ii. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Φραγκοκκλησιάς, 

iii. Σωρού και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 

3. Παρεμβάσεις στο 25% των διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια. 

Προτεραιότητα να δοθεί στους κόμβους που βάσει των καταγεγραμμένων ατυχημάτων 

καταδεικνύονται επικίνδυνοι. 
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Εικόνα 20: Αναδιαμόρφωση κόμβων σε ορίζοντα 5ετίας (Χάρτης Π.3.1.2 του 
Παραδοτέου 5) 

 

Ορίζοντας 10ετίας: 

Ανασχεδιασμός διασταυρώσεων σε: 

• Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας, 

• Οδός Πεντέλης και Κηφισίας 

• Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου 

• Μαραθωνομάχων και Ανδρέα Παπανδρέου 

• Καψαλά και Κωνσταντίνου Καραμανλή 

• Θησέως, Πλαταιών και Λέκκα 

Βελτίωση των διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια, κατά 50%. 
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Εικόνα 21: Αναδιαμόρφωση κόμβων σε ορίζοντα 10ετίας (Χάρτης Π.3.2.2 του 
Παραδοτέου 5) 

Ορίζοντας 15+ετίας: 

Ανασχεδιασμός διασταυρώσεων σε: 

• Κονίτσης και Πάρνωνος 

• Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Κων. Καραμανλή 

• Κύμης, Κολοκοτρώνη και Αίαντος 

Δημιουργία κυκλικού κόμβου (roundabout) σε: 

• Μεσογείων και Αναπαύσεως, 

Βελτίωση των διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια, κατά 100%. 
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Εικόνα 22: Αναδιαμόρφωση κόμβων σε ορίζοντα 15ετίας (Χάρτης Π.3.3.2 του 
Παραδοτέου 5) 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Σ
Η

 Π
Α

Κ
Ε

Τ
Ο

Υ
 Μ

Ε
Τ

Ρ
Ω

Ν
 Προτεραιότητα Υψηλή 

Απαιτούμενη 

Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου  

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση 

της παρέμβασης 
X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής (πχ 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση) 
X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   
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Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Οριστική Μελέτη Κόμβων (κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτες 

οδοποιίας) 

Διαδικασία Διαγωνισμού 

Εργασίες διαμόρφωση/βελτίωσης Κόμβων 

6 έως 9 μήνες 

 

3 έως 6 μήνες 

1 έτος / κόμβο 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Αμαρουσίου 

Υλοποίησης: 

Δήμος Αμαρουσίου 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

Εποπτείας: 

Δήμος Αμαρουσίου  

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Βελτίωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο δίκτυο της πόλης 

+ Βελτίωση της οδικής ασφάλειας (οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων) 

+ Βελτίωση των μετακινήσεων των επισκεπτών 

Δείκτες 

Παρακολούθησης 
▪ Τροχαία ατυχήματα εντός της επικράτειας του Δήμου 
▪ Διαβάσεις με κατάλληλες υποδομές υποστήριξης ΑμεΑ 

Προεκτίμηση 

δαπάνης 

Ανασχεδιασμός επιλεγμένων 

διασταυρώσεων 
8.000.000,00€ 

Δημιουργία κυκλικών κόμβων 4.000.000,00€ 

Βελτίωση των διασταυρώσεων με 

μειωμένη οδική ασφάλεια με σημειακές 

παρεμβάσεις όπως διαπλάτυνση 

πεζοδρομίων για καλύτερη ορατότητα, 

ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, κλπ. 

175.000,00€ 

Χρηματοδότηση 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αμαρουσίου αν πρόκειται για δημοτικό 

δίκτυο & ίδιοι πόροι Περιφέρειας για βασικό οδικό δίκτυο  

ΠΕΠ Αττικής  

Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 

(η χρηματοδότηση αφορά σε μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 

δημοπράτησης κ.α, καθώς και στην κατασκευή κόμβων – 

διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, διαμόρφωση κυκλικών, 

χαμηλού κόστους παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, 

κράσπεδα, σήμανση κ.ά.) 
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Τίτλος Σηματοδότηση 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου  

( Κεφάλαιο 3, Παραδοτέο 4) : 

 

Κ1.2 Διαμόρφωση κατάλληλης υποδομής υποστήριξης για ΑΜΕΑ 

και ηλικιωμένους βάσει προδιαγραφών στις διασταυρώσεις 

Κ4.1 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων ανά έτος (περιλαμβάνουν 

θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς) 

Κ1.1 Συνολικός Αριθμός Διαβάσεων για Πεζούς 

 
 

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2015-

2019 

- Άξονα 1 - Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

o Μέτρο 1.3 - Δίκτυα – υποδομές – συγκοινωνία 

- Άξονας 2 - Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και 
αθλητισμός 

o Μέτρο 2.2 Κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή 

 
Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δ. Αμαρουσίου για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων 

(2015) 

- Κεφάλαιο 2.3 Τροχαία Ατυχήματα 

- Κεφάλαιο 3.7 Οδική Ασφάλεια  

ΕΠ " ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ": 

- Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση           

o Αστικού Περιβάλλοντος (ΤΣ)  

- Άξονας  10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών 
Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση στις Αστικές   
Περιοχές 

Λευκή Βίβλος των Μεταφορών (2011) 

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής (ΡΣΑ) 2014-2021 

(Νόμος 4277/2014, Κεφάλαιο Β’) 

- Άρθρο 5: Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, 
αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική 
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αλλαγή 
- Άρθρο 6: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 

εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών 
από την ανάπτυξη 

Χαρακτήρας 

Έργο:  X 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση:  

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Επιμέρους παρεμβάσεις και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων 

Τα μέτρα που περιλαμβάνει το πακέτο αφορούν: 

3.1. Τη ρύθμιση φωτεινών σηματοδοτών η οποία κρίνεται απαραίτητη λόγω των 

κυκλοφοριακών αλλαγών. 

3.2. Τοποθέτηση πεζοφάναρων στο πέρας των πεζοδρομημένων οδών -όπου 

απαιτείται- για την ασφαλή διέλευση των χρηστών. 

3.3. Εφαρμογή «έξυπνων» συστημάτων καθοδήγησης και πληροφόρησης για τα άτομα 

με μειωμένη όραση. Μέρος της εφαρμογής αυτώ των συστημάτων θα είναι η 

τοποθέτηση ηχητικής διάταξης στους φωτεινούς σηματοδότες για την ηχητική 

καθοδήγηση των ατόμων με μειωμένη όραση στους κόμβους με φωτεινούς 

σηματοδότες. 

 

Εικόνα : Φανάρι για τυφλούς, Ζυρίχη  

 

Εικόνα 23: Φανάρι για τυφλούς, Ζυρίχη 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 
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Οι παρεμβάσεις στη σηματοδότηση αποτελούν σημαντικό μέρος του συνόλου των 

μέτρων καθώς συμβάλλουν στη σωστή διαχείριση του συνόλου της κυκλοφορίας στους 

κόμβους του οδικού δικτύου και στο επίπεδο της οδικής ασφάλειας. Η σηματοδότηση 

συντελεί καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης συνθηκών ομαλής και ασφαλούς 

συνύπαρξης όλων των χρηστών (πεζών, ποδηλατών και χρηστών μηχανοκίνητων 

μέσων). Ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους είναι αναμφίβολα 

αναγκαίοι και η ρύθμισή τους είναι απαραίτητο να ελέγχεται αν εξυπηρετεί την 

ομαλότητα της συνύπαρξης αυτής.  

Πεδίο εφαρμογής 

Το πακέτο μέτρων θα εφαρμοστεί στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου και αφορούν: 

Ορίζοντας 5ετίας: 

1. Ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών, οι οποίοι διοχετεύουν κυκλοφοριακό 

φόρτο εντός του Δήμου, π.χ. επί της οδού Αγ, Κωνσταντίνου & Λεωφ. Κηφισίας, 

έτσι ώστε να δημιουργείται ανάσχεση του όγκου της κυκλοφορίας πριν τη 

διέλευση στην πόλη και στη συνέχεια ένα πράσινο κύμα κυκλοφορίας εντός της 

πόλης, ώστε να διέρχονται τα οχήματα απρόσκοπτα με μικρή σχετικά ταχύτητα, 

π.χ. 30χλμ./ώρα. 

2. Ρύθμιση σηματοδότησης στους κόμβους που προτείνονται αλλαγές στην 

κυκλοφοριακή οργάνωση (π.χ. μονοδρομήσεις ή πεζοδρομήσεις), με διατήρηση 

των υφιστάμενων πεζοφάναρων ή και προτάσεις νέων πεζοφάναρων. 

3. Τοποθέτηση πεζοφάναρων σε οδικά τμήματα με αυξημένες ταχύτητες 

κυκλοφορίας όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς πεζή διέλευσης, όπως 

επί των οδών Αρτέμιδος (2 σημεία), Πεντέλης (1 σημείο) και Αμαρουσίου-

Χαλανδρίου (2 σημεία), κ.ά. (βλ. Χάρτη Π.2.1.2). 

4. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, προτεραιότητα δίνεται στην προσβασιμότητα 

ευάλωτων ομάδων. Συνεπώς, προτείνεται να εφαρμοστούν ηχητικά συστήματα 

για διέλευση τυφλών σε όλα τα φανάρια. 

Ορίζοντας 10ετίας & 15ετίας: 

1. Ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών λόγω των προτεινόμενων κυκλοφοριακών 

αλλαγών στο πακέτο μέτρων «Κυκλοφοριακή Οργάνωση» 

2. Τοποθέτηση πεζοφάναρων στο πέρας των πεζοδρομημένων οδών -όπου 

απαιτείται- για την ασφαλή διέλευση των χρηστών. 

3. Εφαρμογή ηχητικών συστημάτων για διέλευση τυφλών σε όλα τα φανάρια. 

4. Εφαρμογή «έξυπνων» συστημάτων με πληροφορίες (επιπλέον των απλών 

ηχητικών συστημάτων) για διέλευση και ενημέρωση τυφλών σε όλα τα φανάρια. 
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Απαιτούμενη 

Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 

παρέμβασης 
Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής (πχ Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση) 
Χ 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων  

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Διαδικασία Διαγωνισμού και Διεξαγωγή μελέτης σηματορύθμισης 9 έως 12 μήνες 

Τοποθέτηση πεζοφάναρων και έξυπνων συστημάτων διέλευσης 

και πληροφόρησης ατόμων με μειωμένη όραση 

Σταδιακή 

υλοποίηση 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 
Δήμος Αμαρουσίου 

Περιφέρεια Αττικής 

Υλοποίησης: 
Δήμος Αμαρουσίου 

Περιφέρεια Αττικής 

Εποπτείας: 

Δήμος Αμαρουσίου 

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών  

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας 

+ Βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία 

+ Βελτίωση της προσβασιμότητας με πεζή μετακίνηση και της παθητικής ασφάλειας   

   του πεζού.   

Δείκτες 

Παρακολούθηση

ς 

• Διαβάσεις με ύπαρξη πεζοφάναρου 

Προεκτίμηση 

δαπάνης  

Μελέτη σηματορύθμισης 

(βάσει κανονισμού αμοιβών 

μελετών και υπηρεσιών της 

30.000€ 
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ΔΜΕΟ για 10 κόμβους) 

Εγκατάσταση ηχητικών 

συστημάτων για διέλευση 

τυφλών 

60.000€ 

Τοποθέτηση πεζοφάναρων 

σε οδικά τμήματα με 

αυξημένες ταχύτητες 

κυκλοφορίας 

5.000€ 

Χρηματοδότηση 

- Ίδιοι πόροι Δήμου Αμαρουσίου  

- Ίδιοι πόροι Περιφέρειας   

- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 

- Τομεακά Επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027  
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Τίτλος Διαχείριση Στάθμευσης 

Τομέας Αστικής 

Κινητικότητας 
Διαχείριση Στάθμευσης 

ΕΞΥΠΝΟΙ 

Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου 

Αμαρουσίου  

(Κεφάλαιο 3 Παραδοτέο 4) : 

 

Κ.2.5 Μεταφορά των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης από το 

κέντρο του Δήμου Αμαρουσίου περιφερειακά αυτού  

 

Ο.1.1 Μέση ποσοστιαία αύξηση εσόδων υφιστάμενων 

επιχειρήσεων τοπικής αγοράς  

 

Ο2.1 Βαθμός εφαρμογής της δημιουργίας συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης ΙΧ στο κέντρο του Δήμου  

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2015-2019 

- Άξονας 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
Στόχος 1.3.6: Διαχείριση της κυκλοφορίας - συστήματα 
στάθμευσης  

o Λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση δημοτικών 
χώρων στάθμευσης  

o Υλοποίηση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης  

Πράσινη Βίβλος των Μεταφορών (2007) 

ΕΠ " ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ": 

- Άξονας 08 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές  

- Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση 
Αστικού Περιβάλλοντος (ΤΣ)  

- Άξονας  10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών 
Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση στις 
Αστικές Περιοχές 

- Άξονας 12 – Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της 
Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού 
Κεκτημένου 

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δ. Αμαρουσίου (2015) 

- 1. Επανασχεδιασμός του δημόσιου χώρου, λαμβάνοντας 
κατ’ ελάχιστον υπόψη τα παρακάτω:  
o 1.1. τη δημιουργία περιοχών πλήρους αποκλεισμού εισόδου 

και στάθμευσης ΙΧ (όπως π.χ. εμπορικές περιοχές)  
- 2. Βελτιστοποίηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς (ΜΜΜ) και της αποθάρρυνσης χρήσης του 
ιδιωτικού αυτοκινήτου με:  
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o 2.8. διαμόρφωση πολιτικών στάθμευσης (π.χ. τιμολογιακή 
πολιτική) που να αποθαρρύνει τη μακροχρόνια στάθμευση σε 
εμπορικές - κεντρικές περιοχές  

o 2.9. δημιουργία χώρων στάθμευσης σε σταθμούς 
μετεπιβίβασης  

o 2.10. δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού, ειδικά για 
τους μόνιμους κάτοικους  

o 2.11. εφαρμογή πολιτικών αποθάρρυνσης χρήσης του 
επιβατικού ΙΧ  

o 2.12. εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης, με τη χρήση 
σύγχρονων πολιτικών και μέσων  

o 2.15. μέτρα αποτροπής παράνομης στάθμευσης  
o 2.17. χρήση έξυπνων συστημάτων μεταφορών (ITS), που 

συντελούν στη βέλτιστη διαχείριση της κυκλοφορίας  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Επιμέρους παρεμβάσεις και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων 

Η στάθμευση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που επηρεάζουν την 

κινητικότητα των κατοίκων και επισκεπτών μιας αστικής περιοχής και φυσικά την 

καθημερινότητά τους. Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης 

Στάθμευσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του ΣΒΑΚ. 

Η διαμόρφωση του συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης σε έναν Δήμο, ο οποίος έχει 

και την ευθύνη υλοποίησής της καθώς και της περιοδικής αξιολόγησης της και 

επομένως και αναπροσαρμογής της αν κριθεί σκόπιμο, βασίζεται σε ένα σύνολο 

πολιτικών (policies) και παρεμβάσεων-μέτρων που αλληλεξαρτώνται και 

αλληλοσυμπληρώνονται. Ο όρος Διαχείριση Στάθμευσης χρησιμοποιείται τόσο για να 

δείξει τη συνολική Στρατηγική του αρμόδιου Φορέα όσο και τις επί μέρους πολιτικές 

στα ζητήματα στάθμευσης ανάλογα με το ζητούμενο στόχο. Για παράδειγμα η μείωση 

της ζήτησης της παρόδιας στάθμευσης στο κέντρο του δήμου αποτελεί ένα 

συγκεκριμένο στόχο και επομένως και μια συγκεκριμένη πολιτική στάθμευσης που 

μπορεί να επιτευχθεί με ένα ή περισσότερα μέτρα.  

Το πακέτο μέτρων που αφορά την ολοκληρωμένη Διαχείριση Στάθμευσης εντός του 

Δήμου Αμαρουσίου περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις: 

4.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) 

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου της στάθμευσης μπορεί να 

συνεισφέρει στην αποσυμφόρηση κεντρικών οδών ή περιοχών γειτονιάς από ιδιωτικά 

οχήματα. Επίσης, μία ορθή και δίκαιη τιμολόγηση μπορεί να αποφέρει ορισμένα 

έσοδα στο Δήμο, τα οποία πρέπει να διοχετευθούν σε έργα και παρεμβάσεις 

βιώσιμης κινητικότητας. Το συγκεκριμένο μέτρο προβλέπει την σταδιακή ανάπτυξη 

του συστήματος ώστε σε ορίζοντα 15+ετίας  να εφαρμόζεται σε ποσοστό ~85% της 

έκτασης του Δήμου με αξιοποίηση «έξυπνων συστημάτων» (smart systems). Αρχές 
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του ΣΕΣ είναι κατά προτεραιότητα η εξυπηρέτηση των κατοίκων και ακολούθως η 

χωροθέτηση θέσεων επισκεπτών, στις εμπορικές χρήσεις, με μέγιστο επιτρεπόμενο 

χρόνο στάθμευσης τις 3 ώρες, με ταυτόχρονη εξασφάλιση χώρων στάθμευσης εκτός 

οδού. 

4.2. Πρόβλεψη για στάθμευση ΑΜΕΑ 

Διακριτή χωροθέτηση θέσεων στάθμευση για ΑΜΕΑ σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση 

(π.χ. εμπορίου και αναψυχής), αλλά και σε περιοχές μετεπιβίβασης σε Μέσα 

Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ).  

4.3. Απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων στους δημόσιους χώρους, σε 

περιοχές μικτών χρήσεων* 

*Το μέτρο αυτό αποτελεί κυρίως τμήμα του πακέτου μέτρων που αφορούν την 

«Διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών» και αναλύεται περεταίρω στο αντίστοιχο 

δελτίο 

4.4 Εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

Χωροθέτηση ξεχωριστών θέσεων και Εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων σε προσβάσιμους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και κατά μήκος του 

αστικού οδικού δικτύου** 

**Το τελευταίο μέτρο περιγράφεται στο πακέτο παρεμβάσεων για την 

«Κατανάλωση Ενέργειας» και λαμβάνει υπόψη τα εξής ΦΕΚ: 

❖ ΦΕΚ 50Β 2015, όπου αναφέρονται οι αποδεκτές μέθοδοι φόρτισης των 
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που δύνανται να εγκατασταθούν  σε 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων 

 

❖ ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19), βάσει του οποίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις 
και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης 
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία 
επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου 
καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων 

 

❖ ΦΕΚ 142 Α/23.07.2020), βάσει του οποίου οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι 
μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών 
ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το 
άρθρο 2Α του ν.3852/2010 εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς 
αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους 
ορίων. 

4.5. Συστηματικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση της κατασκευής και λειτουργίας των 

προβλεπόμενων υποχρεωτικών ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης σε κτίρια και 
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εγκαταστάσεις/ εμπορικές χρήσεις. 

4.6. Δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης 

Η δημιουργία χώρων στάθμευσης μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά και άμεσα 

στην επίτευξη του στόχου της μεταφοράς των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης από 

το κέντρο του Δήμου Αμαρουσίου περιφερειακά αυτού. Η συγκεκριμένη παρέμβαση 

σε συνδυασμό με την ορθή λειτουργία ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης θα 

αποσυμφορήσει το κέντρο του Δήμου και θα διαφυλάξει την ασφαλή κίνηση όλων των 

κατοίκων και επισκεπτών. Κατά προτεραιότητα προτείνονται η χωροθέτηση και 

λειτουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού (Parking) σε ακίνητα/ αδόμητα οικόπεδα 

της περιοχής. 

Επιπλέον παρεμβάσεις που συνδέονται με άλλα πακέτα μέτρων: 

• Απαγόρευση παρόδιας στάθμευσης σε όλο το ιεραρχημένο δίκτυο 

• Εντατικοποίηση της αστυνόμευσης της παράνομης στάσης και στάθμευσης των 

οχημάτων 

7. Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Αποσυμφόρηση κεντρικών οδών ή περιοχών γειτονιάς από ιδιωτικά οχήματα. Το 

κόστος ενδεχομένως να είναι υψηλό, όμως τα οφέλη από την σωστή διαχείριση της 

στάθμευσης μπορούν να βελτιώσουν αισθητά το δημόσιο χώρο του Αμαρουσίου, την 

ασφάλεια μετακίνησης πεζών αλλά και τις κυκλοφοριακές συνθήκες. 

Επίσης βελτιώνεται και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής αφού τα 

οχηματοχιλιόμετρα που διανύονται κατά την περιπορεία των οχημάτων προς 

αναζήτηση στάθμευσης πλέον θα περιορίζονται με αποτέλεσμα να μειώνονται 

σημαντικά οι εκπομπές αερίων. 

8. Πεδίο εφαρμογής 

Ορίζοντας 5ετίας 

 
1. Απαγόρευση παρόδιας στάθμευσης σε όλο το ιεραρχημένο δίκτυο. Η 

κυκλοφοριακή οργάνωση και οι αρχιτεκτονικές αναπλάσεις που προτείνονται στο 

πλαίσιο του Τελικού Σεναρίου στοχεύουν στην εξάλειψη της παράνομης 

στάθμευσης και στην αντικατάσταση της παρόδιας στάθμευσης με πεζόδρομους/ 

ποδηλατόδρομους. 

 

2. Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο 50% της έκτασης του 

Δήμου με αξιοποίηση «έξυπνων συστημάτων» (smart systems). Αρχές του ΣΕΣ 

είναι κατά προτεραιότητα η εξυπηρέτηση των κατοίκων και ακολούθως η 

χωροθέτηση θέσεων επισκεπτών, στις εμπορικές χρήσεις, με μέγιστο 

επιτρεπόμενο χρόνο στάθμευσης τις 3 ώρες, με ταυτόχρονη εξασφάλιση χώρων 

στάθμευσης εκτός οδού. 
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3. Ιδιαίτερη πρόβλεψη για στάθμευση ΑΜΕΑ. Προτείνεται διακριτή χωροθέτηση 

θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση (π.χ. εμπορίου και 

αναψυχής), αλλά και σε περιοχές μετεπιβίβασης σε Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

(ΜΣΤ). 

 

4. Κατασκευή και λειτουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης εκτός οδού σε όλο 

τον Δήμο. Κατά προτεραιότητα προτείνονται η χωροθέτηση και λειτουργία χώρων 

στάθμευσης εκτός οδού (Parking) σε ακίνητα/ αδόμητα οικόπεδα της περιοχής, 

ιδιαίτερα σε κεντρικές κορεσμένες περιοχές (π.χ. πέριξ των σταθμών ΜΣΤ) ώστε 

να ικανοποιηθεί η ζήτηση για μακροχρόνια στάθμευση και θα διασφαλίζεται η 

ταχεία μετεπιβίβαση στα μαζικά μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, Μετρό). 

Ενδεικτικά προτείνονται οικόπεδα στις εξής θέσεις: 

o Στην οδό Αθηνάς μεταξύ των οδών Θεσσαλονίκης και Θράκης (πλησίον ΚΑΤ) 

o Πλησίον του σταθμού «Ειρήνη» 

o Παράπλευρη οδός Κηφισίας μεταξύ Αποστόλου Παύλου και Σπύρου Λούη 

o (πλησίον του νέου σταθμού «Ολυμπιακό Στάδιο») 

 

5. Απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων στους δημόσιους χώρους, σε 

περιοχές μικτών χρήσεων. 

 

6. Συνεχής και εντατική αστυνόμευση της παράνομης στάσης και στάθμευσης των 

οχημάτων. 

 

7. Συστηματικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση της κατασκευής και λειτουργίας των 

προβλεπόμενων υποχρεωτικών ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης σε κτίρια και 

εγκαταστάσεις/ εμπορικές χρήσεις. 

 

8. Ανάπτυξη σχεδίου για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

σε προσβάσιμους δημόσιους χώρους, κατά μήκος του αστικού/ υπεραστικού 

οδικού δικτύου. 

 

9. Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης θα πρέπει να διαθέτουν θέσεις για ηλεκτρικά 

οχήματα, καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ποσοστό 10% του 

συνόλου των θέσεων. 
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Εικόνα 24: Παρεμβάσεις Διαχείρισης Στάθμευσης-Άξονας 5ετίας 

Ορίζοντας 10ετίας 

 
1. Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο 75% της έκτασης του 

Δήμου. 
 

2. Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού κάτω από την 
επιφάνεια πλατειών ή υφιστάμενων οδών σε κεντρικές περιοχές με αυξημένη 
ζήτηση. 

 

3. Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης θα πρέπει να διαθέτουν θέσεις για ηλεκτρικά 
οχήματα, καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ποσοστό 15% του 
συνόλου των θέσεων. 

 

4. Μελέτες για την κατασκευή χώρων στάθμευσης εκτός οδού κάτω από την 
επιφάνεια πλατειών ή υφιστάμενων οδών σε κεντρικές περιοχές με αυξημένη 
ζήτηση. 
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Εικόνα 25: Παρεμβάσεις Διαχείρισης Στάθμευσης-Άξονας 10ετίας 
 

Ορίζοντας 15+ετίας 

 
1. Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ~85% της έκτασης του 

Δήμου. 
 

2. Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης θα πρέπει να διαθέτουν θέσεις για ηλεκτρικά 
οχήματα, καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ποσοστό 30% του 
συνόλου των θέσεων. 

 

3. Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού κάτω από την 
επιφάνεια πλατειών ή υφιστάμενων οδών σε κεντρικές περιοχές με αυξημένη 
ζήτηση. 
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Εικόνα 26: Παρεμβάσεις Διαχείρισης Στάθμευσης-Άξονας 15ετίας 

 Επιμέρους μέτρα 

Σύστημα 

Ελεγχόμενης 

Στάθμευσης 

Χώροι 

στάθμευση

ς εκτός 

οδού 

Χωροθέτηση 

θέσεων 

στάθμευσης 

ΑΜΕΑ 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Σ
Η

 Π
Α

Κ
Τ

Ο
Υ

 Μ
Ε

Τ
Ρ

Ω
Ν

 Προτεραιότητα Υψηλή Υψηλή Υψηλή 

Απαιτούμεν

η 

Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ Χ  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού 

πλαισίου 
Χ Χ  

Γ) Οριστική Μελέτη/ 

Ολοκλήρωση 

Χωροθέτηση της 

παρέμβασης 

X X X 

Δ) Εγκρίσεις προ 

εφαρμογής 
X X X 
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Ε) Άδειες εκτέλεσης 

παρεμβάσεων 
X X X 

Στ) Διαδικασία 

Δημοπράτησης 
X X  

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης ανά μέτρο 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Μελέτη Στάθμευσης  

• Καθορισμός θέσεων συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης  

• Διερεύνηση Θέσεων για κατασκευή σταθμών αυτοκινήτων 
εκτός οδού 

• Διερεύνηση κινήτρων για την προώθηση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας στην δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός 
οδού 

• Οριστική μελέτη για χώρους στάθμευσης εκτός οδού στην 
περιφέρεια των τοπικών κέντρων  

6 έως 9 μήνες 

Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

• Έρευνα Δηλωμένων Προτιμήσεων – Καθορισμός Κομίστρου 

• Ανάπτυξη συστήματος και έξυπνης εφαρμογής 

• Κανονιστικές αποφάσεις, προμήθεια & εγκατάσταση 
υποδομής  

 

3 έως 6 μήνες 

3 έως 6 μήνες 

9 έως 12 μήνες 

Υλοποίηση λοιπών ρυθμίσεων- μέτρων 9 έως 12 μήνες 

Κατασκευή χώρων στάθμευσης  (ανά σταθμό) 1 έως 2 έτη 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Αμαρουσίου, Ιδιωτικές εταιρείες ITS  

Υλοποίησης: 

Δήμος Αμαρουσίου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

Ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευής και λειτουργίας 

οργανωμένων χώρων στάθμευσης 

Εποπτείας: 

Δήμος Αμαρουσίου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

Ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευής και λειτουργίας 

οργανωμένων χώρων στάθμευσης 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Οργάνωση της στάθμευσης 

+ Μείωση της συμφόρησης, ειδικότερα σε περιοχές κατοικίας πλησίον του κέντρου 

+ Βελτίωση αποδοτικότητας του συστήματος 

+ Τιμολόγηση του εξωτερικού κόστους των Ι.Χ. οχημάτων 

+ Ενθάρρυνση χρήσης εναλλακτικών μέσων μετακίνησης 
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- Ανάγκη αστυνόμευσης ή επιπλέον επενδύσεων για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας 

των παρεμβάσεων 

Δείκτες 

Παρακολούθησ

ης 

• Έκταση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης  

• Πλήθος χώρων στάθμευσης εκτός οδού 

• Ποσοστό σημείων ενδιαφέροντος όπου διασφαλίζεται το 
ελάχιστο ποσοστό  θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ (5% εκ του 
συνόλου προσφερόμενων θέσεων) 

Προεκτίμηση 

δαπάνης 

Μελέτη Στάθμευσης:  50.000 έως 80.000 € 

Λογισμικό Διαχείρισης 

Έξυπνης Στάθμευσης και 

Έξυπνη εφαρμογή:  

 

20.000 έως 50.000 € 

Έρευνα Δηλωμένων 

Προτιμήσεων – Καθορισμός 

Κομίστρου:  

10.000 έως 20.000 € 

Εγκατάσταση υποδομής και 

λειτουργία συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης στην 

προτεινόμενη περιοχή 

(Αισθητήρες και σήμανση):  

500.000,00€ 

Κατασκευή και λειτουργία 

χώρων στάθμευσης (εκτός 

οδού):  

51.200.000 € 

Λοιπές παρεμβάσεις 

(σήμανση, κολωνάκια κτλ): 
10.000 € 

Χρηματοδότηση 

• ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (και νέα προγραμματική περίοδος 
2021-2027) 

• Ίδιοι πόροι 
• ΣΔΙΤ / Ιδιωτική Πρωτοβουλία  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  73 

 

 

  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τ
Α

Υ
Τ

Ο
Τ

Η
Τ

Τ
Α

 Π
Α

Κ
Ε

Τ
Ο

Υ
 Μ

Ε
Τ

Ρ
Ω

Ν
 

Τίτλος Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου  

( Κεφάλαιο 3, Παραδοτέο 4) : 

 

Π1.1 Μείωση των εκπομπών CO2 στα όρια του Δήμου 

Π1.2 Μείωση των αέριων ρύπων από την μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία 

Π1.3 Μείωση της έντασης του ήχου στο κέντρο και στις γειτονιές 

του Αμαρουσίου  που παρουσιάζουν περισσότερα από 55dB 

κατά την ημέρα και 50 dB τη νύχτα 

Κ1.4 Αύξηση της περιοχής εξυπηρέτησης της δημόσιας και 

δημοτικής συγκοινωνίας 

Κ2.3 Αύξηση του ποσοστού μετακίνησης με ΜΜΜ επί του 

συνόλου των μετακινήσεων για ψώνια ή αναψυχή 

Κ2.4 Αύξηση του ποσοστού μετακίνησης με ΜΜΜ επί του 

συνόλου των μετακινήσεων για εργασία 

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

2015-2019 

- Άξονα 1 - Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
o Στόχος 1.3.5 - Βελτίωση συγκοινωνίας 

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δ. Αμαρουσίου για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων 

(2015) 

- Κεφάλαιο 2.2 Εξυπηρέτηση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

(ΜΜΜ) 

- Κεφάλαιο 3.4 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)  

ΕΠ " ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ": 

- Άξονας 08 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές  

- Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση   

Αστικού Περιβάλλοντος (ΤΣ)  

- Άξονας  10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών 

Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση στις Αστικές   

Περιοχές 
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- Άξονας 12 – Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της 

Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού 

Κεκτημένου 

Λευκή Βίβλος των Μεταφορών (2011) 

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής (ΡΣΑ) 2014-2021 

(Νόμος 4277/2014, Κεφάλαιο Β’) 

- Άρθρο 5: Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, 
αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή 

- Άρθρο 6: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 
εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών 
από την ανάπτυξη 

Διευρυμένο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και 

Κλίματος (ΣΔΑΕΚ 2030) του Δήμου Αμαρουσίου 

- Έμφαση στα κεφάλαια 4.3 και 5.4 Μεταφορές 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Επιμέρους παρεμβάσεις και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων 

Ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει ένα αρκετά πυκνό δίκτυο Δημόσιας Συγκοινωνίας, το 

οποίο περιλαμβάνει τόσο λεωφορειακές γραμμές, όσο και Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

(ΜΣΤ). Συγκεκριμένα, η περιοχή εξυπηρετείται από γραμμή ΗΣΑΠ, γραμμή προαστιακού 

σιδηρόδρομου και αρκετές λεωφορειακές γραμμές. Το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων 

σχεδιάζεται για την αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων υπηρεσιών: 

5.1.Δημοτικής Συγκοινωνίας με αύξηση συχνότητας υφιστάμενων δρομολογίων, αύξηση 

της κάλυψης του δικτύου και εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού της. Οι 

επιμέρους παρεμβάσεις είναι: 

5.1.1. Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας 

5.1.2. Πύκνωση συχνοτήτων διέλευσης των Δημοτικών Λεωφορειακών 

Γραμμών 

5.1.3. Εξασφάλιση μετεπιβίβασης με τους σταθμούς των ΜΣΤ και βελτίωση της 

κάλυψης του δικτύου 

5.1.4. Ανανέωση του στόλου της Δημοτικής συγκοινωνίας με οχήματα «καθαρής 

ενέργειας» 

5.1.5. Εφαρμογή τηλεματικής σε όλες στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας 

5.2. Tων λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΑ με ανασχεδιασμό αυτών και 
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εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της ώστε να 

ανταποκρίνεται στις νέες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της εποχής. Οι επιμέρους 

παρεμβάσεις είναι: 

5.2.1. Βελτίωση τόσο της αξιοπιστίας όσο και της συχνότητας των δρομολογίων 

λεωφορειακών γραμμών 

5.2.2. Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών για σύνδεση με τους 

σταθμούς της νέας Γραμμής 4 του Μετρό 

5.2.3. Εφαρμογή τηλεματικής σε στάσεις του ΟΑΣΑ 

5.2.4. Αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων αστικών λεωφορείων 

5.2.5. Ανανέωση του στόλου των λεωφορείων ΟΑΣΑ με οχήματα «καθαρής 

ενέργειας». Ύπαρξη κατάλληλου χώρου για ποδήλατα εντός των οχημάτων. 

5.2.6. Κατασκευή και λειτουργία λεωφορειακής γραμμής ταχείας διέλευσης σε 

αποκλειστικό διάδρομο 

5.2.7. Εφαρμογή συστήματος επιβράβευσης για χρήση όλων των ΜΜΜ. Στόχος 

του εν λόγω μέτρου είναι αφενός η  δημιουργία κινήτρου για να επιλέγουν οι 

μετακινούμενοι τα ΜΜΜ και αφετέρου η σωστή χρήση επικύρωσης των 

εισιτηρίων, καθώς στην υφιστάμενη κατάσταση οι χρήστες των λεωφορείων 

επικυρώνουν τα εισιτήρια μόνο κατά την είσοδο τους στα λεωφορεία και όχι και 

κατά την έξοδο από αυτά. Με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων και 

την ορθή χρήση τους από τους μετακινούμενους είναι εφικτό πλέον να 

καταμετρώνται ηλεκτρονικά οι επιβιβάσεις-αποβιβάσεις (μετρήσεις “on-off”), που 

αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση του μεταφορικού έργου.  

5.3. ΗΣΑΠ. Οι επιμέρους παρεμβάσεις: 

5.3.1. Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων ΗΣΑΠ 

5.3.2. Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας ΗΣΑΠ 

5.3.3. Διαμόρφωση υποδομών χρήσης ποδηλάτου στις στάσεις του ΗΣΑΠ όπως 

parking, σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων κλπ. 

5.4 Προαστιακός. Οι επιμέρους παρεμβάσεις: 

5.4.1. Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων Προαστιακού 

5.4.2. Διαμόρφωση υποδομών χρήσης ποδηλάτου στις στάσεις του 

Προαστιακού όπως parking, σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων κλπ. 

5.5. Μετρό. Οι επιμέρους παρεμβάσεις: 

5.5.1. Λειτουργία Γραμμής 4 του Μετρό με συχνότητα μικρότερη από 5 λεπτά 

της ώρας αιχμής 
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Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Τα ΜΜΜ αποτελούν τον κορμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ιδιαίτερα σε πόλεις 

όπου η εκτεταμένη χρήση του ποδηλάτου δεν είναι εφικτή. Η αύξηση της χρήσης των 

ΜΜΜ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την μείωση της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης της πόλης, την αύξηση του δημόσιου χώρου για τους πεζούς και την 

μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων στην πόλη. Αυτά τα τρία ζητήματα αποτελούν 

προτεραιότητες ευρωπαϊκών πόλεων οι οποίες επιδιώκουν να πετύχουν σημαντικούς 

στόχους της στρατηγικής της ΕΕ. 

 

Η αύξηση της χρήσης των ΜΜΜ μπορεί να επιτευχθεί, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, 

κυρίως με την βελτίωση του επιπέδου και ποιότητας εξυπηρέτησης τους με κύριο σκοπό 

τη στροφή των χρηστών ΙΧ οχημάτων στη χρήση των ΜΜΜ.   

Πεδίο εφαρμογής 

Το πακέτο μέτρων θα εφαρμοστεί στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου και αφορούν τη 

Δημοτική Συγκοινωνία, τις λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ και τα ΜΣΤ (ΗΣΑΠ, 

Προαστιακός και Γραμμή 4 Μετρό (μόνο για ορίζοντα 15ετίας)) 

 

Ορίζοντας 5ετίας 

Δημοτική Συγκοινωνία (Υφιστάμενες 5 Γραμμές) 

• Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών: από 

Δευτέρα έως Κυριακή/ 05:45 - 23:45. 

• Πύκνωση συχνοτήτων διέλευσης των υφιστάμενων Δημοτικών Λεωφορειακών 

Γραμμών, ανά 15 λεπτά. 

• Ανανέωση 25% στόλου οχημάτων Δημοτικής Συγκοινωνίας με οχήματα 

«καθαρής ενέργειας». 

• Εξασφάλιση της μετεπιβίβασης μεταξύ των Δημοτικών Γραμμών και με τους 

σταθμούς των ΜΣΤ (4 από τις 5 γραμμές έχουν στάση σε κάποιο σταθμό ΜΣΤ). 

• Συμπληρωματική προϋπόθεση είναι και η ελεύθερη κίνηση λεωφορείων της 

Δημοτικής Συγκοινωνίας και ενδεχομένως των δημόσιων μέσων μαζικής 

μεταφοράς (λεωφορεία ΟΑΣΑ) όπου απαιτείται σε πεζοδρομημένες οδούς/ 

περιοχές. 

 

Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ (Υφιστάμενες 17 Γραμμές) 

• Βελτίωση τόσο της αξιοπιστίας όσο και της συχνότητας των δρομολογίων 

λεωφορειακών γραμμών. Ενδεικτικά, προτείνεται συχνότητα των δρομολογίων 

μικρότερη των 5’ σε ώρες αιχμής για τις γραμμές με αυξημένη ζήτηση και 

μικρότερη των 10’ για το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας για όλες τις γραμμές. 

Στόχος είναι να αποτελούν τα ΜΜΜ δελεαστική και προτιμητέα επιλογή για τους 

μετακινούμενους έναντι του επιβατικού ΙΧ αυτοκινήτου.  

• Εφαρμογή τηλεματικής στις στάσεις του ΟΑΣΑ, σε ποσοστό 30% του συνόλου 
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των στάσεων εντός του Δήμου. 

• Ακρίβεια στην πληροφορία της τηλεματικής. 

• Αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων του ΟΑΣΑ, ώστε να μην εμποδίζουν την 

πεζή διέλευση επί των πεζοδρομίων, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και 

αισθητικά αποδοτικές, σε ποσοστό 25% του συνόλου των στάσεων εντός του 

Δήμου. 

• Ανανέωση στόλου οχημάτων με σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση του, σε 

ποσοστό 25%. 

• Δράσεις για τη σύνδεση του ποδηλάτου με σημεία επιβίβασης στα λεωφορεία, 

με δυνατότητα διαμόρφωσης χώρου για ποδήλατα εντός των οχημάτων του 

ΟΑΣΑ. 

• Εφαρμογή συστήματος επιβράβευσης για τη χρήση όλων των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς (π.χ. συλλογή πόντων για τη συχνή χρήση των δημόσιων μέσων 

μεταφοράς με εξαργύρωση είτε σε δωρεάν μετακινήσεις είτε σε συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις, πολιτιστικούς χώρους, κλπ.). Στόχος του εν λόγω μέτρου είναι 

αφενός η δημιουργία κινήτρου για να επιλέγουν οι μετακινούμενοι τα ΜΜΜ και 

αφετέρου η σωστή χρήση επικύρωσης των εισιτηρίων, καθώς στην υφιστάμενη 

κατάσταση οι χρήστες των λεωφορείων επικυρώνουν τα εισιτήρια μόνο κατά την 

είσοδο τους στα λεωφορεία και όχι και κατά την έξοδο από αυτά. Με την 

εφαρμογή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων και την ορθή χρήση τους από τους 

μετακινούμενους είναι εφικτό πλέον να καταμετρώνται ηλεκτρονικά οι 

επιβιβάσεις-αποβιβάσεις (μετρήσεις “on-off”), που αποτελούν πολύ σημαντικό 

παράγοντα για τη βελτίωση του μεταφορικού έργου. 

 

Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

➢ ΗΣΑΠ (Γραμμή 1: Σταθμοί Νερατζιώτισσα, ΕΙΡΗΝΗ, Μαρούσι, ΚΑΤ)  

• Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων. Ενδεικτικά προτείνεται συχνότητα 

δρομολογίων 5’-6’ για το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας και μικρότερη τις 

ώρες αιχμής. 

• Διεύρυνση ωραρίου. Ενδεικτικά προτείνεται επέκταση μέχρι τις 02:00 για όλες 

τις ημέρες. 

• Διαμόρφωση υποδομών χρήσης ποδηλάτου (parking, σύστημα κοινόχρηστων 

ποδηλάτων, κλπ.), τουλάχιστον στους σταθμούς εντός του Δήμου, ώστε το 

ποδήλατο να λειτουργεί ως συμπληρωματικό μέσο της δημόσιας συγκοινωνίας. 

• Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος στάθμευσης πέριξ των Σταθμών του 

ΗΣΑΠ, από τη ΣΤΑ.ΣΥ., με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας τους και τη μη 

επιβάρυνση των γειτονιών. Συγκεκριμένα, προτείνεται να κατασκευαστεί 

οργανωμένος χώρος στάθμευσης για τη μετεπιβίβαση των χρηστών (park&ride) 

στους σταθμούς εντός του Δήμου. 

 

➢ Προαστιακός (Σταθμοί: Νερατζιώτισσα, Κηφισίας) 

• Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων, ώστε να η εξυπηρέτηση να είναι επιπέδου 

Μετρό, δηλαδή αστικών μετακινήσεων. Ενδεικτικά προτείνεται συχνότητα 

δρομολογίων 10’-15’. 

• Διαμόρφωση υποδομών χρήσης ποδηλάτου (parking, σύστημα κοινόχρηστων 
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ποδηλάτων, κλπ.), τουλάχιστον στους σταθμούς εντός του Δήμου, ώστε το 

ποδήλατο να λειτουργεί ως συμπληρωματικό μέσο της δημόσιας συγκοινωνίας. 

 

Ορίζοντας 10ετίας 

Δημοτική Συγκοινωνία 

• Πύκνωση συχνοτήτων διέλευσης των υφιστάμενων Δημοτικών Λεωφορειακών 

Γραμμών, ανά 5’-10’. 

• Ανανέωση 50% στόλου οχημάτων Δημοτικής Συγκοινωνίας με οχήματα «καθαρής 

ενέργειας». 

• Κάλυψη του δικτύου στο 95% της έκτασης του Δήμου (επιρροής ακτίνας 250 μέτρων 

από τη στάση). Στην υφιστάμενη κατάσταση καλύπτεται το 77,38% της συνολικής 

έκτασης του Δήμου. 

• Εφαρμογή τηλεματικής στο 50% των στάσεων της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

 

Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ 

• Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών όπου απαιτείται, έτσι ώστε να 

εξυπηρετούν μεγαλύτερη έκταση του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες 

αλλαγές του οδικού δικτύου στο πλαίσιο του παρόντος Σεναρίου. 

• Αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων του ΟΑΣΑ, ώστε να μην εμποδίζουν την 

πεζή διέλευση επί των πεζοδρομίων, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και 

αισθητικά αποδοτικές, σε ποσοστό 50% του συνόλου των στάσεων εντός του 

Δήμου. 

• Εφαρμογή τηλεματικής στις στάσεις του ΟΑΣΑ, σε ποσοστό 70% του συνόλου των 

στάσεων εντός του Δήμου. 

• Ανανέωση στόλου οχημάτων με σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση του, σε 

ποσοστό 80%. 

 

Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

 

➢ ΗΣΑΠ, Προαστιακός 

• Περεταίρω βελτίωση συχνότητας δρομολογίων. 

• Ανανέωση στόλου συρμών 

 

Ορίζοντας 15ετίας: 

Δημοτική Συγκοινωνία 

• Ανανέωση του 100% του στόλου οχημάτων της δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό 

τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την επιδίωξη του Δήμου να 

έχει έναν περιβαλλοντικά φιλικό στόλο οχημάτων. 
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• Εφαρμογή τηλεματικής σε όλες τις στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ 

• Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών για σύνδεση με τους σταθμούς της 

νέας Γραμμής 4 του Μετρό. 

• Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις 

προτεινόμενες αλλαγές του οδικού δικτύου στο πλαίσιο του παρόντος Σεναρίου. 

• Αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων του ΟΑΣΑ, ώστε να μην εμποδίζουν την 

πεζή διέλευση επί των πεζοδρομίων, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και 

αισθητικά αποδοτικές, στο 100% του συνόλου των στάσεων εντός του Δήμου. 

• Εφαρμογή τηλεματικής στις στάσεις του ΟΑΣΑ, σε ποσοστό 100% του συνόλου των 

στάσεων εντός του Δήμου. 

• Ανανέωση στόλου οχημάτων με σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση του, σε 

ποσοστό 100%. 

Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

➢ ΗΣΑΠ, Προαστιακός 

• Περαιτέρω βελτίωση συχνότητας δρομολογίων. 

• Ανανέωση στόλου συρμών 

➢ ΜΕΤΡΟ (Γραμμή 4: Σταθμοί Σίδερα, Ολυμπιακό Στάδιο, Στ. Παράδεισος (Υφιστ. 

Προαστιακού), ΟΤΕ, Μαρούσι (Υφιστ. ΗΣΑΠ) 

• Με τη λειτουργία της Γραμμής 4 του Μετρό, πρέπει να γίνει μέριμνα για την 

επιβατική κίνηση που θα εξυπηρετούν και συνεπώς προτείνεται η 

συχνότητα των δρομολογίων να είναι της τάξης των 5’ και μικρότερη τις 

ώρες αιχμής.  

• Με τη λειτουργία της νέας γραμμής Μετρό, πρέπει να γίνει μέριμνα για τη 

σύνδεση των σταθμών με τις λεωφορειακές γραμμές (ΟΑΣΑ & Δημοτικές) 

για δυνατότητα μετεπιβίβασης. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη 

στάθμευση πέριξ των σταθμών που θα εξυπηρετούν και τη ζήτηση για 

μετεπιβίβαση, ώστε να μην επιβαρυνθεί το τοπικό οδικό δίκτυο και οι 

γειτονιές πέριξ αυτών. 
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Εικόνα 27: Υβριδικό λεωφορείο, Λουξεμβούργο, 2017  
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Προτεραιότητα Υψηλή 

Απαιτούμενη 

Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 

παρέμβασης 
Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής (πχ Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση) 
Χ 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Αναβάθμιση εξοπλισμού στο σύνολο των στάσεων (στέγαστρα, 

προσβασιμότητα, φωτισμός κ.λπ.) 

Αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων (προϋποθέτει την 

αύξηση του στόλου) 

Σταδιακή 

υλοποίηση 

Έρευνα αγοράς και σχηματισμός τευχών δημοπράτησης για την 

προμήθεια νέων οχημάτων «καθαρής» ενέργειας  
6 έως 9 μήνες 

Αναδιοργάνωση προγράμματος δρομολογίων 6 έως 9 μήνες 
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Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας του ΗΣΑΠ (μετά την λήψη 

απόφασης) 
2 έως 3 μήνες 

Ανάπτυξη συστήματος τηλεματικής (εφαρμογή, πινακίδες 

πληροφόρησης κλπ) 
9 έως 12 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 

Δήμος Αμαρουσίου 

ΟΑΣΑ 

Αττικό Μετρό 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Υλοποίησης: 

Δήμος Αμαρουσίου 

ΟΑΣΑ 

Αττικό Μετρό 

Περιφέρεια Αττικής 

Εποπτείας: 

Δήμος Αμαρουσίου 

ΟΑΣΑ 

Αττικό Μετρό 

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ΜΜΜ και επέκταση της ζώνης επιρροής          

τους 

+ Αύξηση μεριδίου των ΜΜΜ στις συνολικές μετακινήσεις  

+ Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης  

+ Μείωση αέριων ρύπων, θορύβου 

+ Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας στη χρήση των ΜΜΜ 

Δείκτες 

Παρακολούθησης 

▪ Ποσοστό στάσεων με κατάλληλα χαρακτηριστικά άνεσης και 

ασφάλειας 

▪ Μερίδιο Δημόσιας Συγκοινωνίας στις καθημερινές 

μετακινήσεις 

Προεκτίμηση 

δαπάνης  

Δημοτική 

Συγκοινωνία 

Διεύρυνση ωραρίου 

λειτουργίας Δημοτικής 

Συγκοινωνίας  

 

1.350.000€ 

Πύκνωση συχνοτήτων 

διέλευσης των 

Δημοτικών 

Λεωφορειακών Γραμμών  

40.000€ 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  82 

 

Εξασφάλιση 

μετεπιβίβασης με 

σταθμούς των ΜΣΤ και 

βελτίωση της κάλυψης 

του δικτύου  

40.000€ 

Ανανέωση του στόλου 

της Δημοτικής 

συγκοινωνίας με 

οχήματα «καθαρής 

ενέργειας»  

3.000.000€ 

Εφαρμογή τηλεματικής 

σε στάσεις της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας  

1.030.000€ 

Μελέτη αναδιοργάνωσης 

δρομολογίων  
50.000€ 

Λεωφ. 

γραμμές 

ΟΑΣΑ 

Βελτίωση αξιοπιστίας και 

συχνότητας των 

δρομολογίων 

λεωφορειακών γραμμών  

 

29.925.000€ 

Εφαρμογή τηλεματικής 

σε στάσεις του ΟΑΣΑ  
525.000€ 

Αναβάθμιση των 

υφιστάμενων στάσεων 

αστικών λεωφορείων  

 

200.000€ 

Ανανέωση του στόλου 

των λεωφορείων ΟΑΣΑ 

με οχήματα «καθαρής 

ενέργειας». Ύπαρξη 

κατάλληλου χώρου για 

ποδήλατα εντός των 

οχημάτων.  

2.800.000€ 

ΜΣΤ 

Διαμόρφωση υποδομών 

χρήσης ποδηλάτου στις 

στάσεις του ΗΣΑΠ όπως 

parking, σύστημα 

κοινόχρηστων 

ποδηλάτων κλπ.  

500.000€ 

Βελτίωση συχνότητας 

δρομολογίων 

Προαστιακού  

500.000€ 

Διαμόρφωση υποδομών 

χρήσης ποδηλάτου στις 

στάσεις του 

Προαστιακού όπως 

parking, σύστημα 

κοινόχρηστων 

ποδηλάτων κλπ  

500.000€ 

Χρηματοδότηση 
- Ίδιοι πόροι δήμου Αμαρουσίου  

- Ίδιοι πόροι Περιφέρειας   
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- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 

- Σχετικά Τομεακά Επιχειρησιακά προγράμματα και         

  Διασυνοριακά-Διαπεριφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ  

  2021-2027  

 

  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος 
Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών 
(ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, ήπιας, 
διαπλάτυνση πεζοδρομίων) 

Πεδίο αστικής 

κινητικότητας 

Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 

Ενίσχυση ποδηλάτου 

ΕΞΥΠΝΟΙ 

Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δ. 

Αμαρουσίου  

(κεφ.3 Παραδοτέο 4) : 

Κ1.1 Συνολικός Αριθμός Διαβάσεων για Πεζούς 

Κ1.2 Διαμόρφωση κατάλληλης υποδομής υποστήριξης για 

ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους βάσει προδιαγραφών στις 

διασταυρώσεις 

Κ1.3 Εγκατάσταση έξυπνων-πινακίδων-οδηγων προς σημεία 

ενδιαφέροντος 

Κ2.1 Επαναλειτουργία και επέκταση συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων (bike-sharing) 

Κ2.2 Αύξηση του ποσοστού της πεζή μετακίνησης και του 

ποδηλάτου επί του συνόλου των μετακινήσεων για ψώνια ή 

αναψυχή 

Κ3.1 Υλοποίηση του ελάχιστου πλάτους πεζοδρομίου (1,5μ. 

χωρίς εμπόδια) επί του συνολικού οδικού δικτύου 

Κ3.2 Αύξηση του ποσοστού των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας 

επί του συνολικού δικτύου 

Κ3.3 Αύξηση του ποσοστού των πεζόδρομων επί του 

συνολικού δικτύου 

Κ3.4 Αύξηση δικτύου ποδηλατόδρομων 

Κ4.1 Μείωση τροχαίων συμβάντων ανά έτος (περιλαμβάνουν 

παθόντες, όχι μόνο υλικές ζημιές) 

Συνάφεια με 

Προγράμματα 

& Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2015-2019 

- Στον «Άξονα 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»  
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα που σχετίζονται με την 
αστική κινητικότητα: 

1.1.1: Βελτίωση της ποιότητας ατμοσφαιρικού και 
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ακουστικού περιβάλλοντος 

o Επέκταση δικτύου κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου 
Αμαρουσίου    

o Προμήθεια κοινοχρήστων και ενεργειακά αυτόνομών 
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων και 
συσκευών   

o Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων  και scooter μαζί με 
σταθμό φόρτισης για τις ανάγκες μετακίνησης των 
υπηρεσιών του Δήμου  

o Ανάπλαση οδών παραπλεύρως της Αττικής Οδού με 
σκοπό την μείωση του θορύβου και την δημιουργία 
ποδηλατικών διαδρομών και πεζοδρόμων  

1.1.3: Προστασία των ρεμάτων - Εξοικονόμηση υδάτινων 

πόρων  

o Ανάπλαση δρόμων με μεθόδους οικολογικής 
διαχείρισης όμβριων υδάτων  

o Αστική ανάπλαση ρέματος Αμαρουσίου με εκτέλεση 
ήπιων παρεμβάσεων ,εμπλουτισμός του πρασίνου με 
είδη που περιορίζουν τους ρύπους και σύνδεση με 
κοινοχρήστους χώρους με στόχο τη δημιουργία 
διαδρομών φυσικού  τοπίου   

1.3.2.: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση 

οδικού δικτύου  

o Επικαιροποιήσεις κυκλοφοριακών μελετών 
πολεοδομικών ενοτήτων στο Δήμο Αμαρουσίου 

1.3.7: Εναλλακτική μετακίνηση  

o Λειτουργία συστήματος αυτόματων ποδηλάτων 
Μελέτη Αστικής κινητικότητας Δ. Αμαρουσίου 

- Επανασχεδιασμός του δημόσιου χώρου, λαμβάνοντας κατ’ 
ελάχιστον υπόψη τα παρακάτω:  

1.1. τη δημιουργία περιοχών πλήρους αποκλεισμού 
εισόδου και στάθμευσης ΙΧ (όπως π.χ. εμπορικές περιοχές)  

1.2. την προώθηση της πεζής μετακίνησης, της 
μετακίνησης με ήπια μέσα και την ανεμπόδιστη κίνηση των 
ΑΜΕΑ  

1.5. τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την προώθηση 
των κοινόχρηστων μέσων και των μέσων ήπιας 
μετακίνησης  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική 

Παρέμβαση: 
Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Επιμέρους παρεμβάσεις και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου 

μέτρων 
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6.1. Υλοποίηση πράσινων διαδρομών 

Οι πράσινες διαδρομές αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα για την 

προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας 

αλλά και την προστασία του 

περιβάλλοντος. Επίσης, συμβάλλουν με 

αξιοσημείωτο τρόπο στην ανάδειξη 

κέντρων, γειτονιών και πόλων έλξης από 

τις οποίες διέρχονται.  

Οι πράσινες διαδρομές αποτελούν διαδρομές σε ένα αστικό οδικό δίκτυο κατά μήκος 

των οποίων διαμορφώνονται και επικρατούν συνθήκες κατάλληλες για την 

προώθηση των ήπιων μορφών κινητικότητας, δηλαδή των πεζών και των 

ποδηλάτων. Οι συγκεκριμένες συνθήκες αφορούν τα παρακάτω: 

• Διατάξεις ασφαλούς διάσχισης για πεζούς και ποδήλατα, οι οποίες οφείλουν κατά 
περίπτωση να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά 

o Επαρκές πλάτος ( Ελάχιστο 2,5μ) 

o Επιπλέον πλάτος αντίστοιχο με το πλήθος κατευθύνσεων όταν 
διέρχονται ποδήλατα (Θέσεις σύνδεσης ποδηλατικών δικτύων)  

o Άμεση «κάθετη» διάσχιση της οδού 

o Οριζόντια σήμανση και εμφανής χρωματισμό στης λωρίδες διάσχισης για 
πεζούς και ποδηλάτες  

o Γραμμές στάσης οχημάτων 

o Κατακόρυφη σήμανση  

o Αρχή και Πέρας που οδηγεί στο κέντρο Ράμπας πεζών,  

o Ηχητική σήμανση κ.ά. στοιχεία προσβασιμότητας ευάλωτων χρηστών 
(Συνέργεια με μέτρο Βελτίωση υποδομών ΑμεΑ) 

o Επαρκής ορατότητα στις κινήσεις της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

o Κατάλληλο φωτισμό στην οδό και τα πεζοδρόμια 

o Διαβάσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου. 

• Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

• Βελτίωση υποδομών ΑμεΑ 

o Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών στα πεζοδρόμια 

▪ Ο οδηγός τυφλών: 

• να έχει χρωματική αντίθεση με το υπόλοιπο πεζοδρόμιο 

• να μην διακόπτεται από μόνιμα ή προσωρινά εμπόδια 

• να μην εκθέτει τους τυφλούς σε κινδύνους (υψομετρικά 
εμπόδια, φρεάτια κ.ά) 

▪ Οι ράμπες πεζών: 
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• να ακολουθούν τις ποιοτικές προδιαγραφές για 
ασφάλεια και άνεση 

• να τοποθετούνται στο κέντρο της διάβασης πεζών 

• να υπάρχει αντίστοιχη ράμπα στην αντίθετη όχθη της 
οδού 

▪ Η αποτροπή παράνομης καταπάτησης οδηγών τυφλών και 
ραμπών πεζών από άλλες δραστηριότητες (παρόδια 
καταστήματα, παράνομη στάθμευση κ.ά.) 

• Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών για πρόσβαση 
στις στάσεις λεωφορείων και ταξί αλλά και στα 
παρακείμενα πεζοδρόμια 

• Κατασκευή νέων πεζοδρομίων ή επισκευή και αντικατάσταση των φθαρμένων με 
βέλτιστο πλάτος εκατέρωθεν 
τα 2,05 -2,50μ. και όπου δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί να 
υπάρχει ελάχιστο πλάτος το 
1,65μ και στις δύο πλευρές. 
Στην έσχατη περίπτωση 
που ούτε το ελάχιστο όριο 
δεν μπορεί να τηρηθεί, να 
υπάρχει τουλάχιστον 
πλάτος 2,05μ από τη μία 
πλευρά της οδού. 

• Αποτελεσματικό και 
ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριακών πινακίδων για πεζούς και ποδηλάτες. 

• Στις περιπτώσεις που επαρκούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά μπορεί να 
προβλεφθεί και αποκλειστική υποδομή για το ποδήλατο. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα εφαρμοστεί μοντέλο μικτής κυκλοφορίας. Σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα και σχεδιασμός στις διασταυρώσεις. 

• Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού (φωτισμός, παγκάκια, πράσινο κ.ά.) 

 

Ο τρόπος υλοποίησης των παρεμβάσεων στις οδούς που προτείνονται για την 

ανάπτυξη του δικτύου πράσινων διαδρομών θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 

εφαρμογής που θα εκπονηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για τις συγκεκριμένες οδούς 

και θα λαμβάνει υπόψη και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. 

Το συνολικό μήκος δικτύου πράσινων διαδρομών είναι 20,645 km 

6.2. Υλοποίηση του προτεινόμενου δικτύου ποδηλατόδρομων και αναβάθμιση 

υφιστάμενου δικτύου. 

Το ποδήλατο αποτελεί ένα μέσο μετακίνησης χαμηλού κόστους, το οποίο είναι 

ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον. Οι μετακινήσεις με ποδήλατο γίνονται με την 

κατανάλωση ανθρώπινης ενέργειας, προσδίδοντας στους χρήστες του 

συγκεκριμένου μέσου καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής σε βάθος χρόνου. 

Ταυτόχρονα, τα ποδήλατα δεσμεύουν μικρή έκταση κατά την κίνηση και στάθμευση 

τους σε σχέση με τα Ι.Χ αυτοκίνητα, «εξοικονομώντας» δημόσιο χώρο για άλλες 
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χρήσεις.  

Το ποδήλατο είναι καταλύτης οδικής ασφάλειας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η 

ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων (είτε αυτόνομα είτε ως τμήμα πράσινων 

διαδρομών) μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην προώθηση του 

ποδηλάτου αλλά και στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας γενικότερα. Οι λύσεις 

για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων ποικίλουν, καθώς μπορεί να αποτελούν είτε 

αποκλειστικές υποδομές είτε να μοιράζονται τον οδικό χώρο με άλλους χρήστες πχ 

αυτοκίνητα ή πεζούς. Σε κάθε περίπτωση η εισαγωγή του ποδηλάτου στην 

κυκλοφοριακή πραγματικότητα μιας πόλης είναι σημαντικός παράγοντας βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και παράγοντας προσέλκυσης επισκεπτών 

από γειτονικούς οικισμούς.  

Η χάραξη του δικτύου ποδηλατοδρόμων βασίζεται στη σχεδιαστική αρχή σύνδεσης 

των σημαντικών χρήσεων γης και σημείων ενδιαφέροντος (σχολικά συγκροτήματα, 

αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσιες  υπηρεσίες κ.ά.) και την ανάπτυξη διαδρομών 

αναψυχής. 

Ο τρόπος υλοποίησης των παρεμβάσεων στις οδούς που προτείνονται για την 

ανάπτυξη του δικτύου ποδηλατοδρόμων θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 

εφαρμογής που θα εκπονηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για τις συγκεκριμένες οδούς 

και θα λαμβάνει υπόψη και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. Η εν λόγω 

μελέτη εφαρμογής θα εκπονηθεί με βάση την ΔΥΟ/ΟΙΚ.1920/2016 - ΦΕΚ 

1053/Β/14-4-2016, θα προκύψει τι είδους ποδηλατόδρομος χρειάζεται 

(συνύπαρξη ΙΧ-ποδηλάτη, συνύπαρξη πεζού - ποδηλάτου, αποκλειστική 

υποδομή κλπ.) καθώς επίσης και ο τρόπος διαμόρφωσης των διαβάσεων και 

των διασταυρώσεων. 

Το 2013, με απόφαση του τότε υπουργού μεταφορών συστάθηκε ειδική επιτροπή με 

σκοπό να θεσμοθετηθούν επίσημα ενιαίες υποδομές ποδηλατών στον αστικό χώρο. 

Στις αρχές του 2016 και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥΟ/ΟΙΚ. 1920/2016 

– ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016, εγκρίθηκαν από το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Υποδομών - Διεύθυνση Οδικών 

Υποδομών, Τμήμα Οδικής Ασφάλειας, Σήμανσης και Σηματοδότησης οι τεχνικές 

οδηγίες για τους ποδηλατοδρόμους (Υποδομές ποδηλάτων) και πλέον είναι αυτές 

που πρέπει να χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό δικτύων ποδηλατοδρόμων. 

Στην εισαγωγή της απόφασης σημειώνεται ότι το τεύχος των τεχνικών οδηγιών για 

τις υποδομές των ποδηλάτων περιλαμβάνει βασικές αρχές σχεδιασμού για τις 

υποδομές στον αστικό χώρο. Ειδικές περιπτώσεις, όπως κυκλικοί κόμβοι, 

διασταυρώσεις πέντε οδών και άνω, διασταυρώσεις με Μέσα Σταθερής Τροχιάς, 

παράλληλη κίνηση με μέσα σταθερής τροχιά κτλ, θα περιληφθούν σε μελλοντικές 

συμπληρώσεις των τεχνικών οδηγιών. 
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Η υποδομή ποδηλάτου είναι εξ’ ίσου σημαντικό μέρος της διατομής της αστικής οδού 

όσο ο χώρος της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, η ζώνη παρόδιας στάθμευσης και ο 

χώρος κίνησης των πεζών. Ο χώρος που απαιτείται για την ένταξη του ποδηλάτου 

στην αστική οδό προκύπτει από την ανακατανομή του χώρου που είναι διαθέσιμος 

για τις λειτουργίες της κυκλοφορίας και της στάθμευσης. Τρόποι εξασφάλισης χώρου 

για την κυκλοφορία του ποδηλάτου είναι: 

- Η μείωση του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας (με την κατάλληλη μείωση της 
επιτρεπόμενης ταχύτητας κυκλοφορίας των οχημάτων, όπου απαιτείται) ή των 
ζωνών παρόδιας στάθμευσης. 

- Η κατάργηση λωρίδας κυκλοφορίας ή ζώνης παρόδιας στάθμευσης 

- Η εφαρμογή μονοδρομήσεων κατόπιν κυκλοφοριακής μελέτης 

- Η συνύπαρξη του ποδηλάτου με τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία γενικά ή με τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στις λεωφορειολωρίδες ή ακόμα και τους πεζούς σε 
πεζοδρόμια επαρκούς πλάτους ή/και σε πεζόδρομους, λαμβάνοντας σε κάθε 
περίπτωση τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή και άνετη κίνηση όλων των 
χρηστών της οδού. 

Κατά το σχεδιασμό υποδομών ποδηλάτου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

παράμετροι που σχετίζονται με τις διαστάσεις και την όδευση του ποδηλάτου και τα 

φυσικά χαρακτηριστικά της ποδηλατικής δραστηριότητας (σταθερότητα και ελιγμοί) 

καθώς και αποστάσεις από σταθερά στοιχεία ή τις υπόλοιπες λειτουργίες του οδικού 

περιβάλλοντος. 

Οι διάφορες κατηγορίες υποδομής και οι σχηματικές τους απεικονήσεις που 

θεωρούνται κατάλληλες για την περίπτωση του Αμαρουσίου αναφέρονται παρακάτω 

(πηγή: ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016): 

   

Αποκλειστική λωρίδα 

ποδηλάτου 

διαχωριζόμενη από 

την κυκλοφορία 

Λωρίδα ποδηλάτου 

στο οδόστρωμα 

Μικτή κυκλοφορία 

 

Το συνολικό μήκος προτεινόμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων είναι 4,509 km 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  89 

 

6.3. Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και απομάκρυνση της παράνομης στάθμευσης 

Εφαρμογή του μέτρου είτε με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων (αντικατάσταση των 

παράνομα σταθμευμένων οχημάτων με χώρο κίνησης των πεζών/ ποδηλατών) ή/ και 

εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης (αποτροπή στάθμευσης οχημάτων στις γωνίες των 

οδών). Υλοποίηση του μέτρου τουλάχιστον στο 20% του οδικού δικτύου του Δήμου. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το μέτρο των διαπλατύνσεων (προς αποτροπή της 

παράνομης στάθμευσης) προτείνεται να εφαρμοστεί και επί του ιεραρχημένου οδικού 

δικτύου. Σημειώνεται ότι, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων αποτροπής της παράνομης 

στάθμευσης επί των νέων διαπλατυσμένων πεζοδρομίων, π.χ. τοποθέτηση 

κιγκλιδωμάτων, κατασκευή παρτεριού στο άκρο του πεζοδρομίου, κλπ. 

Διαμόρφωση ώστε το 25% των υφιστάμενων πεζοδρομίων με πλάτος < 1,5μ., να 

διαθέτουν πλάτος τουλάχιστον 1,5μ. ή 2,25μ. (εφόσον υπάρχει οδικός εξοπλισμός). 

6.4. Υλοποίηση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου. 

Το συνολικό μήκος επέκτασης πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του 

Δήμου είναι 10,339 km 

Υλοποίηση των χώρων κοινωνικοποίησης «superblocks» 

Επιπλέον προτείνεται η δημιουργία χώρων κοινωνικοποίησης «superblocks». Τα 

«superblocks» είναι γειτονιές οικοδομικών τετραγώνων, όπου η κυκλοφορία των 

οχημάτων επιτρέπεται μόνο στους δρόμους γύρω από τα τετράγωνα αυτά, με 

αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να διατίθενται σε πεζούς και ποδηλάτες. Οι γειτονιές αυτές 

είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να δημιουργούν περισσότερους ελεύθερους χώρους 

όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να συναντώνται, να συζητούν, να συναναστρέφονται 

και να κοινωνικοποιούνται. 

Η εφαρμογή των Superblocks στo Μαρούσι θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την 

υγεία και το περιβάλλον. Αρχικά, θα δημιουργήσει στους κατοίκους το αίσθημα της 

«γειτονιάς» και θα τους απομακρύνει από την ηχορύπανση και την αυξημένη 

επικινδυνότητα, που προέρχονται από τους υψηλούς φόρτους των διερχόμενων 

οχημάτων. Μετά την εφαρμογή αυτού του μέτρου, θα παράγει λιγότερους αέριους 

ρύπους, καθώς θα ενισχύει τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης όπως το 

περπάτημα, το ποδήλατο, τα ηλεκτρικά πατίνια κ.ά. 

Ιδιαίτερη προσοχή από την εφαρμογή αυτού του συστήματος θα πρέπει και πάλι να 

δοθεί στις συνέπειες που θα έχει στις τιμές των ακινήτων. Μια τέτοιου είδους 

στρατηγική, όπως το παράδειγμα της Βαρκελώνης έδειξε, οδηγεί στην αύξηση των 

τιμών ακινήτων για την οποία θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα προκειμένου να 

μην απομακρυνθούν οι σημερινοί κάτοικοι. Επιπλέον δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί χωρίς τον συνδυασμό των υπόλοιπων δράσεων (απομάκρυνση 

της παρόδιας στάθμευσης και την αύξηση της συνδεσιμότητας με τις υπόλοιπες 
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περιοχές με δίκτυα ήπιων μέσων). 

Η Βαρκελώνη είναι η πρώτη πόλη της Ευρώπης που έχει εφαρμόσει τα Superblocks 

με μεγάλη επιτυχία. Στόχος της δημιουργίας τους είναι να μειωθεί η ρύπανση που 

προκαλείται από τα οχήματα αλλά και να απαλλαγούν οι πολίτες από τη μάλλον 

υποτιμημένη αλλά καθόλου ακίνδυνη ηχορύπανση. Οι γειτονιές αυτές είναι 

σχεδιασμένες έτσι ώστε να δημιουργούν περισσότερους ελεύθερους χώρους όπου οι 

κάτοικοι θα μπορούν να συναντώνται, να συζητούν, να συναναστρέφονται, να 

περπατούν και να κάνουν ποδήλατο. 

Σήμερα υπάρχουν έξι τέτοια «superblocks», ενώ πρώτο που υλοποιήθηκε, στο 

Eixample. Η αλλαγή που έφερε φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από τους κατοίκους σε 

μεγάλο βαθμό .Εντός της «γειτονιάς» που σχηματίζουν επιτρέπεται μόνο η κίνηση 

οχημάτων έκτακτης ανάγκης ενώ το πάρκινγκ για τους κατοίκους είναι υπόγειο. 

Πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας της Βαρκελώνης εκτιμά πως εάν 

προχωρήσει ο σχεδιασμός όπως προβλέπεται για 503 superblocks στην πόλη, οι 

μετακινήσεις με ΙΧ θα περιοριστούν κατά 230.000 εβδομαδιαίως, καθώς οι πολίτες 

θα στραφούν προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το περπάτημα ή το ποδήλατο. Η 

έρευνα σημειώνει πως αυτό το μέτρο έφερε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του 

αέρα και τα επίπεδα θορύβου στους δρόμους όπου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία 

οχημάτων. Τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου αναμένεται να μειωθούν κατά 25%, 

φέρνοντας τα επίπεδα μέσα στα όρια που συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας. 

 

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/pmu_angles.pdf 

6.5. Δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης πέριξ σχολικών 

συγκροτημάτων  

Μετατροπή οδών σε πεζοδρόμους ή ήπιας κυκλοφορίας με σχετικές αρχιτεκτονικές 

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/pmu_angles.pdf
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παρεμβάσεις σε ακτίνα 250μ. πέριξ σχολικών συγκροτημάτων, σε ποσοστό 50%. 

Υπενθυμίζεται ότι, στο παρόν Σενάριο το τοπικό δίκτυο, αλλά και οι συλλεκτήριες 

οδοί λειτουργούν ως ήπιας κυκλοφορίας για όλο τον Δήμο 

Οι μετακινήσεις των μαθητών αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για κάθε Δήμο, 

καθώς επηρεάζουν δυναμικά την λειτουργία του οδικού δικτύου. Τα σχολεία 

αποτελούν τόπους συνάντησης παιδιών από διαφορετικές γειτονιές της πόλης. 

Ωστόσο, η υφιστάμενη κατάσταση που δίνει προτεραιότητα στην κίνηση του 

αυτοκινήτου, αποθαρρύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες να προσεγγίζουν το 

σχολείο με περπάτημα ή ποδήλατο.  

Η διαμόρφωση σχολικών δακτυλίων είναι ένα μέτρο που μπορεί να σχηματίσει  

ευνοϊκές για τα παιδιά κυκλοφοριακές και πολεοδομικές συνθήκες ασφαλούς και 

άνετης μετακίνησης από και προς τα σχολικά συγκροτήματα. 

Θέτοντας ως στόχο την αλλαγή συνήθειας μετακίνησης των μαθητών προς τα 

σχολεία, οι παρεμβάσεις μόνο στις οδούς περιμετρικά των σχολείων δεν επαρκούν. 

Προκείμενου να αναπτυχθεί το αίσθημα ασφάλειας θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς 

υποδομές στο σύνολο της διαδρομής προς το σχολείο.  

Συνεπώς, η ένταση των μέτρων χρειάζεται να έχει μια κλιμάκωση προκειμένου να 

φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτού του είδους η κλιμάκωση στην περίπτωση 

των μετακινήσεων των μαθητών ξεκινά με τις παρεμβάσεις στις οδούς στο πλαίσιο 

των σχολικών δακτυλίων και εντείνεται με τις δραστικότερες παρεμβάσεις στις οδούς 

περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων. 

Η επιλογή των τελικών παρεμβάσεων σε κάθε οδικό τμήμα αποτελεί αντικείμενο 

μελέτης εφαρμογής που θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο των παρεμβάσεων που 

προβλέπει το ΣΒΑΚ για την εξεταζόμενη οδό, την ιεράρχηση της στο δίκτυο και 

ενδεχόμενα επιπλέον χαρακτηριστικά αισθητικής / λειτουργικής αναβάθμισης που 

μπορούν να ενσωματωθούν. 

Οι περιοχές ήπιας κυκλοφορίας βοηθούν τόσο στην αύξηση του επιπέδου οδικής 

ασφάλειας όσο και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο δημόσιο 

χώρο της πόλης. Η δημιουργία τέτοιου είδους περιοχών επιτυγχάνεται κυρίως με 

κυκλοφοριακά μέτρα που εμποδίζουν τις διαμπερείς ροές (π.χ. μονοδρομήσεις, 

πεζοδρομήσεις) ή με κατασκευαστικά μέτρα (π.χ. δημιουργία νησίδων, πεζοδρόμων) 

που κάνουν τη διέλευση των αυτοκινήτων αδύνατη. Τα εν λόγω μέτρα στοχεύουν 

στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, της άνεσης και της «ζωτικότητας» των 

γειτονιών, διατηρώντας ταυτόχρονα τα απαραίτητα επίπεδα κυκλοφορίας ή και 

στάθμευσης οχημάτων και την δυνατότητα επέμβασης των οχημάτων έκτακτης 

ανάγκης, καθώς επίσης και την προώθηση των διαμπερών ροών σε ανώτερες 

ιεραρχικά οδούς.  

Ευρήματα από ευρωπαϊκές περιπτώσεις εφαρμογής διατάξεων μετριασμού της 
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μηχανοκίνητης κυκλοφορίας σε συνδυασμό με αστικές αναπλάσεις έχουν ιδιαίτερα 

αποτελέσματα στη βελτίωση της «Ζωτικότητας» των οδών, οδηγώντας τους 

κατοίκους ξανά στις γειτονίες. 

6.6. Επαναλειτουργία και επέκταση του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike 

sharing)  

Επαναλειτουργία του συστήματος σε όλο τον Δήμο, με μετεπιβίβαση σε κεντρικά 

σημεία του Δήμου, στους σταθμούς των ΜΣΤ, 

στα σχολικά συγκροτήματα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, σε μεγάλα πάρκα 

Οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και τις ζωές των 

κατοίκων γενικότερα. Μάλιστα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ρόλο στον τομέα των 

μετακινήσεων. Επομένως, είναι σημαντικό μία περιοχή, η οποία επιθυμεί να επιτύχει 

ένα σημαντικό επίπεδο βιώσιμης κινητικότητας, να αξιοποιήσει ορισμένα από αυτά τα 

εργαλεία.  

Οι πόλεις μπορούν να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη χρήση της ποδηλασίας για να 

διευκολύνουν τις σύντομες διαδρομές, καθιστώντας τους αριθμούς των ποδηλάτων 

άμεσα διαθέσιμους στους δρόμους τους. Τα σχέδια μπορεί να ποικίλλουν σε μέγεθος 

και σε περιοχές που καλύπτονται και μπορεί να επεκταθούν και σε ηλεκτρικά 

ποδήλατα που κινούνται με πετάλια, για να προωθήσουν τη χρήση τους σε μη 

ποδηλάτες. 

Τα προγράμματα κοινόχρηστων ποδηλάτων υπάρχουν εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, 

αλλά μόνο την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί σημαντικά στην επικράτηση και τη 

δημοτικότητα για να περιλάβουν περισσότερες από 800 πόλεις σε όλο τον κόσμο και 

ένα παγκόσμιο στόλο που ξεπερνά τα 900.000 ποδήλατα. 

 

Εικόνα 28: Προγράμματα κονόχρηστων ποδηλάτων ανά περιοχή, 2000-2012 
(Μidgley, Meddin and DeMaio, Yang et al, Shaheen at al.) 
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Η ανάπτυξη συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο μέτρο 

για την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου από κατοίκους και επισκέπτες. Επίσης 

εμφανίζει καίρια σημασία για την προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού. Η 

υλοποίησή του απαιτεί μικρό χρόνο και απλές διαδικασίες ωρίμανσης. Επίσης, το 

κόστος για τον Δήμο μπορεί να είναι σχετικά χαμηλό καθώς μπορεί η υλοποίησή του 

να χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά προγράμματα που υποστηρίζουν δράσεις 

καινοτομίας ή γίνει αποκλειστικά από ιδιώτες.  

  

Εικόνα 29:  Σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων (Αθήνα: αριστερά, Λονδίνο: δεξιά) 

Οι περιοχές πιθανών παρεμβάσεων έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

- Η παροχή ενός ποδηλάτου σε στρατηγικά τοποθετημένους και πλήρως 
αυτοματοποιημένους σταθμούς κοινόχρηστων ποδηλάτων, οι οποίοι συνήθως 
διανέμονται σε ένα πυκνό δίκτυο σε μια αστική περιοχή, 

- Αυτά είναι προσβάσιμα από διαφορετικούς τύπους χρηστών (π.χ. εγγεγραμμένα 
μέλη ή περιστασιακούς χρήστες) για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση που επιτρέπουν 
ταξίδια από σημείο σε σημείο. 

 

Πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή συστημάτων 

κοινόχρηστων ποδηλάτων παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Τα περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το σύστημα κοινόχρηστων 
ποδηλάτων μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ποδηλασίας όταν συνδυαστεί με 
κατάλληλα μέτρα υποστήριξης.  

• Παρέχοντας κατά κύριο λόγο μια λειτουργία μετακίνησης, το σύστημα 
κοινόχρηστων ποδηλάτων επιτρέπει επίσης στους χρήστες να 
αναλαμβάνουν βασικές οικονομικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες. 

• Το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων μπορεί να ενισχύσει τις τοπικές 
οικονομίες, συνδέοντας τους ανθρώπους με την απασχόληση, το λιανικό 
εμπόριο και άλλους χώρους όπου πραγματοποιείται οικονομική 
δραστηριότητα. Τα αποδεικτικά στοιχεία των ΗΠΑ υποδεικνύουν επίσης 
πρόσθετη λιανική δραστηριότητα κοντά σε σταθμούς σύνδεσης σταθμών. 

• Οι χρήστες του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων επωφελούνται από 
μειωμένους και πιο αξιόπιστους χρόνους ταξιδιού. 

• Το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων μπορεί να συνδεθεί και να 
υποκαταστήσει τις δημόσιες συγκοινωνίες για ορισμένα ταξίδια και μερικούς 
χρήστες, συμβάλλοντας στη διαχείριση της ζήτησης των δημοσίων 
μεταφορών (προς όφελος των χρηστών και των μεταφορέων). 

• Τα περισσότερα συστήματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την επιδότηση 
λειτουργίας 
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• Τα επιτυχή συστήματα δημιουργούν έσοδα που μπορούν να μειώσουν τη 
δημόσια χρηματοδότηση και την επιδότηση. Ωστόσο, τα άμεσα διαθέσιμα 
στοιχεία σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα των υφιστάμενων 
συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων είναι περιορισμένα και κατά κύριο 
λόγο ποιοτικά, εν μέρει λόγω ίσως των εμπορικών ευαισθησιών. 

 

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος του μέτρου είναι να αυξηθεί η χρήση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς, και συγκεκριμένα γύρω από τους σταθμούς που παρέχονται τα 

κοινόχρηστα ποδήλατα. Αναμένεται η μίσθωση αυτοκινήτου ή τα κοινόχρηστα 

αυτοκίνητα να γίνουν αντιληπτά ως πιο ελκυστικές εναλλακτικές λύσεις από την 

κατοχή ενός αυτοκινήτου. 

Εμπόδια και κινητήριες δυνάμεις για την εφαρμογή του μέτρου: 

• Το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων εξαρτάται από την σαφή πολιτική και 
δημόσια υποστήριξη για βιώσιμα ταξίδια και ποδηλασία, ιδιαίτερα. Η 
ανάπτυξη μιας θετικής ποδηλατικής κουλτούρας, η αύξηση των επιπέδων 
ποδηλασίας και τα υποστηρικτικά μέτρα πολιτικής αποτελούν σημαντικούς 
συμπληρωματικούς παράγοντες που μπορούν να διατηρήσουν την 
ανταλλαγή ποδηλάτων κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή. Το μέτρο, 
έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει μια θετική εικόνα της ποδηλασίας. 

• Ωστόσο, η επίτευξη επιτυχίας όσον αφορά τα ποσοστά χρήσης δεν εγγυάται 
ότι τα συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων είναι συμπεριληπτικά. Εάν οι 
υποψήφιοι και οι φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων κοινόχρηστων 
ποδηλάτων επιθυμούν να αποκτήσουν ισότητα πρόσβασης, τότε τα 
συστήματα πρέπει να είναι διαθέσιμα, ελκυστικά, προσβάσιμα και οικονομικά 
προσιτά σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και τύπους χρηστών (εγγεγραμμένα 
μέλη και casual users). 

• Οι ροές ποδηλάτων έχουν αποδειχθεί ότι εξαρτώνται από χαρακτηριστικά 
όπως η θέση και η χωρητικότητα του σταθμού, η διαθεσιμότητα της 
υποδομής που αφορά στα ποδήλατα, η μικτή χρήση της γης, η χωρική 
προσβασιμότητα, o πληθυσμός και η πυκνότητα απασχόλησης. 

6.7. Κατασκευή πεζογέφυρων 

Προτείνεται κατασκευή πεζογέφυρων στη Λ. Κηφισίας για την ασφαλή δίέλευση των 

πεζών και την ασφαλή σύνδεση των περιοχών εκατέρωθεν της Λ. Κηφισίας.  

6.8. Υλοποίηση των έργων διευθέτησης Ρεμάτων. Ανάδειξη του ρέματος Σαπφούς 

και αξιοποίηση πεζοπορικών μονοπατιών 

Υλοποίηση των έργων διευθέτησης του Ρέματος Σαπφούς. Ανάδειξη του ανοικτού 

τμήματος του ρέματος και Σύνδεση με το Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών. Χάραξη και 

διάνοιξη της παραρεμάτιας διαδρομής. Επίσης, άμεση εφαρμογή των 

πεζοδρομήσεων και ηπιοποιήσεων στις ζώνες Α και Β της Ρεματιάς Πεντέλης-

Χαλανδρίου, κατ’ εφαρμογή του ΠΔ του 1995. Άμεση σύνδεση της παρέμβασης με 

την υλοποίηση έργων στα Ρέματα στο πακέτο μέτρων 1. Κυκλοφοριακή Οργάνωση 

6.9 Πληροφόρηση με πινακίδες 

Προτείνεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρηση κατά μήκος των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων (πράσινες διαδρομές, ποδηλατοδρόμους, 
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πεζοδρόμους, επεκτάσεις πεζοδρομίων), με φυσική παρουσία πινακίδων με τις εξής 

παραμέτρους: 

• Εγκατάσταση πληροφοριακών χαρτών με τα σημεία ενδιαφέροντος του 
Αμαρουσίου σε κατάλληλα σημεία 

• Εγκατάσταση πινακίδων σε κατάλληλα σημεία του δικτύου με πληροφορίες 
χρόνου μετακίνησης προς σημεία ενδιαφέροντος , στάσεις κ.ά. για πεζούς και 
ποδήλατα. 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Η προσπελασιμότητα του αστικού χώρου με πεζή μετακίνηση αποτελεί σημαντικό 

χαρακτηριστικό για την αποτελεσματική λειτουργία του. Η αναβάθμιση των 

υποδομών πεζή μετακίνησης αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την απαιτούμενη 

ασφάλεια και προσπελασιμότητα του Δήμου από όλους και κυρίως από τους 

ευάλωτους χρήστες. 

Πεδίο εφαρμογής 

Το προτεινόμενο Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών περιλαμβάνει (ενδεικτικά κατά 

προτεραιότητα) το δίκτυο ποδηλατόδρομου, τις οδούς με τις προτεινόμενες 

τροποποιήσεις (πεζοδρομήσεις, ήπιας κυκλοφορίας), καθώς και σύνδεση με το 

Κέντρο του Δήμου, το ΟΑΚΑ, το Πάρκο Συγγρού, το Άλσος Παραδείσου ή Κτήμα 

Μιμικόπουλου (τμήμα του χαρακτηρισμένο ως δασική έκταση) και το χώρο του 

Ιππικού Ομίλου στο Πολύδροσο, καθώς και τα μονοπάτια του Ρέματος Πεντέλης - 

Χαλανδρίου. 

Προτείνεται επέκταση του δικτύου Ποδηλατοδρόμων και σύνδεση του με το δίκτυο 

των όμορων Δήμων και το Μητροπολιτικό δίκτυο του ΡΣΑ. Οι άξονες που 

προτείνεται να περιλαμβάνονται στο εν λόγω δίκτυο είναι οι εξής: 

Διαδρομή 1: Ελευθερίας - Αγράφων (πλησίον ΟΑΚΑ), μήκους περίπου 977μ. 

Διαδρομή 2: Αποστόλου Παύλου - ΟΑΚΑ - Παράλληλος Πιτταρά, μήκους περίπου 

929μ. 

Διαδρομή 3: Αρτέμιδος/ Σύνδεση Κηφισίας (μητροπολιτικό δίκτυο) με ΟΑΚΑ, μήκους 

περίπου 589μ. 

Διαδρομή 4: Φαιάκων - Ερατούς - Μαραθωνομάχων - Αγίων Αναργύρων/ Σύνδεση 

ΟΑΚΑ με κέντρο Αμαρουσίου και Νερατζιωτίσσης, μήκους περίπου 1.886μ. 

Διαδρομή 5: Παραδείσου - Καραολή και Δημητρίου - Πήγασου - Σάμου - 

Φραγκοκκλησιάς/ Σύνδεση Κηφισίας (μητροπολιτικό δίκτυο) με σταθμό προαστιακού 

«Πεντέλη», μήκους 2.568μ. 

Διαδρομή 6: Ευζώνων/ Σύνδεση με μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου και 

συγκεκριμένα με την οδό Μεσογείων, μήκους 288μ. 

Διαδρομή 7: Κων. Καραμανλή - Δελφών - Αλεξανδρίδου - Λευκωσίας - 

Ομήρου/Σύνδεση με μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου και συγκεκριμένα με την οδό 

Μεσογείων, μήκους 1.643μ. 
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Διαδρομή 8: Φακίνου/ Σύνδεση Κηφισίας και Μεσογείων (μητροπολιτικοί άξονες 

ποδηλάτου), μήκους 1.463μ. 

Διαδρομή 9: Σολωμού/ Σύνδεση με μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου και 

συγκεκριμένα με την οδό Μεσογείων, μήκους 1.252μ. 

Διαδρομή 10: Μανδηλαρά - Σαράφη - Φωκίωνος - Σοφοκλέους, μήκους 1.189μ. 

Διαδρομή 11: Βορείου Ηπείρου/ Σύνδεση Μεσογείων (μητροπολιτικό δίκτυο) με 

Κτήμα Συγγρού, μήκους 1.466μ. 

Διαδρομή 12: Αναβρύτων - 28ης Οκτωβρίου/ Σύνδεση με κέντρο, μήκους 673μ. 

Διαδρομή 13: Κωνσταντινουπόλεως/ Σύνδεση Βασ. Όλγας (μητροπολιτικό δίκτυο) με 

ΚΑΤ, μήκους 461μ. 

Διαδρομή 14: Πλατεία Πίνδου - Μιλτιάδου - Ελ. Βενιζέλου - Βασ. Αλεξάνδρου - 

Δεληγιάννη, Σύνδεση κέντρου με Δηλιγιάννη (μητροπολιτικό δίκτυο), μήκους 826μ. 

Διαδρομή 15: Νηρηίδων - Μέγαρο ΟΤΕ - Σφακτηρίας/ Σύνδεση με σταθμό μετρό 

γραμμής 4 «ΟΤΕ», μήκους 1.040μ. 

Διαδρομή 16: Γράμμου/ Σύνδεση με Νερατζιωτίσσης (μητροπολιτικό δίκτυο), μήκους 

737μ. 

Διαδρομή 17: Πλαταιών - Θησέως - Διονύσου/ Σύνδεση με κέντρο, μήκους 913μ. 

Διαδρομή 18: Μεγάλου Αλεξάνδρου (μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Πλαταιών), 

μήκους 219μ. 

Διαδρομή 19: Κούσουλα - Λιούτα- Τούντα (πλησίον Λ. Κύμης), μήκους 425μ. 

Διαδρομή 20: Σωκράτους - Βασ. Κωνσταντίνου - Αυτοκράτορος Ηρακλείου - 

Θεμιστοκλέους - Ναυαρίνου - Κω - Ηλέκτρας - Κολοκοτρώνη - Νέστορος - Φιλικής 

Εταιρείας/ Σύνδεση με Δηλιγιάννη (μητροπολιτικό), μήκους 3.388μ. 

Διαδρομή 21: Αγίου Αθανασίου - Μεγάλου Αλεξάνδρου, μήκους 1.021μ. 

Διαδρομή 22: Ειρήνης/ Σύνδεση με Μεσογείων (μητροπολιτικό), μήκους 965μ. 

Διαδρομή 23: Σαπφούς - Αλκαίου - Μενάνδρου/ Σύνδεση με Στρατ. Λαγκλή 

(μητροπολιτικό), μήκους 1.393μ. 

 

Το προτεινόμενο Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών ανά ορίζοντα υλοποίησης 

αποτυπώνεται παρακάτω:  

 

Ορίζοντας 5ετίας 

1. Υλοποίηση του προτεινόμενου δικτύου ποδηλατόδρομων. 
 

2. Σύνδεση του Δικτύου με τα μονοπάτια της Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, 
με στόχο την ενίσχυση των πεζοπορικών της διαδρομών και την ανάδειξη του 
φυσικού της τοπίου. 
 

3. Υλοποίηση των έργων διευθέτησης του Ρέματος Σαπφούς. Ανάδειξη του 
ανοικτού τμήματος του ρέματος και Σύνδεση με το Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών. 
Χάραξη και διάνοιξη της παραρεμάτιας διαδρομής. 
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4. Σύνδεση των περιοχών εκατέρωθεν της Αττικής Οδού με διαδρομές ήπιας 
μετακίνησης. Λόγω της φύσης του αυτοκινητοδρόμου δεν προτείνονται νέες 
πεζογέφυρες (ούτε κρίνεται αναγκαίο). Στην υφιστάμενη κατάσταση υπάρχουν δύο 
πεζογέφυρες στην οδό Νερατζιωτίσσης και στη Λ. Κηφισίας στο Δαχτυλίδι 
(ξεχωριστές, αποκλειστικά για διέλευση πεζών), ενώ υπάρχουν και οκτώ (8) 
επιπλέον εγκάρσιες οδικές συνδέσεις με πεζοδρόμια (οδοί Ηλέκτρας, Αιγαίου, Ιερού 
Λόχου, Διονύσου, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα, Καψάλα, 
Ευζώνων). 
Προτείνεται για αυτά τα οδικά τμήματα διαπλάτυνση πεζοδρομίων με διαμορφώσεις 

για την ασφαλή κίνηση των πεζών, καθώς και να εξεταστεί το μέτρο των 

μονοδρομήσεων με ένα ρεύμα κυκλοφορίας, ώστε να αποδοθεί χώρος σε ήπια 

μετακίνηση (π.χ. ποδηλατόδρομος). Η κυκλοφοριακή οργάνωση αυτών των οδικών 

τμημάτων θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της λειτουργίας των Παράδρομων της 

Αττικής Οδού, όπως περιγράφεται παραπάνω. 

 

5. Κατασκευή πεζογέφυρων στη Λ. Κηφισίας για την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και την ασφαλή σύνδεση των περιοχών εκατέρωθεν της Λ. Κηφισίας. 
 

6. Διαμόρφωση/ διαπλάτυνση πεζοδρομίων, ώστε το 25% των υφιστάμενων 
πεζοδρομίων με πλάτος < 1,5μ., να διαθέτουν πλάτος τουλάχιστον 1,5μ. ή 2,25μ. 
(εφόσον υπάρχει οδικός εξοπλισμός). 
 

7. Υλοποίηση των χώρων κοινωνικοποίησης «superblocks», όπως αυτοί 
αναφέρονται παραπάνω. Στην επόμενη εικόνα, παρουσιάζεται ως παράδειγμα η 
πρόταση για την περιοχή του Αγ. Θωμά. 

 

Εικόνα 30: Πρόταση προτεινόμενης διάταξης «superblock» στην περιοχή Αγίου 
Θωμά 

8. Ο Δήμος έχει ως στόχο την απαγόρευση της παράνομης στάθμευσης είτε με 
διαπλάτυνση των πεζοδρομίων (αντικατάσταση των παράνομα σταθμευμένων 
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οχημάτων με χώρο κίνησης των πεζών/ ποδηλατών) ή/ και εγκιβωτισμό θέσεων 
στάθμευσης (αποτροπή στάθμευσης οχημάτων στις γωνίες των οδών). Υλοποίηση 
του μέτρου τουλάχιστον στο 20% του οδικού δικτύου του Δήμου. 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το μέτρο των διαπλατύνσεων (προς αποτροπή της 

παράνομης στάθμευσης) προτείνεται να εφαρμοστεί και επί του ιεραρχημένου οδικού 

δικτύου. Σημειώνεται ότι, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων αποτροπής της παράνομης 

στάθμευσης επί των νέων διαπλατυσμένων πεζοδρομίων, π.χ. τοποθέτηση 

κιγκλιδωμάτων, κατασκευή παρτεριού στο άκρο του πεζοδρομίου, κλπ. 

 

9. Δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (μετατροπή οδών σε 
πεζοδρόμους ή ήπιας κυκλοφορίας) με σχετικές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε 
ακτίνα 250μ. πέριξ σχολικών συγκροτημάτων, σε ποσοστό 50%. Υπενθυμίζεται ότι, 
στο παρόν Σενάριο το τοπικό δίκτυο, αλλά και οι συλλεκτήριες οδοί λειτουργούν ως 
ήπιας κυκλοφορίας για όλο τον Δήμο  

 

Εικόνα 31: Ζώνες προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων σε ορίζοντα 5ετίας 
(Χάρτης Π.3.1.5 του Παραδοτέου 5) 

10. Επαναλειτουργία του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) 
σε όλο τον Δήμο, με μετεπιβίβαση σε κεντρικά σημεία του Δήμου, στους σταθμούς 
των ΜΣΤ, στα σχολικά συγκροτήματα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, σε μεγάλα 
πάρκα  
 

11. Έργα αναβάθμισης στο υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατόδρομου, όπως: 

• εφαρμογή νέας εγκεκριμένης (βάσει Κ.Ο.Κ.) κατακόρυφης σήμανσης (νέες 
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πινακίδες) 

• εφαρμογή οριζόντιας διαγράμμισης. 
 

12. Επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομων, σύμφωνα και με τις 
προτάσεις Πράσινων Διαδρομών. 

• Κατασκευή διακριτού ποδηλατοδρόμου όπου το πλάτος της οδού το 
επιτρέπει. 

• Κατασκευή/ Διαμόρφωση διαδρομών μικτής χρήσης πεζών και ποδηλάτων, 
όπου το πλάτος της οδού δεν επαρκεί για διακριτό ποδηλατόδρομο. 

 

13. Υλοποίηση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου. 

 

Εικόνα 32: Παρεμβάσεις πακέτου μέτρων Πράσινων Διαδρομών σε ορίζοντα 5ετίας 
(Χάρτης Π.3.1.4 του Παραδοτέου 5) 

Ορίζοντας 10ετίας 

1. Υλοποίηση πράσινης διαδρομής σε ποσοστό 50% του προτεινόμενου δικτύου. 
 

2. Διαμόρφωση/ διαπλάτυνση πεζοδρομίων, ώστε το 50% των υφιστάμενων 
πεζοδρομίων με πλάτος < 1,5μ., να διαθέτουν πλάτος τουλάχιστον 1,5μ. ή 2,25μ. 
(εφόσον υπάρχει οδικός εξοπλισμός). 
 

3. Ο Δήμος έχει ως στόχο την απαγόρευση της παράνομης στάθμευσης είτε με 
διαπλάτυνση των πεζοδρομίων (αντικατάσταση των παράνομα σταθμευμένων 
οχημάτων με χώρο κίνησης των πεζών/ ποδηλατών) ή/ και εγκιβωτισμό θέσεων 
στάθμευσης (αποτροπή στάθμευσης οχημάτων στις γωνίες των οδών). Υλοποίηση 
του μέτρου στο 70% του οδικού δικτύου του Δήμου. 
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4. Δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (μετατροπή οδών σε 
πεζοδρόμους ή ήπιας κυκλοφορίας) με σχετικές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε 
ακτίνα 250μ. πέριξ σχολικών συγκροτημάτων, σε ποσοστό 75%. Υπενθυμίζεται ότι, 
στο παρόν Σενάριο το τοπικό δίκτυο αλλά και οι συλλεκτήριες οδοί λειτουργούν ως 
ήπιας κυκλοφορίας για όλο τον Δήμο 

 

Εικόνα 33: Ζώνες προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων σε ορίζοντα 
10ετίας (Χάρτης Π.3.2.5 του Παραδοτέου 5) 

5. Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου. 
 

6. Επέκταση του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) 
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Εικόνα 34: Παρεμβάσεις πακέτου μέτρων Πράσινων Διαδρομών σε ορίζοντα 

10ετίας (Χάρτης Π.3.2.4 του Παραδοτέου 5) 
Ορίζοντας 15+ετίας 

1) Υλοποίηση πράσινης διαδρομής σε ποσοστό 100% του προτεινόμενου δικτύου. 

2) Ο Δήμος έχει ως στόχο την απαγόρευση της παράνομης στάθμευσης είτε με 

διαπλάτυνση των πεζοδρομίων (αντικατάσταση των παράνομα σταθμευμένων οχημάτων 

με χώρο κίνησης των πεζών/ ποδηλατών) ή/ και εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης 

(αποτροπή στάθμευσης οχημάτων στις γωνίες των οδών). 

3) Υλοποίηση του μέτρου στο 100% του οδικού δικτύου του Δήμου Αμαρουσίου. 

4) Δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (μετατροπή οδών σε πεζοδρόμους ή 

ήπιας κυκλοφορίας) με σχετικές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε ακτίνα 250μ. πέριξ 

σχολικών συγκροτημάτων, σε ποσοστό 100%. 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  102 

 

 

Εικόνα 35: Ζώνες προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων σε ορίζοντα 
15+ετίας (Χάρτης Π.3.3.5 του Παραδοτέου 5) 

5) Συντήρηση όλων των υλοποιημένων έως τότε υποδομών (οδόστρωμα πεζοδρόμων, 

σήμανση, διαγράμμιση, κλπ.) 

6) Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου. 

7) Εφαρμογή συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) σε όλα τα σχολικά 

συγκροτήματα, θεωρώντας τα ως κεντρικά σημεία σε επίπεδο γειτονιάς. 
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Εικόνα 36: Παρεμβάσεις πακέτου μέτρων Πράσινων Διαδρομών σε ορίζοντα 
15+ετίας (Χάρτης Π.3.3.4 του Παραδοτέου 5) 
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Προτεραιότητα Υψηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλή 
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Α) Μελέτη 

σκοπιμότητας 
Χ Χ  X 

Β) Διαδικασίες 

Θεσμικού 

πλαισίου 

   X 

Γ) Οριστική 

Μελέτη/ 

Ολοκλήρωση 

Χωροθέτηση της 

παρέμβασης 

Χ Χ X X 

Δ) Εγκρίσεις προ Χ Χ X X 
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εφαρμογής (πχ 

Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση) 

Ε) Άδειες 

εκτέλεσης 

παρεμβάσεων 

Χ Χ Χ Χ 

Στ) Διαδικασία 

Δημοπράτησης 
Χ Χ X X 

Άλλη δράση 

Ωριμότητας: 
ΜΠΕ      

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Κατασκευή πεζογέφυρων 

Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων 

Μελέτη σκοπιμότητας 

Οριστικές μελέτες 

Έγκριση 

Κατασκευή 

 

6 έως 9 μήνες 

6 μήνες 

12 μήνες 

3 μήνες 

1 χρόνος 

Πράσινες διαδρομές/ ποδηλατόδρομοι/ πεζοδρομήσεις/ ήπιας 

κυκλοφορίας:  

Αρχιτεκτονική μελέτη αστική αναζωογόνησης – ολιστική 

προσέγγιση περιοχής ή άξονα  

Κυκλοφοριακή Τεκμηρίωση 

Υλοποίηση 

 

 

 

6 έως 8 μήνες 

 

6 έως 8 μήνες 

Σταδιακή 

υλοποίηση (5ετής 

ορίζοντας) 

Κοινόχρηστα ποδήλατα 

Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας για την εγκατάσταση 

συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων  

Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων βάσει των 

αποτελεσμάτων της μελέτης 

 

6 έως 12 μήνες 

 

1 έως 3 έτη 

 

Παρεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας πέριξ των σχολικών 

συγκροτημάτων 

Μελέτες ωρίμανσης / μεμονωμένο ή ομάδα σχολικών 

συγκροτημάτων 

Υλοποίηση παρεμβάσεων στην υποδομή περιμετρικά του 

σχολείου / μεμονωμένο ή ομάδα σχολικών συγκροτημάτων 

 

 

3 έως 6 μήνες 

 

3 έως 6 μήνες 
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Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Αμαρουσίου 

Υλοποίησης: Δήμος Αμαρουσίου 

Εποπτείας: 

Δήμος Αμαρουσίου 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Ανάδειξη της πεζής μετακίνησης ως κύριου και ασφαλούς τρόπου μετακίνησης 

+ Ασφαλής μετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών 

+ Προώθηση "ήπιων" μορφών μετακίνησης 

+ Τόνωση εμπορικότητας οδών 

+ Προστασία των γειτονιών από υψηλούς φόρτους μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

+ Αστική αναζωογόνηση και αναβάθμιση της αξίας των παρακείμενων ακινήτων 

+ Ενίσχυση προσπελασιμότητας πεζών και ποδηλάτων 

+ Άνετη και ασφαλής μετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών 

+ Περιορισμός των οχλήσεων της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

+ Προώθηση καθαρών μορφών μετακίνησης 

+ Ανάδειξη του ποδηλάτου ως κύριο και ασφαλές μέσο μετακίνησης 

+ Αύξηση του ποσοστού μετακίνησης μέσω ποδηλάτου 

+ Μείωση διάρκειας μετακινήσεων για μικρές αποστάσεις 

+ Βελτίωση της ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών στα σχολικά 

συγκροτήματα εντός και εκτός σχολικού ωραρίου ( π.χ. για απογευματινή άθληση) 

+ Προώθηση της πεζή μετακίνησης ως κύριο μέσο μετάβασης στο σχολείο  

+ Αστική αναζωογόνηση γειτονιών περιμετρικά των σχολείων 

- Μείωση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό 

- Ανάγκη ρύθμισης τροφοδοσίας καταστημάτων 

- Αύξηση χρόνου μετακίνησης με Ι.Χ. αυτοκίνητο εξαιτίας μειωμένων ταχυτήτων ή 

ανάγκης εκτέλεσης περιπορείας 

Δείκτες 

Παρακολούθησης 

▪ Ποσοστό μήκους πεζοδρόμων στο οδικό δίκτυο του Δήμου 
▪ Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου με δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων  
▪ Δημιουργία σχολικών δακτυλίων 
▪ Χώροι κοινωνικοποίησης 
▪ Ποσοστό πεζοδρομίων με πλάτος <1,5μ 
▪ Εγκατάσταση συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων 
▪ Ποσοστό πράσινων διαδρομών 
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Προεκτίμηση 

δαπάνης 

Υλοποίηση δικτύου πράσινων διαδρομών 2.060.000,00€ 

Υλοποίηση προτεινόμενου δικτύου 

ποδηλατοδρόμων 
675.000,00€ 

Έργα αναβάθμισης στο υφιστάμενο δίκτυο 

ποδηλατόδρομων 
100.000,00€ 

Διαπλάτυνση πεζοδρόμιων και παράλληλη 

δημιουργία θεσμοθετημένων θέσεων 

στάθμευσης με στόχο την εξάλειψη της 

παράνομης στάθμευσης 

5.000.000,00€ 

Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του 

οδικού δικτύου του Δήμου 
9.305.091,90€ 

Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις ήπιας 

κυκλοφορίας σε ακτίνα 250 m πέριξ των 

σχολικών συγκροτημάτων 

2.000.000,00€ 

Επαναλειτουργία του συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) 
250.000,00€ 

Κατασκευή πεζογέφυρων στη Λ. Κηφισίας 

για την ασφαλή διέλευση των πεζών 
10.000.000,00€ 

Ανάδειξη του ρέματος Σαπφούς και 

αξιοποίηση πεζοπορικών μονοπατιών 
10.500.000,00€ 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ολοκληρωμένου 

συστήματος πληροφόρησης:  
20.000,00 € 

Χρηματοδότηση 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αμαρουσίου αν πρόκειται για δημοτικό 

δίκτυο & πόροι Περιφέρειας για βασικό οδικό δίκτυο 

ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (και νέα προγραμματική περίοδος 

2021-2027) 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020», Πράσινο 

Ταμείο 
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Τίτλος Χώροι Πρασίνου 

Τομέας Αστικής 

Κινητικότητας 
Αστικό Περιβάλλον και Υποδομές Πεζών και Ποδηλάτων 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου 

Αμαρουσίου  

(Κεφάλαιο 3 Παραδοτέο 4) : 

 

Π2.1 Αύξηση της έκτασης πρασίνου ανά κάτοικο 
 
Π.3.1 Αστική ανάπλαση ρεμάτων, εμπλουτισμός του πρασίνου 
και σύνδεση με κοινόχρηστους χώρους 
  

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2015-2019 

- Άξονας 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
o Στόχος 1.1.2: Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων 

πρασίνου  
o Στόχος 1.2.1: Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού  
o Στόχος 1.2.2:. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινόχρηστων 

χώρων  
o Στόχος 1.2.4: Βελτίωση προσβασιμότητας κτιρίων, 

δρόμων και κοινόχρηστων χώρων  

Πενταετές ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (2014-2019): 

- Άξονας Προτεραιότητας 6: Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων 

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής (ΡΣΑ) 

- Άρθρο 5 Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, 
αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγής  

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δ. Αμαρουσίου (2015) 

- 1. Επανασχεδιασμός του δημόσιου χώρου, λαμβάνοντας 
κατ’ ελάχιστον υπόψη τα παρακάτω: 
o 1.4. τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και με 

καινοτόμους τρόπους, αξιοποιώντας φιλικά προς το 
περιβάλλον ψυχρά υλικά και νέες τεχνολογίες  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική 

Παρέμβαση: 
Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία:  

Επιμέρους παρεμβάσεις και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων 
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Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο συγκεκριμένο πακέτο μέτρων έρχονται σε 

συνδυασμό με όλες εκείνες που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο δελτίο για τις πράσινες 

διαδρομές. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός δικτύου κοινόχρηστων χώρων που να 

βελτιώνουν το αστικό περιβάλλον, να ενοποιούνται μέσω διαδρομών ώστε να 

διασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε αυτούς, και να αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωή 

τους κατοίκων του Αμαρουσίου. Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στην επίτευξη του 

«έξυπνου» στόχου της αύξησης της έκτασης πρασίνου ανά κάτοικο τουλάχιστον κατά 

0,5 τ.μ. σε βραχυπρόθεσμο άξονα 5ετίας, 1 τ.μ. σε μεσοπρόθεσμο άξονα 10ετίας και 2 

τ.μ. μακροπρόθεσμα σε 15ετία. Συνοπτικά οι ενέργειες περιλαμβάνουν: 

 

7.1. Την αξιοποίηση του παρατημένου χώρου του ΧΕΥ Κύμης  

Θα γίνει μέσω μεταβολής του σε κοινόχρηστο χώρο για τους κατοίκους. Μέσω του 

ΣΒΑΚ επιδιώκεται να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τον χαρακτηρισμό της 

έκτασης, ως κοινόχρηστου χώρου και οι μετέπειτα ενέργειες για τροποποίηση του 

ρυθμιστικού σχεδίου της περιοχής. 

 

Εικόνα 37: Η ανεκμετάλλευτη έκταση του ΧΕΥ Κύμης 

7.2. Βελτίωση υφιστάμενων χώρων πρασίνου 

Σε εναρμόνιση με την δημιουργία πράσινων διαδρομών, την ανάπλαση ρεμάτων και 

την αξιοποίηση του ΧΕΥ Κύμης, προτείνεται και η περεταίρω αξιοποίηση των 

κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που βρίσκονται εντός του Δήμου με έργα βελτίωσης 

των υποδομών τους (παγκάκια, φυτεύσεις, πλακόστρωτες διαδρομές). 

7.3. Αύξηση αστικού πρασίνου με νέες δεντροφυτεύσεις 

Αύξηση πρασίνου με φυτεύσεις στον δημόσιο χώρο, επίσης σε διαπλατύνσεις 

πεζοδρομίων, νησίδες και κοινόχρηστους χώρους.  

7. Ζήτημα που εξυπηρετείται 

Με την ανάπτυξη και βελτίωση του πράσινου στοιχείου στον αστικό χώρο θα ενισχυθεί 

η ελκυστικότητα επίσης περιοχής και το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης των 

πεζών, κάτι που με τη σειρά του θα οδηγήσει και στην ανάπτυξη των παρακείμενων 

εμπορικών καταστημάτων. Επίσης, θα υπάρχει και διαθέσιμος χώρος για την ανάπτυξη 
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κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

8. Πεδίο εφαρμογής 

1. ΧΕΥ Κύμης: Παραχώρηση της ακάλυπτης έκτασης (περίπου 4,5 στρεμμάτων) στον 

Δήμο Αμαρουσίου και ανάπλασή της σε χώρο πρασίνου και αναψυχής για τους 

κατοίκους της περιοχής, σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του όμορου Δήμου 

Ηρακλείου Αττικής. Διαδικασίες για τον χαρακτηρισμό της έκτασης, ως κοινόχρηστου 

χώρου και σχετική τροποποίηση τους ρυθμιστικού σχεδίου της περιοχής. 

 

Εικόνα 38: Η μετατροπή του ΧΕΥ Κύμης σε χώρο πρασίνου και σύνδεσή του με 
άλλους κοινόχρηστους χώρους μέσω πράσινης διαδρομής 

2. Αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που βρίσκονται εντός του Δήμου. 

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση υποδομών τους (παγκάκια, ιστοί φωτισμού, φύτευση 

κτλ). Διασύνδεσή τους μέσω πράσινων διαδρομών (συνδυασμός με παρεμβάσεις 

πράσινων διαδρομών) 
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Εικόνα 39: Ενδεικτική ανάδειξη πράσινων χώρων μέσω διασύνδεσής του με 
πράσινες διαδρομές. 

3. Αύξηση πρασίνου με φυτεύσεις στον δημόσιο χώρο, όπως σε διαπλατύνσεις 

πεζοδρομίων, νησίδες και κοινόχρηστους χώρους. 

 Επιμέρους μέτρα 
Ανάπλαση 
του ΧΕΥ 
Κύμης  

Έργα 
βελτίωσης 

χώρων 
πρασίνου 

Νέες 
δενδροφυτεύσεις  
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Προτεραιότητα Χαμηλή Μέτρια Μέτρια 

Α
π
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τα
 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας    

Β) Διαδικασίες Θεσμικού 

πλαισίου 
Χ   

Γ) Οριστική Μελέτη/ 

Ολοκλήρωση Χωροθέτηση 

της παρέμβασης 

Χ X  

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής Χ X X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης 

παρεμβάσεων 
Χ X X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ X  

Άλλη δράση Ωριμότητας:     

Βήματα Υλοποίησης ανά μέτρο Εκτιμώμενη Διάρκεια 
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Μετατροπή του ΧΕΥ Κύμης σε χώρο πρασίνου 

Διαδικασίες παραχώρησης έκτασης 

Διαδικασία χαρακτηρισμού έκτασης σε κοινόχρηστο 

χώρο 

Οριστική Μελέτη Ανάπλασης  

Διαδικασία Διαγωνισμού  

Κατασκευή Πρότασης Ανάπλασης  

 

6 έως 12 μήνες 

3 έως 5 μήνες 

6 έως 9 μήνες  
3 έως 6 μήνες  

9 έως 12 μήνες  

Έργα βελτίωσης χώρων πρασίνου 

Αρχιτεκτονική Μελέτη Βελτίωσης  

Διαδικασία Διαγωνισμού Υλοποίησης των Βελτιώσεων 

Υλοποίηση βελτιώσεων 

 

5 μήνες  
2 μήνες  
2 μήνες  

Νέες δενδροφυτεύσεις 

Έλεγχος των προτεινόμενων δεντροφυτεύσεων από τις 

μελέτες ανάπλασης οδών 

Έλεγχος υπαρχουσών δενδροφυτεύσεων 

Υλοποίηση δενδροφυτεύσεων 

 
1 μήνα 

  
2 μήνες  
3 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Αμαρουσίου, Ιδιώτης μηχανικός-αρχιτέκτονας 

Υλοποίησης: Δήμος Αμαρουσίου, Ιδιωτικές εταιρίες  

Εποπτείας: Δήμος Αμαρουσίου 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών  

+Αύξηση αισθητικού χαρακτήρα Δήμου Αμαρουσίου 

+Βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων 

 

Δείκτες 

Παρακολούθηση

ς 

• Νέοι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου 

Προεκτίμηση 

δαπάνης 

Μετατροπή του ΧΕΥ Κύμης 

σε χώρο πρασίνου 
 

100.000 € 

Έργα βελτίωσης χώρων 

πρασίνου 
50.000€ 

Νέες δενδροφυτεύσεις 50.000€ 

Χρηματοδότηση 
• Ίδιοι πόροι 

• «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020», Πράσινο 
Ταμείο.  
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Τίτλος Περιορισμός Κατανάλωσης Ενέργειας 

Τομέας Αστικής 

Κινητικότητας 
Αστικό Περιβάλλον και Υποδομές Πεζών και Ποδηλάτων 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου 

Αμαρουσίου  

(Κεφάλαιο 3 Παραδοτέο 4) : 

 

Π1.1 Μείωση των εκπομπών CO2 στα όρια του Δήμου 
(συνολικά)  
 

Π1.2 Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία  
 

Π4.1 Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας (ανανέωση 
του δημοτικού στόλου με πιο αποδοτικά ενεργειακά οχήματα, 
εκπαίδευση οδηγών κλπ.)  

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

Λευκή Βίβλος των Μεταφορών [2011]  

- Καθαρές αστικές μεταφορές και καθημερινές μετακινήσεις 
προς και από τον τόπο εργασίας  
- Μείωση κατά 50% της χρήσης Ι.Χ. "που κινούνται με 

συμβατικά καύσιμα" στις αστικές συγκοινωνίες έως το 
2030-σταδιακή κατάργησή τους έως το 2050.  

ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2015-2019 

- Άξονας 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
Στόχος 1.1.1: Βελτίωση της ποιότητας ατμοσφαιρικού και 
ακουστικού περιβάλλοντος  

o Προμήθεια κοινοχρήστων και ενεργειακά αυτόνομών 
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων και 
συσκευών  

o Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και scooter μαζί 
με σταθμό φόρτισης για τις ανάγκες μετακίνησης των 
υπηρεσιών του Δήμου  

ΕΠ " ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ": 

− Άξονας 08 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές  

− Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση 
Αστικού Περιβάλλοντος (ΤΣ)  

− Άξονας  10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης 
Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση 
στις Αστικές Περιοχές 

− Άξονας 12 – Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της 
Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού 
Κεκτημένου 
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Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 

- Πυλώνας 1: Ενίσχυση Ασφάλειας, Βιωσιμότητας, 
Αποδοτικότητας και Ανταγωνιστικότητας των 
Μεταφορών 

Πενταετές ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (2014-2019): 

- Άξονας Προτεραιότητας 6: Διαφύλαξη και προστασία 
του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων 

Διευρυμένο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και 

Κλίματος του Δήμου Αμαρουσίου  

- Δ3. Μεταφορές  
1. Σεμινάρια Eco-Driving για τους Οδηγούς του 
Δημοτικού Στόλου & Υποστηρικτικές δράσεις  
2. Αντικατάσταση Παλαιών Πετρελαιοκίνητων Δημοτικού 
Στόλου με Νέας Τεχνολογίας  
3. Σεμινάρια Eco-Driving για Ιδιώτες  

4. Εκδηλώσεις Προώθησης Δράσεων Αντικατάστασης 
Οχημάτων με LPG, Υβριδικά, Νέας Τεχνολογίας  
5. Εισαγωγή Eco Driving στη Δημοτική Συγκοινωνία  
6. Προώθηση βιοκαυσίμων σε τοπικό επίπεδο  
7. Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με νέα 
χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών 
CO2  
8. Συνεχιζόμενες Δράσεις (car sharing) στον Τομέα 

Μεταφορών από Αρχικό ΣΔΑΕ  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση:  

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων 

Οι παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας είναι μέτρα που 

συνδυάζονται με άλλες κατηγορίες παρεμβάσεων προς ενίσχυση του 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα του ΣΒΑΚ. 

Το εξεταζόμενο πακέτο μέτρων έχει απώτερο στόχο την ενθάρρυνση χρήσης 

οχημάτων χαμηλών εκπομπών ρύπων μέσω της κατάλληλης υποδομής. Με τον 

τρόπο αυτό, τα εμπόδια στη χρήση των οχημάτων χαμηλών ρύπων μπορούν να 

περιοριστούν και να γίνουν πιο ελκυστικά στους πολίτες. 

Η διαθέσιμη υποδομή αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή διείσδυση των 

οχημάτων χαμηλών ρύπων στην αγορά. Ενώ παρέχεται ένα πυκνό δίκτυο πρατηρίων 

υγρών καυσίμων σε κάθε πόλη, το δίκτυο παροχής εναλλακτικών καυσίμων / 

βιοκαυσίμων ή η φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων εμφανίζει σημαντικές ελλείψεις. Η 

παροχή υποδομής ισότιμη με εκείνη που παρέχεται για συμβατικά οχήματα είναι 

επομένως ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να αναπτυχθεί σε μια σύγχρονη 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  114 

 

και «καθαρή» από ρύπους πόλη.. Εντούτοις, τα μέτρα για την υποδομή 

περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα από τα δημόσια δίκτυα επαναφόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων. 

Για την περίπτωση του Αμαρουσίου προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

8.1. Εκσυγχρονισμό οχημάτων δημοτικού στόλου και αντικατάσταση με 10 νέα 

ηλεκτρικά ΙΧ  

Προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο, χρειάζεται: 

- Αξιολόγηση του υφιστάμενου στόλου των δημοτικών οχημάτων (πλήθος 
οχημάτων, είδος κινητήρα, διανυόμενα χιλιόμετρα ανά όχημα) 

- Καθορισμός του πλήθους και των χαρακτηριστικών – προδιαγραφών των 
οχημάτων που θα αποκτηθούν 

- Έρευνα αγοράς και προμήθειας των οχημάτων και του σχετικού εξοπλισμού 
φόρτισης 

- Χωροθέτηση και διαμόρφωση των θέσεων φόρτισης 

- Συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού 

 

8.2. Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης και χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης 

ηλεκτρικών οχημάτων σε προσβάσιμους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και κατά 

μήκος του αστικού οδικού δικτύου 

Το τελευταίο μέτρο αναφέρεται και στο πακέτο παρεμβάσεων για την «Διαχείριση 

Στάθμευσης» και λαμβάνει υπόψη τα εξής ΦΕΚ: 

❖ ΦΕΚ 50Β 2015, όπου αναφέρονται οι αποδεκτές μέθοδοι φόρτισης των 
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που δύνανται να εγκατασταθούν  σε 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων 

 

❖ ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19), βάσει του οποίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις 
και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης 
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία 
επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου 
καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων 

 

❖ ΦΕΚ 142 Α/23.07.2020, βάσει του οποίου οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι 
μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών 
ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το 
άρθρο 2Α του ν.3852/2010 εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς 
αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους 
ορίων. 

Προβλέπεται η προσφορά θέσεων στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της πόλης ή σε 
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σημεία ενδιαφέροντος οι οποίες θα παρέχονται μόνο σε ηλεκτρικά οχήματα.  

Οι συγκεκριμένες θέσεις σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογής από πόλεις του 

εξωτερικού, είναι ταυτόχρονα και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

 

Εικόνα 40: Θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο απαιτείται: 

- Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)  

Οι σταθμοί φόρτισης είναι πολλές φορές εξοπλισμένοι με δύο ή περισσότερα καλώδια 

ή συνδέσμους, διαθέτοντας έτσι την ικανότητα φόρτισης δύο ή περισσοτέρων 

ηλεκτρικών οχημάτων ταυτόχρονα. Οι σταθμοί γρήγορης φόρτισης αν και συχνά 

διαθέτουν 2 συνδέσεις, δεν έχουν την ικανότητα ταυτόχρονης φόρτισης οχημάτων, 

αλλά τα διαθέτουν για των διαφορετικών προδιαγραφών τύπου σύνδεσης.  

Η χρέωση μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες με βάση τη μέθοδο φόρτισης και τύπο 

χρέωσης.  

Με βάση τη νομοθεσία ΦΕΚ 50Β 2015 οι αποδεκτές μέθοδοι φόρτισης των 

συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που δύνανται να εγκατασταθούν  σε 

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων είναι η μέθοδος 3 (Mode 3 AC Charging) 

και η μέθοδος 4 (Mode 4 DC Charging), όπως καθορίζονται από το πρότυπο IEC 

61851−1 «Electric Vehicle Conductive Charging System». Επίσης, τα αποδεκτά 

στοιχεία διασύνδεσης (ρευματοδότης, βύσματα, ακροδέκτες) των εν λόγω συσκευών 

φόρτισης καθορίζονται από το πρότυπο EN/IEC 62196-2 «Plugs Socket-outlets, 

Vehicle Couplers and Vehicle Inlets - Conductive Charging of Electric Vehicles». 

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση 
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συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία 

επαναφόρτισης), τόσο σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, όσο 

και στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία 

επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου 

καθορίζονται από το ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19).  

Για μια πόλη που εξετάζει την τοποθέτηση σημείων φόρτισης, είναι σημαντικό να 

δοθεί προσοχή ως προς τον τύπο χρηστών που προορίζονται τα σημεία φόρτισης. 

Εάν θεωρηθεί προορίζονται για οχήματα παράδοσης εμπορευμάτων και υψηλής 

απόδοσης, θα χρειαστούν σημεία ταχείας φόρτισης για την ελαχιστοποίηση του 

χρόνου επαναφόρτισης. Ωστόσο, οι περισσότερες πόλεις επικεντρώνονται σε 

τυποποιημένες μονάδες φόρτισης λόγω του χαμηλότερου κεφαλαίου που απαιτείται 

αλλά και του λειτουργικού κόστους των μονάδων. Στις περισσότερες αστικές 

εγκαταστάσεις σε οδούς, οι εγκαταστάσεις φόρτισης προσφέρουν συμπληρωματική 

φόρτιση. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους με την δημιουργία σημείων φόρτισης 

σε οδούς, είναι να είναι ορατά προς τους οδηγούς ηλεκτροκίνητων οχημάτων και να 

τους εμπνέουν εμπιστοσύνη. Οι τυποποιημένες μονάδες φόρτισης μπορούν να 

τροφοδοτούνται από ηλεκτρικό ρεύμα από το υπάρχον δίκτυο, όπως για παράδειγμα 

από αστικό φωτισμό. Έτσι, είναι εύκολη η εγκατάσταση τους. Οι μονάδες ταχείας 

φόρτισης, λόγω των υψηλότερων απαιτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια, απαιτούν 

διαφορετικές ενέργειες καθώς και θα πρέπει να ενσωματώνουν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά ασφαλείας.  

Γενικότερα, τα σημεία φόρτισης που υπάρχουν στο δρόμο τοποθετούνται  δίπλα σε 

χώρους στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα. Σε περιοχές όπου θέτονται ζητήματα 

στενώσεων του οδοστρώματος, καθώς και παρεμποδίζονται λόγω περιβαλλοντικών 

συνθηκών, προτιμώνται τοποθεσίες εκτός οδού ή πάνω σε τοίχο.  

Τύποι τοποθεσίας: 

• Κέντρο της πόλης, κύριες αρτηρίες, τουριστικά αξιοθέατα 

• Περιοχές αμιγούς κατοικίας 

• Χώροι στάθμευσης: Δημόσιοι χώροι στάθμευσης και χώροι στάθμευσης 
δημοτικών κτιρίων 

• Κτίρια αναψυχής και αθλητικές εγκαταστάσεις 

• Εμπορικά κέντρα 

• Πάρκα και άλλοι χώροι πρασίνου 

• Ιδιωτικοί χώροι φόρτισης 

Μετά την ταυτοποίηση και την επιλογή της γενικής θέσης, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη διάφοροι παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένες συνθήκες της 

τοποθεσίας. Αυτά είναι αντικείμενο των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού 
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κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και 

θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους ορίων, όπως περιγράφονται στο 

ΦΕΚ (142 Α/23.07.2020). Τα Σ.Φ.Η.Ο. λαμβάνουν υπόψη τους ιδίως, τα πολεοδομικά 

και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής και την υφιστάμενη ανάπτυξη 

δημοσίως προσβάσιμων υποδομών και μπορεί να ενταχθεί ως μέτρο παρέμβασης σε 

εκπονούμενα στρατηγικά σχέδια των οικείων O.T.A., όπως στα Σχέδια Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας - ΣΒΑΚ, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - ΟΧΕ, τα 

σχέδια για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – ΒΑΑ, καθώς και σε ευρύτερες μελέτες και 

προγράμματα αστικών αναπλάσεων. Οι δήμοι οφείλουν να επικαιροποιούν τα 

Σ.Φ.Η.Ο. ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ανά πέντε (5) κατ’ ελάχιστον έτη, με 

στόχο την επανεξέταση των συνθηκών ανάπτυξης και εφαρμογής της χωροθέτησης 

σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. Τα Σ.Φ.Η.Ο. δύναται να χρηματοδοτούνται από τους 

πόρους του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182). 

Τονίζεται πως οι θέσεις στάθμευσης Η/Ο και επαναφόρτισης Η/Ο, όπως 

υπολογίζονται στα Σ.Φ.Η.Ο. που εκπονούνται από τους Ο.Τ.Α., αυξάνουν 

αντιστοίχως τις ελάχιστες απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης, κατά την εκπόνηση 

οποιωνδήποτε σχετικών μελετών από τους Ο.Τ.Α.. 

Τροφοδοσία σημείων φόρτισης: 

Θα πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές, όπως αναφέρεται και παραπάνω, από 

το ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19). 

Διαχείριση συστήματος: 

Οι πόλεις που εφαρμόζουν συστήματα φόρτισης μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 

ανοιχτών και περιορισμένων συστημάτων πρόσβασης. Η ανοιχτή πρόσβαση 

αναφέρεται γενικά σε σημεία φόρτισης όπου οι χρήστες μπορούν να συνδέονται 

κατευθείαν χωρίς περιορισμούς. Η εγκατάσταση είναι πιο απλούστερη και ευκολότερη 

σε ιδιωτικούς χώρους ή σε δημόσιους χώρους στάθμευσης. Το μειονέκτημα ωστόσο 

είναι ότι δεν παρέχουν στον διαχειριστή του συστήματος πρόσθετες λειτουργίες 

παρακολούθησης ή διαχείρισης, κάτι που περιορίζει τη μελλοντική λειτουργία, όπως 

τα συστήματα πληρωμών. Η περιορισμένη πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί  

μέσω π.χ. συστημάτων με συνδρομή. Τέτοιου είδους προγράμματα περιλαμβάνουν 

τη λήψη από το χρήστη ενός «κλειδιού» πρόσβασης όπως μία κάρτα, που τους 

επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα συνδεδεμένα σημεία φόρτισης. Ενώ τα 

συστήματα ανοικτής πρόσβασης είναι κατάλληλα σε συγκεκριμένα, ελεγχόμενα 

περιβάλλοντα όπως ιδιωτικούς χώρους ή ασφαλείς εγκαταστάσεις, τα συστήματα 

περιορισμένης πρόσβασης παρέχουν πολύ μεγαλύτερη λειτουργικότητα στις αρχές 

διαχείρισης. 

Η λειτουργία του συστήματος γίνεται μέσω «έξυπνων» συστημάτων το οποίο 

περιλαμβάνει: 
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- Διαχείριση τροφοδοσίας, επιτρέποντας την διακοπή της τροφοδοσίας ένας έχουν 
ξεπεραστεί οι κανονισμοί στάθμευσης όπως μέγιστες περίοδοι παραμονής στις 
θέσεις 

- Πληροφοριακά συστήματα μέσω διαδικτύου που επιτρέπουν την παρακολούθηση 
σε πραγματικό χρόνο από τους χρήστες 

- Διαχείριση φόρτου δικτύου 

- Συστήματα διαχείρισης πληρωμών 

- Απομακρυσμένη διάγνωση και συντήρηση 

- Δεδομένα χρήστη για την κατανόηση και ανάλυση των τάσεων και της 
συμπεριφοράς των οδηγών ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

Ο Δήμος, στην περίπτωση της λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης θα 

περιλαμβάνει μια διαδικασία εγγραφής με την οποία οι χρήστες θα μπορούν να 

εγγραφούν και να λάβουν το «κλειδί» πρόσβασης.  

Παρακάτω ακολουθούν οι ενδεικτικές διατάξεις θέσεων στάθμευσης και σταθμών 

φόρτισης, όπως παρουσιάζονται στο ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19). 

 

Εικόνα 41: Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών 
επαναφόρτισης επί οδοστρώματος 

Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 
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Εικόνα 42: Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών 
επαναφόρτισης σε κλειστό ή υπαίθριο χώρο στάθμευσης  

Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 

 

Εικόνα 43: Λεπτομέρεια μηχανικής προστασίας 

Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 

7. Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Οι πολίτες του Αμαρουσίου όπως και πολλών άλλων Δήμων, αντιμετωπίζουν με 

δυσπιστία τα ηλεκτρικά οχήματα αν και έχουν γίνει δράσεις για την ένταξη καθαρών 

οχημάτων στην πόλη. Το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, λειτουργώντας υπέρ των 

οχημάτων εσωτερικής καύσης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπάρχει υποδομή 

στις πόλεις και με το γεγονός ότι παρουσιάζεται «αργή» είσοδος τους στην αγορά.  

 

Για την επιτυχία των μέτρων, θα πρέπει να γίνουν και ενέργειες ευαισθητοποίησης 
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των πολιτών. Ο Δήμος Αμαρουσίου επιδιώκοντας να ενσωματώσει τις νέες 

τεχνολογίες στον τρόπο λειτουργίας της πόλης, διατίθεται να λειτουργήσει ως καλό 

παράδειγμα, εφαρμόζοντας πρώτος τις εν λόγω τεχνολογίες στο στόλο του. 

8. Πεδίο εφαρμογής 

Ορίζοντας 5ετίας 

1. Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για την εγκατάσταση 
σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε προσβάσιμους δημόσιους χώρους, 
κατά μήκος του αστικού/ υπεραστικού οδικού δικτύου. 

 

2. Χωροθέτηση 5 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

 

3. Στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης όπου προβλέπονται θέσεις για ηλεκτρικά 
οχήματα καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, το ποσοστό 
αναλογίας τον θέσεων αυτών επί του συνόλου των θέσεων, θα ανέρχεται σε 10% 

 

4. Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την αναβάθμιση του Δημοτικού στόλου 

 

Εικόνα 44: Παρεμβάσεις περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας-Άξονας 5ετίας 
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Ορίζοντας 10ετίας 

1. Χωροθέτηση συνολικά 9 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

 

2. Στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης όπου προβλέπονται θέσεις για ηλεκτρικά 

οχήματα καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, το ποσοστό 

αναλογίας τον θέσεων αυτών επί του συνόλου των θέσεων, θα ανέρχεται σε 15% 

 

3. Αγορά 10 νέων ηλεκτρικών ΙΧ προς αντικατάσταση οχημάτων δημοτικού στόλου 

 

Εικόνα 45: Παρεμβάσεις περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας-Άξονας 10ετίας 

Ορίζοντας 15+ετίας 

 

1. Χωροθέτηση συνολικά 11 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

 

2. Στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης όπου προβλέπονται θέσεις για ηλεκτρικά 
οχήματα καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, το ποσοστό 
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αναλογίας τον θέσεων αυτών επί του συνόλου των θέσεων, θα ανέρχεται σε 30% 

 

Εικόνα 46: Παρεμβάσεις περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας-Άξονας 15ετίας 

 Επιμέρους μέτρα 

Εκσυγχρονισμός 

οχημάτων 

δημοτικού στόλου 

Δημιουργία 

σταθμών φόρτισης 

και θέσεων 

στάθμευσης Η/Ο 

Υ
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Π

Ο
ΙΗ

Σ
Η

 Π
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Κ
Ε

Τ
Ο

Υ
 

Μ
Ε
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Ω
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Προτεραιότητα Χαμηλή Μέτρια 

Απαιτούμενη 

Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού 

πλαισίου 
Χ X 

Γ) Οριστική Μελέτη/ 

Ολοκλήρωση 

Χωροθέτηση της 

παρέμβασης 

 X 

Δ) Εγκρίσεις προ  X 
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εφαρμογής 

Ε) Άδειες εκτέλεσης 

παρεμβάσεων 
 X 

Στ) Διαδικασία 

Δημοπράτησης 
 X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:    

Βήματα Υλοποίησης ανά μέτρο 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Ανανέωση Δημοτικού Στόλου 

Μελέτη σκοπιμότητας  

Έρευνα αγοράς και σχηματισμός τευχών δημοπράτησης 

Προμήθεια οχημάτων 

 

3 έως 6 μήνες 

6 έως 9 μήνες 

6 έως 12 μήνες 

Ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροκίνησης 

Εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο. 

Έγκριση σχεδίου κάτοψης και δικαιολογητικών σύμφωνα με την 

απόφαση 42863/438 (ΦΕΚ 2040/Β/04.06.2019).  

Σύμφωνη γνώμη οικείας Περιφέρειας  

Διαδικασία Διαγωνισμού  

Υλοποίηση του μέτρου (κατασκευή ανά σταθμό) 

 

8 έως 12 μήνες 

 
6 μήνες  
3 μήνες  
6 μήνες  
3 μήνες  

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Αμαρουσίου, Περιφέρεια Αττικής  

Υλοποίησης: Δήμος Αμαρουσίου, Περιφέρεια Αττικής  

Εποπτείας: 

Δήμος Αμαρουσίου, Περιφέρεια Αττικής, 

Ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευής και λειτουργίας 

οργανωμένων χώρων στάθμευσης 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+Μείωση των αέριων ρύπων  

+Εξοικονόμηση ενέργειας  

+Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών  
 

 

Δείκτες 

Παρακολούθησης 

• Πλήθος σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
• Πλήθος ηλεκτρικών οχημάτων στον δημοτικό στόλο 

Προεκτίμηση 

δαπάνης 

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων 
40.000 € - 60.000€ 

Μελέτη σκοπιμότητας για 

αντικατάσταση του 
10.000 € 
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Δημοτικού Στόλου 

Εγκατάσταση σημείων 

φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων  

55.000,00€ 

Εκσυγχρονισμός οχημάτων 

δημοτικού στόλου και 

αντικατάσταση με ηλεκτρικά 

οχήματα 

200.000,00€ 

Χρηματοδότηση 

• ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (και νέα προγραμματική 
περίοδος 2021-2027) 

• Ίδιοι πόροι 

• Πόροι από την λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης 

• «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020», 
Πράσινο Ταμείο.  

 

  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος 
Προώθηση & Δράσεις Βιώσιμης 

Κινητικότητας - Πρόσθετα Μέτρα 

Τομέας Αστικής 

Κινητικότητας 
Αστικό Περιβάλλον και Υποδομές Πεζών και Ποδηλάτων 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου 

Αμαρουσίου  

(Κεφάλαιο 3 Παραδοτέο 4) : 

 

Π1.3 Μείωση της έντασης του ήχου στο κέντρο και στις γειτονιές 
του Αμαρουσίου που παρουσιάζουν περισσότερα από 55dB την 
ημέρα και 50 dB τη νύχτα  
 
Π4.1 Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας  
 
Κ4.1 Μείωση τροχαίων συμβάντων ανά έτος (περιλαμβάνουν 
παθόντες, όχι μόνο υλικές ζημιές)  
 
Κ5.1 Ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πορεία υλοποίησης 
του ΣΒΑΚ  
 
Κ5.2 Έρευνες διερεύνησης του βαθμού ικανοποίησης της 
κοινότητας σχετικά με το αστικό περιβάλλον  

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

ΕΠ Δήμου Αμαρουσίου 2015-2019 

- Άξονας 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
o Στόχος 1.1.6: Προώθηση λοιπών περιβαλλοντικών 

δράσεων και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
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Πενταετές ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (2014-2019): 

- Άξονας Προτεραιότητας 6: Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων 

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δ. Αμαρουσίου (2015) 

- 1. Επανασχεδιασμός του δημόσιου χώρου, λαμβάνοντας 
κατ’ ελάχιστον υπόψη τα παρακάτω: 

o 1.2. την προώθηση της πεζής μετακίνησης, της 
μετακίνησης με ήπια μέσα και την ανεμπόδιστη κίνηση 
των ΑΜΕΑ  

o 1.3. την ενσωμάτωσή τους στις πολιτικές αστικών 
μεταφορών που ακολουθούν οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές  

Διευρυμένο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και 

Κλίματος του Δήμου Αμαρουσίου  

- Δ3. Μεταφορές  
1. Σεμινάρια Eco-Driving για τους Οδηγούς του Δημοτικού 
Στόλου & Υποστηρικτικές δράσεις  
3. Σεμινάρια Eco-Driving για Ιδιώτες  

4. Εκδηλώσεις Προώθησης Δράσεων Αντικατάστασης 
Οχημάτων με LPG, Υβριδικά, Νέας Τεχνολογίας  
5. Εισαγωγή Eco Driving στη Δημοτική Συγκοινωνία  
6. Προώθηση βιοκαυσίμων σε τοπικό επίπεδο  
7. Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με νέα χαμηλότερης 
κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2  
8. Συνεχιζόμενες Δράσεις (car sharing) στον Τομέα 

Μεταφορών από Αρχικό ΣΔΑΕ  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση:  

Υπηρεσία / Διαδικασία: X 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων 

Η ενίσχυση της χρήσης των εναλλακτικών του αυτοκινήτου μέσων μεταφοράς απαιτεί και 
δράσεις ευαισθητοποίησης απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και των 
κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί η αλόγιστη χρήση 
του αυτοκινήτου. Σημαντικές κρίνονται οι δράσεις αυτές όταν είναι βιωματικές δηλαδή οι 
αποδέκτες γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα οφέλη των φυσικών τρόπων μετακίνησης και όταν 
αποδέκτες της εκπαίδευσης είναι οι μαθητές.  
 

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου παρεμβάσεων, και έχοντας ως βάση τα παραπάνω, 

προτείνονται οι εξής ενέργειες που λειτουργούν ως συμπληρωματικά μέτρα στην ευρεία 

ομάδα των παρεμβάσεων που αφορούν το αστικό περιβάλλον και τις υποδομές πεζών 

και ποδηλάτων: 

 

9.1. Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και δράσεις συμμετοχικότητας των πολιτών: 

9.1.1. Δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. 
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9.1.2. Ενημέρωση και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών με εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες σε 

επίπεδο μεμονωμένου νοικοκυριού. 

9.1.3.Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για eco - driving οδήγηση σε 

επαγγελματίες οδηγούς (λεωφορεία, ταξί) και σε όλους τους δημότες. 

 

9.2. Εκπόνηση μετρήσεων θορύβου και βάσει αυτών να ληφθούν μέτρα σε περιπτώσεις 

υπέρβασης των νομοθετημένων τιμών 

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Εξυπηρετείται η ενεργοποίηση των πολιτών και η αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά τη χρήση 
εναλλακτικών μέσων μετακίνησης.  
 
Όσον αφορά το πάρκο, διασφαλίζεται η σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων ώστε να δομείται 
το αίσθημα ασφάλειας και τήρησης των κανόνων του ΚΟΚ. 
 
Ειδικότερα για την εκπόνηση μετρήσεων θορύβου, διασφαλίζεται ο ορθός έλεγχος της 
τήρησης των νομοθετημένων τιμών. 

8. Πεδίο εφαρμογής 

Προτείνεται η διερεύνηση του χώρου στον οποίο θα κατασκευαστεί το πάρκο 

κυκλοφοριακής αγωγής. Στόχος είναι η λειτουργία του εντός της 5ετίας. 

• Διεξαγωγή τουλάχιστον 1 εκστρατείας eco-driving ανά έτος. Οι εκστρατείες πρέπει 
να είναι στοχευμένες ως προς το κοινό στο οποίο απευθύνονται (οδηγούς δημοτικής 
συγκοινωνίας, ομάδες κατοίκων, επαγγελματίες οδηγούς) 

• Διεξαγωγή μιας εκστρατείας προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας στους 
κατοίκους ανά έτος. Η εκστρατεία μπορεί να συμπίπτει χρονικά με δράσεις όπως 
Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας ή με την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, την ημέρα 
ΜΜΜ κτλ. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα από εκδηλώσεις, η 
ενημέρωση των κατοίκων για την πορεία υλοποίησης του ΣΒΑΚ και η ανασκόπηση 
των θετικών στοιχείων που προκύπτουν από αυτή καθώς και η διεξαγωγή ερευνών 
διερεύνησης του βαθμού ικανοποίησης της κοινότητας σχετικά με το αστικό 
περιβάλλον. Συνδυασμός με δράσεις ενημέρωσης οδικής ασφάλειας. 

• Η μετρήσεις θορύβου πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κέντρα γειτονιών και σε 
σημεία που θα υποδειχθούν από εξειδικευμένους περιβαλλοντολόγους. Σκοπός 
είναι η εκπόνηση να πραγματοποιηθεί εντός της πρώτης 5ετίας.  Από την εκπόνηση 
ενδεχομένως να προκύψουν επιπλέον ανάγκες για μέτρα καταπολέμησης του 
θορύβου. 

 Επιμέρους μέτρα 
Πάρκο 

κυκλοφοριακής 
αγωγής 

Εκστρατείες 
προώθησης 

Μετρήσεις 
θορύβου  
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Προτεραιότητα Μέτρια Μέτρια Μέτρια 

Απαιτούμενη 

Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας    

Β) Διαδικασίες Θεσμικού 

πλαισίου 
   

Γ) Οριστική Μελέτη/ Χ  Χ 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  127 

 

Ολοκλήρωση Χωροθέτηση 

της παρέμβασης 

Δ) Εγκρίσεις προ 

εφαρμογής 
Χ  X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης 

παρεμβάσεων 
Χ  X 

Στ) Διαδικασία 

Δημοπράτησης 
Χ  Χ 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   Σχεδιασμός 
Δράσεων  

Βήματα Υλοποίησης ανά μέτρο 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής  

Οριστική Μελέτη Κατασκευής  

Διαδικασία Διαγωνισμού  

Κατασκευή Πάρκου 

 

2 έως 3 μήνες  
1 έως 2 μήνες  
6 έως 9 μήνες  

Εκστρατείες βιώσιμης κινητικότητας και eco - driving 

Σχεδιασμός δράσεων  
Υλοποίηση δράσεων  

 

4 μήνες  
4 μήνες  

Εκπόνηση μετρήσεων θορύβου 4 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Αμαρουσίου 

Υλοποίησης: Δήμος Αμαρουσίου 

Εποπτείας: Δήμος Αμαρουσίου 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+Αλλαγή νοοτροπίας κατοίκων  

+Διασφάλιση της τήρησης των επιπέδων θορύβου 

+Βελτίωση νοοτροπίας νέων ως προς την κινητικότητα 

 

Δείκτες 

Παρακολούθησης 

• Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης ανά έτος 

• Διαμόρφωση ελεύθερων χώρων ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης 

• Ποσοστό περιοχών εντός του Δήμου όπου τηρείται το 
ελάχιστο όριο θορύβου 

Προεκτίμηση 

δαπάνης 

• Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής: 100.000€ 

• Εκστρατείες βιώσιμης κινητικότητας: 30.000€ 

• Εκστρατείες eco driving: 20.000€ 

• Μετρήσεις αστικού θορύβου: 50.000€ 

Χρηματοδότηση 
• Ίδιοι πόροι 
• «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020», Πράσινο 

Ταμείο.  
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Τίτλος Εμπορευματικές Μεταφορές 

Πεδίο αστικής 

κινητικότητας 
Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δ. 

Αμαρουσίου  

(κεφ.3 Παραδοτέο 4) : 

Π1.1 Μείωση των εκπομπών CO2 στα όρια του Δήμου 

(συνολικά) 

Π1.2 Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία 

Π1.3 Μείωση της έντασης του ήχου στο κέντρο και στις 

γειτονιές του Αμαρουσίου που παρουσιάζουν περισσότερα 

από 55dB την ημέρα και 50 dB τη νύχτα 

Π4.1 Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας (ανανέωση 

του δημοτικού στόλου με πιο αποδοτικά ενεργειακά οχήματα, 

εκπαίδευση οδηγών κλπ.) 

Κ4.1 Μείωση τροχαίων συμβάντων ανά έτος (περιλαμβάνουν 

παθόντες, όχι μόνο υλικές ζημιές) 

Ο1.1 Μέση ποσοστιαία αύξηση εσόδων υφιστάμενων 

επιχειρήσεων τοπικής αγοράς 

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

Λευκή Βίβλος Μεταφορών 2011 

- Βελτιστοποίηση οργάνωσης παραδόσεων εμπορευμάτων 
"του τελευταίου χιλιομέτρου"  

1ο Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενέργεια 2010-2020 

- Μακροπρόθεσμοι στόχοι: 

Κυκλοφορία ΙΧ: Μείωση στις εκπομπές CO2 κατά 20% 

Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Αμαρουσίου 

- 1.3.2.: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση 
οδικού δικτύου  
o Επικαιροποιήσεις κυκλοφοριακών μελετών 

πολεοδομικών ενοτήτων στο Δήμο Αμαρουσίου 

Μελέτη αστικής κινητικότητας Δήμου Αμαρουσίου 

- Ενσωμάτωση της διάστασης των εμπορευματικών 
μεταφορών, με: 

3.1. αποτελεσματικές συνδέσεις μεταξύ εμπορευματικών 

μεταφορών μεγάλων αποστάσεων και δικτύου διανομής 
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μικρών αποστάσεων, με τη χρήση μικρότερων και 

καθαρότερων οχημάτων διανομής εντός αστικών περιοχών  

3.2. εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης του χρόνου και 

τόπου εξυπηρέτησης των εμπορευματικών μεταφορών 

καθώς και των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων  

3.3. μείωση των διερχόμενων μεγάλων οχημάτων  

3.4. αστική εφοδιαστική (δημόσιος τομέας) να συνδεθεί με 

τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές (ιδιωτικός 

τομέας), σε ένα ενιαίο σύστημα εφοδιαστικής  

3.5. αποτελεσματική εξυπηρέτηση καταστημάτων, 

εταιρειών και ζωνών οικονομικής δραστηριότητας με τα 

συγκοινωνιακά δίκτυα 

ΠΕΠ Αττικής 

- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας 
του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων 
συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς 
ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της 
διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

10.1. Θέσπιση και εφαρμογή αυστηρού ωραρίου εμπορικών φορτοεκφορτώσεων  

Η επιβολή της τήρησης ωραρίου και της διάρκεια φορτοεκφόρτωσης αναφέρεται σε 

ενέργειες του Δήμου και της Αστυνομίας. Η αστυνόμευση μπορεί να γίνει τόσο με 

χρήση νέων τεχνολογιών (κάμερες, βάσεις δεδομένων) όσο και από ανάθεση στον 

Δήμο ο οποίος θα διαθέτει και θα επενδύει τα κέρδη από τα πρόστιμα στους 

παραβάτες των κανονισμών 

Για τον Δήμο Αμαρουσίου προτείνεται η εφαρμογή αυστηρού ωραρίου εμπορικών 

φορτοεκφορτώσεων, το οποίο θα είναι αναλυτικό, κατηγοριοποιώντας την τροφοδοσία 

των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων στον Δήμο, σύμφωνα με 

τον τύπο των φορτηγών (τονάζ), αλλά και τους δρόμους, πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, 

πλατείες και άλλους χώρους που χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται κατά τη 

διαδικασία της φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων. Ενδεικτικά, αναφέρεται η πρόταση 

για φορτοεκφόρτωση μόνο κατά τις πρωινές ώρες (π.χ. 05:00-07:00). 

Τα μέτρα αυτά επιβάλλουν περιορισμούς στις ώρες που μπορεί να λάβει χώρα η 

εμπορευματική δραστηριότητα. Η πρόθεση είναι να μειωθούν οι εμπορευματικές 
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μεταφορές κατά τις ώρες αιχμής στις αστικές περιοχές ή να απαγορευτούν οι 

παραδόσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω περιορισμού του θορύβου. Η 

προώθηση των παραδόσεων σε ώρες χωρίς αιχμή είναι μία πολλά υποσχόμενη 

στρατηγική για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της κυκλοφορίας των αστικών 

εμπορευματικών μεταφορών. Οι παραδόσεις σε μη ώρες αιχμής έχουν τη δυνατότητα 

να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση τις ώρες αιχμής, δίνοντας στους διανομείς 

μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για τις παραδόσεις τους και αποφεύγοντας 

καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Τέτοιου είδους χρονικοί περιορισμοί μπορούν να 

χωριστούν σε: 

• Περιορισμοί παράδοσης κατά τις πρωινές ώρες 

• Απαγορεύσεις παράδοσης κατά τις πρωινές ώρες 

• Απαγορεύσεις παράδοσης τις νυχτερινές ώρες  

 

10.2.Διαμόρφωση ειδικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης  

Καθώς θα εφαρμοστούν μέτρα που θα επηρεάσουν την υφιστάμενη υποδομή, όπως 

προεκτάσεις πεζοδρομίων, επέκταση πεζοδρομημένων περιοχών, αναβάθμιση και 

ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων, και αναπλάσεις περιοχών, θα πρέπει να γίνει 

επανακαθορισμός των θέσεων φορτοεκφόρτωσης θα πρέπει να αναπτυχθούν θέσεις 

φορτοεκφόρτωσης στις περιοχές με εμπορικό ενδιαφέρον όπου το έχουν ανάγκη οι 

επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που είναι δύσκολη η δημιουργία αποκλειστικών θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης σε περιοχές που παράγουν μεταφορική κίνηση λόγω της 

γεωμετρίας των οδών και της δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης καθώς τα 

φορτηγά εμποδίζουν τα υπόλοιπα οχήματα, μπορούν να δημιουργηθούν ζώνες 

φορτοεκφόρτωσης παρά την οδό. 

10.2. Φορτοεκφόρτωσεις για οχήματα ωφέλιμου φορτίου έως 1,5 τόνο 

Προτείνεται να επιτρέπεται ανεξαρτήτως ωραρίου και μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες 

θέσεις φορτοεκφόρτωσης. 

10.3. Φορτοεκφορτώσεις για μεγάλα οχήματα 

Οι φορτοεκφορτώσεις για μεγάλα οχήματα θα εξυπηρετούνται μόνο από το 

ιεραρχημένο οδικό δίκτυο με τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης και οριζόντιας 

σήμανσης που θα απαγορεύει τη διέλευση μεγάλων οχημάτων από το τοπικό οδικό 

δίκτυο. 

Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στη βιωσιμότητα των αστικών περιοχών και στη 

βελτιστοποίηση της χρήσης του δημόσιου χώρου. Οι περιορισμοί εμποδίζουν οχήματα 

συγκεκριμένου βάρους ή μεγέθους (μήκους ή πλάτους) από τη χρήση συγκεκριμένης 

οδού ή περιοχής και μπορεί να έχει οφέλη την κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα 
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οδικά ατυχήματα που προκαλούνται από μεγάλου μεγέθους φορτηγά.  

10.4. Διαμόρφωση αστικών κέντρων διανομής εμπορευμάτων 

Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και τον πληθυσμό του Δήμου, προτείνονται 2 κέντρα 

διανομής εμπορευμάτων. 

Το μέτρο αυτό συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων διανομής εντός μια 

περιοχής, προωθώντας την ενοποίηση φορτίων σε ένα ή περισσότερα κέντρα 

ομαδοποίησης εμπορευμάτων. Τέτοιου είδους κέντρα δίνουν την δυνατότητα οι 

διανομές να γίνονται από εταιρείες μεταφορείς εμπορευμάτων από ένα ειδικό κέντρο 

και όχι από τις ίδιες τις εταιρίες. Τα Αστικά Κέντρα Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων 

προσφέρουν υπηρεσίες ομαδοποίησης ή υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως 

υπηρεσίες αποθήκευσης, επιστροφή αγαθών, κοινό σημείο παράδοσης και διανομής 

για εταιρίες και κατ’ οίκον διανομή. Η θέση του Κέντρου δημιουργείται συνήθως σε 

στρατηγικό οδικό δίκτυο. Οι επιπτώσεις ενός Κέντρου μπορούν να είναι η μείωση του 

αριθμού των διαδρομών, μείωση οχηματοχιλιομέτρων, συντομότερος κύκλος 

διανομής, μείωση αριθμού παραδόσεων, ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις 

φορτοεκφόρτωσης, βιωσιμότερη χρήση τύπων μετακίνησης (π.χ. χρήση 

σιδηρόδρομου και ηλεκτροκίνητα οχήματα εντός αστικών περιοχών), μείωση του 

μοναδιαίου κόστους μεταφοράς και δυνατότητα κέρδους από επιστροφές φορτίων. Το 

μέτρο έχει και οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που αφορούν: 

o Μείωση του πλήθους των ακατάλληλων φορτηγών 

o Μείωση της κίνησης των οχημάτων και της απόστασης που διανύουν 

o Μείωση του κόστους 
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Εικόνα 47: Αστικό Κέντρο Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων (UCC) στο 
Broadmead του Bristol στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται το Αστικό Κέντρο Ομαδοποίησης 

Εμπορευμάτων (UCC) στο Broadmead του Bristol στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο 

κατασκευάστηκε και λειτούργησε το 2004. Βρίσκεται σε στρατηγικό οδικό δίκτυο (M4 & 

M32), με έκταση 465 m2 και 25 λεπτά από το Broadmead. Με τη λειτουργία του, 

μειώθηκαν οι εμπορικές μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης κατά 68%. Από την 

ημερομηνία έναρξης μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 εξοικονομήθηκαν πάνω από 

40.000 οχηματοχιλιόμετρα και 5,29 τόνοι CO2. 

Ο Δήμος, ο Εμπορικός Σύλλογος, Εταιρείες Logistics, Αστυνομικές αρχές, το Τμήμα-

φορέας κινητικότητας και άλλοι φορείς που επηρεάζονται από τους αστικές διανομές 

θα πρέπει μέσω συναντήσεων να συμφωνήσουν στον επανακαθορισμό των θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης και της αναθεώρησης τους στο μέλλον, την διερεύνηση ανάπτυξης 

Αστικού Κέντρου Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων, στις διάφορες διατάξεις ελεγχόμενης 

πρόσβασης και στα πιθανά κίνητρα που θα δοθούν για εναλλακτικά μέσα μεταφορών. 

Για την περίπτωση του Αμαρουσίου, οι δράσεις που προβλέπονται για το σύστημα 

εμπορευματικών μεταφορών είναι: 

• Μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία Αστικού Κέντρου 
Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων και διερεύνηση της θέσης εγκατάστασης του. 

• Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη υποδομών και κινήτρων που θα αφορούν 
την προώθηση οχημάτων διανομών με εναλλακτικά καύσιμα (π.χ. θέσεις φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων, χρήση ποδηλάτων για μικρά φορτία και μικρές διαδρομές 
κ.ά.) 

• Μελέτη Οργάνωσης του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών που θα εξετάζει 
τον επανακαθορισμό αποκλειστικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις νέες συνθήκες στις οδούς μετά την εφαρμογή των μέτρων του ΣΒΑΚ 
(Υποδομές, ποδηλάτων, πεζών, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, οργάνωση στάθμευσης 
κ.α.), την διερεύνηση εγκατάστασης υποδομών και συστημάτων για διατάξεις 
ελεγχόμενης πρόσβασης σε οδούς 

• Εγκατάσταση Διατάξεων ελεγχόμενης πρόσβασης σε οχήματα διανομής σε 
πεζοδρομημένες οδούς και οδούς ήπιας κυκλοφορίας. (Συνέργεια με μέτρο 
«Έξυπνες εφαρμογές και πληροφόρηση») 

• Προγραμματισμός και εφαρμογή αποτελεσματικής αστυνόμευσης 

 

7. Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Στις εμπορικές περιοχές των τοπικών κέντρων ή του κέντρου των Δήμων, σε 
ένα μεγάλο μέρος της αγοράς δραστηριοποιούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Όταν στον χώρο αυτών των περιοχών περιορίζεται η ανασφάλεια, ο θόρυβος, 
η όχληση και αυξάνεται η άνεση και το αίσθημα της αναψυχής και 
κοινωνικότητας, ο χώρος αυτός γίνεται πιο ελκυστικός και προσβάσιμος 
αυξάνοντας τις ευκαιρίες πωλήσεων για τις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη της 
πολυτροπικότητας και διατροπικότητας δημιουργούν πολυπλοκότερα 
συστήματα μεταφορών, τα οποία απαιτούν απαιτητικές τεχνικές 
βελτιστοποίησης στη λειτουργία τους. Η ανάγκη για τεχνογνωσία και ανάπτυξη 
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κατάλληλων συστημάτων είναι πιθανόν να συμβάλλει στην ενίσχυση της 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον Δήμο. Η ώθηση της απασχόλησης από 
την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας θα είναι σημαντική. Αυτή δεν θα 
επέλθει μόνο από την αύξηση της άμεσης επιχειρηματικής δραστηριότητας 
αλλά και από την αύξηση των συμπληρωματικών σε αυτή δραστηριοτήτων, 
όπως οι επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών.  

8. Πεδίο εφαρμογής 

Ορίζοντες 5ετίας/ 10ετίας/ 15+ετίας 

Η διαμόρφωση ειδικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης αφορά όλες τις εμπορικές οδούς, 

ενώ η απαγόρευση διέλευσης με κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση μεγάλων οχημάτων 

(οχήματα με ωφέλιμο φορτίο μεγαλύτερο από 1,5  τόνο) αφορά όλο το τοπικό δίκτυο.  
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Προτεραιότητα Μέτρια 

Απαιτούμενη 

Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας X 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου X 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 

παρέμβασης 
X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Θέσπιση και εφαρμογή αυστηρού ωραρίου 

φορτοεκφορτώσεων 

Ανάπτυξη/Αναθεώρηση κανονισμού εμπορευματικών 

μεταφορών 

 

3 μήνες 

Εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Διανομής 

Εμπορευμάτων 

Μελέτη σκοπιμότητας 

Κατασκευή 

 

 

9 έως 12 μήνες 

2 χρόνια 

Διαμόρφωση ειδικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης 

Διερεύνηση των νέων εμπορευματικών ροών 

Διερεύνηση αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 

6 έως 9 μήνες 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων 
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Προμήθεια και Εγκατάσταση σήμανσης για τον 

περιορισμό πρόσβασης βαρέων οχημάτων 
6 έως 9 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 
Δήμος Αμαρουσίου, Περιφέρεια Αττικής, 

Τμήμα Τροχαίας Αμαρουσίου, Σχετικοί Φορείς  

Υλοποίησης: Δήμος Αμαρουσίου, Σχετικοί Φορείς 

Εποπτείας: Δήμος Αμαρουσίου, Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

+ Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης 

+ Οδική ασφάλεια 

+ Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης βαρέων οχημάτων 

+ Ρύθμιση της τροφοδοσίας των καταστημάτων 

+ Περιορισμός παράνομης στάθμευσης 

Δείκτες 

παρακολούθηση

ς 

• Θέσπιση κανονισμού φορτοεκφορτώσεων 

• Αστικά κέντρα διανομής εμπορευμάτων 

• Ποσοστό βαρέων οχημάτων στη σύνθεση της κυκλοφορίας 

 

Θέσπιση και εφαρμογή 

αυστηρού ωραρίου 

φορτοεκφορτώσεων 

0,00€ 

Διαμόρφωση ειδικών θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης 
50.000,00€ 

Απαγόρευση διέλευσης με 

κατάλληλη κατακόρυφη 

σήμανση μεγάλων οχημάτων 

(οχήματα με ωφέλιμο φορτίο 

μεγαλύτερο από 1.5 τόνο) 

5.000,00€ 

Διαμόρφωση κέντρων 

διανομής εμπορευμάτων 
1.000.000,00€ 

Χρηματοδότηση ΠΕΠ Αττικής, Ίδιοι πόροι 

 

 

 


