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1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΕΛΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ) 1:6.000 Τ.1.1 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Σύμφωνα με την από 7/10/2019 υπογεγραμμένη σύμβαση (αρ. πρωτ. 47549/2019), 

ανατέθηκε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Αμαρουσίου κ. Ευάγγελο Κάββαλο -που 

εκπροσωπεί νόμιμα τον Δήμο- στην εταιρεία «ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου».  

Το παρόν Παραδοτέο αποτελεί το έβδομο (7ο) και τελευταίο παραδοτέο της μελέτης με τίτλο 

«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αμαρουσίου». 

Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και μέτρων, σε 

πλαίσιο μακροσκοπικού σχεδιασμού, που θα θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των 

υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν την πραγματοποίηση των μετακινήσεων 

προσώπων και αγαθών εντός της πόλης του Αμαρουσίου. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ έχει σαν 

αφετηρία τόσο την εκπλήρωση των εθνικών και διεθνών επιταγών περί επίτευξης βιώσιμων 

συστημάτων μετακίνησης όσο και τα πορίσματα και τις κατευθύνσεις του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και άλλων στρατηγικών σχεδίων/προγραμμάτων του Δήμου Αμαρουσίου.  

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα 

επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τις Κατευθύνσεις του Πράσινου ταμείου και συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του Άρθρου 

22 του Νόμου 4599/19. 

Στο 1ο Παραδοτέο εκτελέστηκαν οι δραστηριότητες και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 

που αφορούν στο Στάδιο 0/ Εκκίνηση Διαδικασίας «Έκθεση Αποτελεσμάτων Αποτύπωσης & 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σχεδιασμού, Ανθρώπινου Δυναμικού και Πόρων» της διαδικασίας 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Αυτές περιλαμβάνουν την εξασφάλιση των προαπαιτούμενων για την 

εκκίνηση της διαδικασίας εκπόνησης, όπως η στελέχωση της ομάδας έργου και η 

συγκρότηση της ομάδας εμπλεκόμενων φορέων που θα συμβάλουν στην εκπόνηση του 

ΣΒΑΚ. Επίσης, περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα από τη συνάντηση με τους 

εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο της 1ης Διαβούλευσης. 

Στο 2ο Παραδοτέο εκτελέστηκαν οι δραστηριότητες και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 

που αφορούν στο Στάδιο 1 «Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του σχεδίου, του 

χρονοδιαγράμματος & της συμμετοχής των εμπλεκόμενων μερών και πολιτών» της 

διαδικασίας εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Αυτές οι δραστηριότητες αφορούν στον καθορισμό της 

διαδικασίας ανάπτυξης του σχεδίου, του χρονοδιαγράμματος & της συμμετοχής των 

εμπλεκόμενων μερών και πολιτών. Επιπλέον, περιλαμβάνονται και τα συμπεράσματα από 

τη διεξαγωγή της συνάντησης με τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο της 1ης 

Διαβούλευσης. 
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Στο 3ο Παραδοτέο εκτελέστηκαν οι δραστηριότητες και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 

που αφορούν στο Στάδιο 2 «Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης» της διαδικασίας 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ, δηλαδή: 

Α) τα αποτελέσματα από το Υλικό Δημόσιας Διαβούλευσης: Έναρξη 1ου κύκλου 

διαβουλεύσεων με τους πολίτες & την Επιτροπή Διαβούλευσης ΣΒΑΚ, Πρακτικά συνάντησης 

και Συμπεράσματα. Συμπεριλαμβάνεται η συμβολή της Διαδικτυακής Πλατφόρμα ΣΒΑΚ 

Αμαρουσίου, οι διορθώσεις στην ειδική ιστοσελίδα, και τέλος, η πορεία έκβασης της 

Διαδικτυακής Έρευνας. 

Β) η ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης: Συλλογή απαιτούμενων στοιχείων, 

ανάλυση, ερμηνεία, αξιολόγηση αυτών, και προσδιορισμός προβλημάτων και 

πλεονεκτημάτων περιοχής της πόλεως Αμαρουσίου. 

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Αμαρουσίου στηρίχθηκε στο υφιστάμενο 

θεσμικό πλαίσιο, όπως είναι το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το Επιχειρησιακό & 

Στρατηγικό Πρόγραμμα του Δήμου, καθώς και σε υφιστάμενες μελέτες που έχουν εκπονηθεί, 

όπως είναι το Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕΚ) και η Μελέτη Αστικής 

Κινητικότητας του Δήμου. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες καταγραφές και μετρήσεις, καταγραφές από το 

διαδίκτυο, όπως και ανάλυση χωρικών δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών (GIS). 

Γ) η Μελλοντική Κατάσταση Χωρίς να πραγματοποιηθούν Παρεμβάσεις: Θεσμοθετήσεις 

και Τάσεις εξέλιξης που λαμβάνονται υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα του 

Κυκλοφοριακό Μοντέλου. 

Στο 4ο Παραδοτέο εκτελέστηκαν οι δραστηριότητες που αφορούν στο Στάδιο 3 «Ανάπτυξη 

Κοινού Οράματος Βιώσιμης Κινητικότητας για την πόλη, Προτεραιοτήτων και Προσδιορισμός 

Στόχων» της διαδικασίας εκπόνησης του ΣΒΑΚ, δηλαδή: 

1. Διατύπωση Κοινού Οράματος Βιώσιμης Κινητικότητας για την πόλη 

2. Έκθεση Προτεραιοτήτων για την Κινητικότητα 

3. Έκθεση Μετρήσιμων Στόχων 

Η διατύπωση του Οράματος, των Προτεραιοτήτων και των Στόχων στηρίχθηκε στα 

συμπεράσματα της καταγραφής/ ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και της Α΄ και Β΄ 

δημόσιας διαβούλευσης. 
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Το 5ο Παραδοτέο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που αφορούν στο Στάδιο 4 «Ανάπτυξη 

και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων» της διαδικασίας εκπόνησης του ΣΒΑΚ, δηλαδή: 

1. Έκθεση Μέτρων Παρέμβασης 

2. Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Εμπειρίας πάνω στα Μέτρα Κινητικότητας 

3. Έκθεση Κόστους-Οφέλους για τα μέτρα κινητικότητας 

4. Αποτελέσματα της 3ης Διαβούλευσης  

5. Αποτελέσματα της Διαδικτυακής Δημοσκόπησης Επιλογής Επιθυμητού Σεναρίου  

6. Το Τελικό Σενάριο υλοποίησης μέτρων παρεμβάσεων, όπως αυτό επιλέχθηκε από τη 

διαδικασία της Διαβούλευσης 

7. Η τεκμηρίωση του Τελικού Σεναρίου με τη χρήση κυκλοφοριακού μοντέλου.  

Η επιλογή των ομάδων μέτρων έγινε 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 δόθηκε 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). 

Στο 6ο παραδοτέο περιλήφθηκαν, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του Αναδόχου, οι 

δραστηριότητες του Σταδίου 5 «Κατανομή αρμοδιοτήτων, κατάρτιση Π/Υ, εξέταση πηγών 

χρηματοδότησης - Καθορισμός μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης»: 

1. Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει την κατανομή των αρμοδιοτήτων, τον Π/Υ και τις 

πηγές χρηματοδότησης των μέτρων 

2. Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων του ΣΒΑΚ 

3. Υπογραφή Συμφωνιών μεταξύ των Υπεύθυνων υλοποίησης & Παρακολούθησης των 

Μέτρων 

Το Σχέδιο Δράσης περιγράφει τα πακέτα οριστικών μέτρων του τελικού σεναρίου, το οποίο 

προέκυψε από τα αποτελέσματα της 3ης διαβούλευσης και σε σημαντικό βαθμό από τη 

Διαδικτυακή Δημοσκόπηση επιλογής επιθυμητού σεναρίου από τους πολίτες.  
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Η δραστηριότητα περί της μεθοδολογίας για την παρακολούθηση και αξιολόγηση 

περιλαμβάνει την πρόταση συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των μέτρων που προτείνονται στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ. Μέσω της μεθοδολογίας 

παρακολουθείται τόσο η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων του ΣΒΑΚ, όσο και η 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.  

Η Συμφωνία μεταξύ των Υπεύθυνων υλοποίησης & Παρακολούθησης των Μέτρων αποτελεί 

ουσιαστικά ένα Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του εκάστοτε Φορέα 

Υλοποίησης & Παρακολούθησης των Μέτρων. 

Το παρόν 7ο Παραδοτέο είναι η έκθεση του τελικού ΣΒΑΚ του Δήμου Αμαρουσίου και 

αποτελεί ουσιαστικά μία σύνοψη των  παραδοτέων 2 έως 6 και η οποία θα προωθηθεί, μετά 

από ενδεχόμενες παρατηρήσεις και διορθώσεις από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, προς 

έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
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1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

1.1 Αρχές Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που θέτουν 

τους στρατηγικούς στόχους και τις απαιτούμενες δράσεις αναφορικά με την επιθυμητή 

εξέλιξη και οργάνωση του συστήματος μετακινήσεων των πολιτών και του δικτύου 

μεταφορών/ διανομής εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές. Η θεμελιώδης αρχή των ΣΒΑΚ 

είναι η προώθηση και ευρύτερη διάδοση των μορφών κινητικότητας, οι οποίες εκπληρώνουν 

τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της βιώσιμης (ή αειφόρου) 

ανάπτυξης. Απώτερος στόχος των ΣΒΑΚ, όπως και η ειδοποιός διαφορά τους με τις 

προσεγγίσεις που ακολουθούν οι "παραδοσιακές" κυκλοφοριακές μελέτες, είναι η εστίαση 

τους στην εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο, κλπ), αντί της 

εξυπηρέτησης των (ως επί το πλείστον μηχανοκινήτων) οχημάτων, στον διαθέσιμο αστικό 

χώρο. 

Ως Στρατηγικό Σχέδιο, ένα ΣΒΑΚ, προσδιορίζεται από μία πλατφόρμα στρατηγικών στόχων 

και αντίστοιχων μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στη μελλοντική βελτίωση των 

κυκλοφοριακών συνθηκών, στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μετακινουμένων και 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ θα πρέπει να θεωρείται η άριστη κατανόηση των εννοιών της 

βιωσιμότητας και των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας ειδικότερα. 

Σε αντίθεση με τα άλλου τύπου Στρατηγικά Σχέδια, τα οποία εκπονούνται από ομάδες 

εξειδικευμένων επιστημόνων ή/ και μηχανικών, ένα ΣΒΑΚ εκπονείται απαραίτητα και με τη 

συμμέτοχη εκπροσώπων (φορέων, οργανώσεων, απλών πολιτών, κ.ά.) της υπόψη τοπικής 

κοινωνίας. Το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό των ΣΒΑΚ απαιτεί την ανάπτυξη μιας 

μεθοδολογίας για την εκπόνηση τους, η οποία θα περιλαμβάνει ένα σύνολο διαβουλεύσεων 

και συμμετοχικών διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο οι φορείς/ οργανισμοί σχετικοί με 

τις μεταφορές, όσο και οι πολίτες της περιοχής, θα μπορούν να συμβάλουν με την εμπειρία 

τους ως διαχειριστές και χρηστές των εξεταζόμενων συστημάτων μεταφορών. 

Η Ε.Ε., για να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ΣΒΑΚ από τις αρμόδιες τοπικές 

Αρχές, έχει διατυπώσει ένα πλαίσιο μεθοδολογικών αρχών εκπόνησης ΣΒΑΚ που εδράζεται 

σε μία διαδοχική αλληλουχία βημάτων και σταδίων. Η συγκεκριμένη αλληλουχία 

παρουσιάζεται με τη μορφή κύκλου και αναφέρεται συχνά ως «Κύκλος του ΣΒΑΚ». 
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Εικόνα 1: Ο κύκλος εκπόνησης των ΣΒΑΚ - SUMP 2.0 
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1.2 Συμμετοχικός Σχεδιασμός - Εμπλοκή φορέων και συμμετοχή πολιτών 

1.2.1 Εισαγωγή 

Ο σχεδιασμός του συστήματος των μεταφορών αποτελεί ένα αντικείμενο που επηρεάζει το 

σύνολο μιας τοπικής κοινωνίας, η οποία συντίθεται από άτομα με διαφορετικά οικονομικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές περιπτώσεις, σε 

περίπλοκες σχέσεις και συγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των διοικητικών αρχών, των 

φορέων και των ίδιων των πολιτών, φαινόμενο που μπορεί να θέσει εν αμφιβόλω τα 

αποτελέσματα του συνολικού σχεδιασμού. Συνέπεια όλων αυτών, είναι η ορθή διαχείριση 

των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων στην πορεία εκπόνησης ενός σχεδίου, να αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα και εγγυητή επιτυχίας στα μεταγενέστερα στάδια εφαρμογής του 

σχεδιασμού. Μία από τις βασικές διαφορές του ΣΒΑΚ σε σχέση με τις παραδοσιακές μελέτες 

είναι η ενεργή συμμετοχή των φορέων και πολιτών σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης του 

σχεδίου, γι’ αυτό και ο Συμμετοχικός Σχεδιασμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός 

ΣΒΑΚ. 

Η τοπική κοινωνία διακρίνεται σε φορείς που επηρεάζουν άμεσα το μεταφορικό έργο, ομάδες 

που αλληλεπιδρούν με διαφορετικούς τρόπους με το σύστημα αστικής κινητικότητας, καθώς 

και το ευρύτερο σύνολο των πολιτών με τις υποκειμενικές του ανάγκες και προτιμήσεις 

μετακίνησης. Η ενεργή συμμετοχή των παραπάνω άμεσα ενδιαφερόμενων ομάδων σε όλα 

τα στάδια εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ, καθώς αποτελούν τον κύριο δέκτη των αποτελεσμάτων 

ενός τέτοιου στρατηγικού σχεδίου αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αποτελεσματική εξέλιξή 

του και ειδικά στην αποτελεσματική αξιολόγηση, υιοθέτηση και εφαρμογή του.  

Οι στόχοι της ενεργούς συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας συνοψίζονται σε τέσσερεις (4) 

βασικούς άξονες:  

 Ανταλλαγή πληροφοριών 

 Εκπαίδευση  

 Υποστήριξη των διαδικασιών 

 Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

Ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει : 

 Συνεργασία και συμμετοχή αρχών και κοινωνίας 

 Λήψη αποφάσεων κοινωνικής αποδοχής 

 Συναίνεση 

 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη δημοτική αρχή για την εφαρμογή του σχεδιασμού 

που αποτελεί προϊόν κοινού σχεδιασμού 
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Προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η διαδικασία του Συμμετοχικού Σχεδιασμού και 

να εξαχθούν συμπεράσματα από την εμπειρία των συμμετεχόντων με δομημένο και 

ουσιαστικό τρόπο, δημιουργείται η ανάγκη σχηματισμού ενός οργανωμένου πλαισίου 

διεξαγωγής του. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε από την ομάδα έργου το Σχέδιο 

Συντονισμού, Επικοινωνίας και Διαβούλευσης εμπλεκόμενων φορέων για τον Δήμο 

Αμαρουσίου και το Σχέδιο εργασίας για την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 

1.2.2 Σχέδιο Συντονισμού, Επικοινωνίας και Διαβούλευσης εμπλεκόμενων 

φορέων για τον Δήμο Αμαρουσίου 

Ο αποτελεσματικός συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, με τον καθορισμό του πλάνου 

επικοινωνίας, του κανονισμού λειτουργίας των φορέων και την οριστικοποίηση των φορέων 

και ομάδων πολιτών που θα συμμετείχαν στις διαδικασίες διαβούλευσης, συνέβαλε στην 

αποφυγή καθυστερήσεων και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαβούλευσης, που 

έχουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 

Συνοπτικά, με το Σχέδιο Συντονισμού, Επικοινωνίας και Διαβούλευσης εμπλεκόμενων 

φορέων για τον Δήμο Αμαρουσίου: 

 Οριστικοποιήθηκε το δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων και οι ομάδες πολιτών που 

επηρεάζονται από την εκπόνηση του Σχεδίου. 

Αρχικά προτάθηκε μία λίστα με σημαντικούς φορείς της πόλης που επηρεάζουν και 

επηρεάζονται από την εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Αυτή η λίστα, επαναξιολογήθηκε, ενημερώθηκε, 

εξειδικεύτηκε, μετά από συζήτηση με τον Δήμο και οριστικοποιήθηκε πριν την έναρξη της 

συνάντησης της 1ης Διαβούλευσης, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: Εμπλεκόμενοι φορείς για το ΣΒΑΚ του Δήμου Αμαρουσίου 

Αρχές 

Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Κατασκευή 
Έργων & Συντήρησης Οδοποιίας 
(ΔΙ.Κ.Ε.Σ.Ο.) 

Κοινωνικές Ομάδες και 
Σύλλογοι Πολιτών 

Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με αναπηρία 
«ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΣΤΙΑ» 

Περιφέρεια Αττικής Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής 

Ενιαίος Σύλλογος ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων 

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών  
Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα 
Αθηνών Περιφέρειας Αττικής 

ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Σχολής Ουρσουλίνων 

Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας Υπουργείου 
Μεταφορών 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανικής Σχολής 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Οδικών Υποδομών 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Εκπαιδευτηρίων 
ΔΟΥΚΑ 

Εθνική Συντονίστρια για την Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Κινητικότητας 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Σχολής Ελληνικής 
Παιδείας 

Αναπτυξιακή Δήμου Αμαρουσίου 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνοαγγλικής 
Αγωγής 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΙΟΝΙΟΥ Σχολής 

Δήμος Αμαρουσίου                        
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
Μονάδα Εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ 

Σύλλογος Μέριμνας Γήρατος 

Το Χαμόγελο του Παιδιού - Εγκαταστάσεις Αμαρουσίου 

Δημοτική Αστυνομία Αμαρουσίου 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) 

Α' Τμήμα Τροχαίας Β/Α Αττικής Σύλλογοι Πολιτών Αμαρουσίου 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Αμαρουσίου 

Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 
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9ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών 

Εταιρείες που από τη 
λειτουργία τους διαπιστώνεται 
αυξημένη γένεση και έλξη 
μετακινήσεων  

Εμπορικό Κέντρο “AVENUE” 

Δήμος Κηφισιάς 
LAMDA Development S.A. – “THE MALL ATHENS” & 
“GOLDEN HALL” 

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού Μαιευτήριο ΙΑΣΩ 

Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης Όμιλος Ιατρικού Αθηνών 

Δήμος Βριλησσίων Ιδιωτικό Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ 

Δήμος Ηρακλείου Αττικής Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών ΟΑΚΑ 

Δήμος Ν. Ιωνίας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» 

Δήμος Χαλανδρίου ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ 

Δήμος Πεντέλης 

Πάροχοι μεταφορικού έργου 

ΟΑΣΑ Α.Ε. 

Άλλοι φορείς 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

Εμπορικός Σύλλογος Δήμου Αμαρουσίου Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) 

Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών 
Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών 
Οδήγησης (ΠΟΕΟ) 

TRAINOSE 

Αττική οδός Α.Ε. / Αττικές Διαδρομές Α.Ε 

Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού 

Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. 
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 Καθορίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Δικτύου Φορέων.  

Στο πλαίσιο του κανονισμού λειτουργίας καθορίστηκαν παράμετροι συμμετοχής των φορέων, 

οι υποχρεώσεις της Ομάδας Έργου, οι υποχρεώσεις Συμμετεχόντων και το πλαίσιο 

επικοινωνίας μεταξύ των εκπροσώπων στην Ομάδα Έργου και των εκπροσώπων των 

φορέων. 

 Καθορίστηκε το πλάνο επικοινωνίας και διαβούλευσης (μέσα-εργαλεία).  

Για τις ανάγκες επικοινωνίας και συνεργασίας των εμπλεκόμενων μερών, διαμορφώθηκαν 

κατάλληλα εργαλεία και μέθοδοι επικοινωνίας ώστε να ενισχύεται η συμμετοχικότητα στον 

σχεδιασμό του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου. Τέτοια εργαλεία είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα 

https://svak-maroussi.com που δημιουργήθηκε για το ΣΒΑΚ του Δήμου Αμαρουσίου και τα 

ερωτηματολόγια τοποθέτησης για τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 
Εικόνα 2: Πλατφόρμα ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου 

Μέσα στην πλατφόρμα, ο επισκέπτης είχε τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία του 

ΣΒΑΚ του Δήμου Αμαρουσίου, να συμμετέχει στη διαδικασία μέσω του ειδικά 

διαμορφωμένου ερωτηματολογίου τοποθέτησης μετακινούμενων και να συλλέγει 

πληροφορίες σχετικά με το τι είναι το ΣΒΑΚ και ποια τα οφέλη από την εκπόνηση και την 

υλοποίησή του. 

  

https://svak-maroussi.com/
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1.2.3 Διαμόρφωση χρονοδιαγράμματος - πλάνου εμπλοκής συμμετεχόντων 

στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ μέχρι την οριστική έγκρισή του 

Αφού οριστικοποιήθηκε το δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων, καθορίστηκε ο ρόλος και οι 

αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων. Δηλαδή καθορίστηκαν φορείς οι οποίοι μπορούν 

να παρέχουν χρήσιμα δεδομένα για την υφιστάμενη κατάσταση στο σύστημα μεταφορών του 

Δήμου, φορείς που μπορούν να υποστηρίξουν την ομάδα έργου στη διάδοση των 

ερωτηματολογίων τοποθέτησης και των αποτελεσμάτων από τα στάδια εκπόνησης του 

ΣΒΑΚ, φορείς που η αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων με τα μέτρα κινητικότητας και 

οι τοποθετήσεις τους επί αυτών έχει μεγάλη βαρύτητα. Στη συνέχεια διαμορφώθηκε το πλάνο 

εμπλοκής των εμπλεκόμενων φορέων στις Φάσεις Συμμετοχικού Σχεδιασμού του ΣΒΑΚ 

Δήμου Αμαρουσίου, όπως τελικά εφαρμόστηκε από την Ομάδα Έργου. 

Πλάνο Εμπλοκής Συμμετεχόντων 

Α’ Φάση 
Συμμετοχικού 
Σχεδιασμού 

1
η  

Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου (Νοέμβριος 2019):  

Αντικείμενο 

H διαδικασία της 1
ης

 διαβούλευσης είχε δύο στάδια. 

Στο πλαίσιο του 1
ου

 σταδίου της πρώτης διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη επαφή με το Δίκτυο Εμπλεκομένων Φορέων και η ενημέρωση τους σχετικά 
με το αντικείμενο και τα χαρακτηριστικά των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρουσιάσουν το ρόλο και το έργο 
τους στη λειτουργία της πόλης και να τοποθετηθούν σχετικά με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν στις δραστηριότητες τους στο υφιστάμενο σύστημα κινητικότητας. 
Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν μια διαδικασία αυτό-αξιολόγησης του 
υφιστάμενου συστήματος κινητικότητας με την καθοδήγηση της ομάδας έργου.  

Μαζί με την πρόσκληση της πρώτης συνάντησης διανεμήθηκε στους φορείς το 
ερωτηματολόγιο φορέων, με σκοπό την καταγραφή των αναγκών, προβλημάτων, 
προτάσεων αλλά και του τρόπου συμβολής τους στη συλλογή των στοιχείων.  

Με το πέρας του 1
ου

 σταδίου ζητήθηκε από το δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων, 
ανεξάρτητα από το αν συμμετείχαν στην 1

η
 Διαβούλευση να συμπληρώσουν το 

Σύμφωνο Συμμετοχής, το οποίο αποτελεί ένα σύμφωνο κατανόησης του κάθε 
φορέα με τον Δήμο για τη μεταξύ τους εποικοδομητική συνεργασία στην εκπόνηση 
του ΣΒΑΚ.  

Στο 2
ο
 στάδιο και προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του 

συστήματος μετακινήσεων του Δήμου, ζητήθηκε η συμβολή των πολιτών 
μέσω της συμπλήρωσης των δομημένων ερωτηματολογίων πολιτών με 
σκοπό τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών μετακίνησής τους, την καταγραφή 
των απόψεών τους σχετικά με τα προβλήματα, τις ευκαιρίες και το όραμα για την 
πόλη και την ενημέρωσή τους μέσω της άμεσης συμμετοχής τους. Η διάχυσή των 
ερωτηματολογίων έγινε κυρίως μέσω ειδικής ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε ειδικά 
για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου. 

Συμμετέχοντες 

Στο πρώτο στάδιο της πρώτης διαβούλευσης συμμετείχαν οι σημαντικότεροι 
εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή οι σχετικοί με τις μεταφορές, οι θεσμικοί φορείς, 
σημαντικοί πόλοι έλξης της περιοχής και οι ορισμένοι εκπρόσωποι ευπαθών 
ομάδων πολιτών. Η ομάδα έργου επέλεξε να μην εμπλέξει το ευρύ σύνολο των 
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πολιτών στην παρούσα φάση λόγω του σύνθετου αντικειμένου.  

Στο δεύτερο στάδιο και μέσω των ερωτηματολογίων πολιτών συμμετείχε όλη η 
τοπική κοινωνία. 

Μέθοδος 

Για τη διεξαγωγή της 1
ης

 διαβούλευσης επιλέχθηκε η μέθοδος του Ανοικτού 
Συνεδρίου. 

Η προσέγγιση των συμμετεχόντων έγινε μέσω προσκλήσεων, συνοδευόμενων από 
ενημερωτικό υλικό και δομημένες φόρμες τοποθέτησης, οι οποίες καθοδήγησαν 
τους φορείς σχετικά με όσες πληροφορίες πρόκειται να τους ζητηθούν κατά την 1

η
 

διαβούλευση. 

Για την καταγραφή της άποψης πολιτών και φορέων μέσω ερωτηματολογίων έγινε 
ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ. 

Αποτελέσματα 

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 1
ης

 διαβούλευσης έγινε στην ιστοσελίδα του 
ΣΒΑΚ και στη Β’ φάση του συμμετοχικού σχεδιασμού. 

Β’ Φάση 
Συμμετοχικού 
Σχεδιασμού 

2
η 

Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου (Φεβρουάριος 
2020): 

Αντικείμενο 

Η δεύτερη θεματική διαβούλευση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή 
διαδραστικού εργαστηρίου και συμμετείχαν οι εμπλεκόμενοι φορείς σχετικοί με 
τις μεταφορές, οι θεσμικοί φορείς, οι εκπρόσωποι των πολιτών (μέσα από τις 
ομάδες / συλλόγους της τοπικής κοινωνίας). Στη δεύτερη διαβούλευση 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Α’ φάσης του συμμετοχικού σχεδιασμού, με 
έμφαση στα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης. Οι στρατηγικοί 
στόχοι και το όραμα που προέκυψαν από την ανάλυση και από τις τοποθετήσεις 
του δικτύου εμπλεκομένων φορέων, παρουσιάστηκαν στη Γ’ Φάση. 

Επιπλέον, έγινε μια σύντομη παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης με τα 
προβλήματα που αναδείχθηκαν από την ανάλυση των στοιχείων και της 
μελλοντικής κατάστασης (χωρίς την υλοποίηση παρεμβάσεων). 

Συμμετέχοντες 

Συμμετείχαν οι εμπλεκόμενοι φορείς σχετικοί με τις μεταφορές, οι θεσμικοί φορείς 
και οι εκπρόσωποι των πολιτών (μέσα από τις ομάδες / συλλόγους της τοπικής 
κοινωνίας).  

Μέθοδος 

Για τη διεξαγωγή της 2
ης

 διαβούλευσης επιλέχθηκε η μέθοδος του Ανοικτού 
Συνεδρίου  

Η προσέγγιση των συμμετεχόντων έγινε μέσω προσκλήσεων, με αναρτήσεις στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δελτίο τύπου και προβολή σε τοπικά μέσα 
επικοινωνίας. 

Αποτελέσματα 

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 2
ης

 διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε στην 
ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ και στην Γ’ φάση του συμμετοχικού σχεδιασμού. 

Γ’ Φάση 
Συμμετοχικού 
Σχεδιασμού 

3
η
 Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου (Ιούνιος 2020): 

Αντικείμενο 
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H διαδικασία της 3
ης

 διαβούλευσης διεξήχθη να έχει δύο στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε η 3
η
 διαβούλευση. Το βασικό αντικείμενο της 

3
ης

 διαβούλευσης ήταν η επικοινωνία των τελικών μέτρων που προτείνονται στο 
πλαίσιο του με τους φορείς σχετικούς με τις μεταφορές, τους θεσμικούς φορείς, 
τους εκπροσώπους των πολιτών (μέσα από τις ομάδες / συλλόγους της τοπικής 
κοινωνίας).  

Στο δεύτερο στάδιο της 3
ης

 διαβούλευσης οι πολίτες κλήθηκαν να τοποθετηθούν 
όσον αφορά στα μέτρα κινητικότητας, μέσω δημοσκόπησης, η οποία ήταν 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδας του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου. 

Συμμετέχοντες 

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασία της 3
ης

 διαβούλευσης συμμετείχαν εμπλεκόμενοι 
φορείς σχετικοί με τις μεταφορές, οι θεσμικοί φορείς και οι εκπρόσωποι των 
πολιτών (μέσα από τις ομάδες / συλλόγους της τοπικής κοινωνίας). 

Στο δεύτερο στάδιο, το σύνολο των πολιτών τοποθετήθηκε μέσω της ιστοσελίδας 
του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου. 

Μέθοδος 

Για τη διεξαγωγή της 3
ης

 διαβούλευσης επιλέχθηκε η μέθοδος της τηλεδιάσκεψης, 
και η ανάρτηση της πληροφορίας στην πλατφόρμα σε συνδυασμό με τη 
Διαδικτυακή δημοσκόπηση. 

Αποτελέσματα 

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 3
ης

 διαβούλευσης έγινε στην ιστοσελίδα του 
ΣΒΑΚ. 
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2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

2.1 Συμπεράσματα από μετρήσεις και αυτοψίες στην πόλη του Αμαρουσίου 

 Χρήσεις γης 

Από πολεοδομικής άποψης η μελέτη της χωρικής διάρθρωσης των χρήσεων γης στον Δήμο 

Αμαρουσίου έδειξε ότι η κυρίαρχη χρήση γης είναι αυτή της κατοικίας. Το Μαρούσι είναι 

δομημένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, παρά την ύπαρξη του μητροπολιτικού κέντρου 

υπερτοπικής εμβέλειας, ο υπόλοιπος Δήμος οργανώνεται σε γειτονίες-περιοχές με μικρότερα 

τοπικά εμπορικά-κέντρα. Συνεπώς είναι έκδηλος ο χαρακτήρας των γειτονιών-θυλάκων που 

μπορούν να αναδειχθούν για τη βελτίωση της ποιότητας των κατοίκων. Η ύπαρξη συνολικά 

71 σχολείων στον Δήμο Αμαρουσίου έρχεται να υποστηρίξει την ανάγκη για βελτίωση της 

ποιότητας ζωής μέσα από την ασφαλή προσβασιμότητα σε αυτά. Συνήθως τα σχολεία-

εκπαιδευτικά κέντρα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία γειτονιών-πολεοδομικών ενοτήτων. Οι 

περιοχές γύρω από εκπαιδευτικά κέντρα πρέπει να εξετάζονται με μεγάλη προσοχή ώστε να 

διαφυλάσσεται η ασφαλής μετακίνηση παιδιών και γονέων. Συνεπώς είναι κρίσιμης σημασίας 

η διασφάλιση της προσβασιμότητας και της ζωντάνιας των γειτονιών του Δήμου 

Αμαρουσίου. 

 Κοινόχρηστοι χώροι - χώροι πρασίνου 

Ένα άλλο εύρημα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης είναι η ύπαρξη αρκετών 

κοινόχρηστων - ελεύθερων χώρων, χώρων αναψυχής και χώρων πρασίνου που βρίσκονται 

εντός της επικράτειας του Δήμου Αμαρουσίου. Οι χώροι αυτοί χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

ποικιλία ως προς τα χαρακτηριστικά τους και τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του 

αστικού περιβάλλοντος. Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούνται 

μικρά δίκτυα ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, στην πλειοψηφία τους οι εν λόγω 

χώροι βρίσκονται διασκορπισμένοι στην έκταση του Δήμου, χωρίς να αποτελούν ένα 

ολοκληρωμένο και συνεκτικό δίκτυο που να διατρέχει ισόρροπα ολόκληρη την περιοχή 

παρέμβασης. Η ύπαρξη τέτοιων χώρων προσδίδει μια μεγάλη ευκαιρία για τις πολεοδομικές 

ενότητες στη δημιουργία δικτύων ήπιας κινητικότητας που να τις συμπεριλαμβάνουν. 

 Οδικό δίκτυο - φράγματα στην κίνηση των πεζών-ποδηλάτων 

Η ύπαρξη διαφόρων σημαντικών οδικών αρτηριών με χαρακτηριστική γεωμετρία, 

διαμόρφωση φιλική προς το αυτοκίνητο και μεγάλους φόρτους στην περιοχή επιφέρει τον 

σχηματισμό φραγμάτων στην κίνηση των πεζών είτε στο εσωτερικό, είτε στην περιφέρεια του 

Δήμου Αμαρουσίου. Αξιοσημείωτα παραδείγματα αποτελούν οι Λεωφόροι Κηφισίας και 

Σπύρου Λούη, καθώς και η Αττική Οδός. Αυτοί οι μεγάλοι οδικοί άξονες κατακερματίζουν την 

ενότητα του Δήμου και δυσκολεύουν την ελεύθερη και απρόσκοπτη κίνηση των πεζών, των 
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ποδηλατιστών και των ευαίσθητων χρηστών της οδού (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, μαθητές), 

μειώνοντας όχι μόνο την προσβασιμότητα και την ασφάλεια αλλά και τον περιβαλλοντικό 

χαρακτήρα του Δήμου, αφού υπάρχει οπτική όχληση και υψηλά επίπεδα θορύβου. 

 Πεζοδρόμια-Ποδηλατόδρομοι 

Η απογραφή των πεζοδρομίων στον Δήμο Αμαρουσίου κατά την ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης χωρίστηκε σε δύο μέρη: 

1) Καταγραφή του πλάτους των πεζοδρομίων και διερεύνηση του βαθμού στον οποίο 

συμβαδίζουν με τις απαιτούμενες θεσμοθετημένες προδιαγραφές: Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι στο 52,4% του υπό εξέταση δικτύου τα πεζοδρόμια έχουν πλάτος μικρότερο του 1,5 

μέτρου, δηλαδή υπολείπονται των προδιαγραφών. 

2) Αξιολόγηση της ποιότητας του πεζοδρομίου, η οποία έδειξε ότι το 49,46% του υπό 

εξέταση δικτύου διαθέτει καλή κατάσταση πεζοδρομίων, στο 30,76% του δικτύου η 

κατάσταση είναι μέτρια, ενώ στο 19,78% του δικτύου παρατηρούνται αδιαμόρφωτα ή κακής 

κατάστασης πεζοδρόμια. 

Είναι ευνόητο πως η κατάσταση αυτή δυσκολεύει την προσβασιμότητα των πεζών, 

προκαλώντας μείωση της στάθμης εξυπηρέτησης βαδίσματος. Επίσης, σε πολλές 

περιπτώσεις η μη ύπαρξη πεζοδρομίου ή ακόμα και το μικρό πλάτος αναγκάζει τους χρήστες 

να κινηθούν μέσω του οδοστρώματος, γεγονός που τους εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο. 

Όσον αφορά τους ποδηλατόδρομους, το υφιστάμενο δίκτυο καλύπτει μόλις το 1,12% του 

συνολικού δικτύου του Δήμου Αμαρουσίου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να υποβαθμίζεται η 

μετακίνηση με ποδήλατο και να μην δίνονται κίνητρα για τη χρήση του. Ο Δήμος έχει δείξει 

την πρόθεσή του να αλλάξει αυτό, όπως αποτυπώνεται τόσο από συζήτηση με την ΟΕΔ, 

όσο και από δηλώσεις του Δημάρχου. 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

αναδεικνύουν την ανάγκη για μετατροπή των περιοχών του Δήμου Αμαρουσίου σε ασφαλείς-

ζωντανές γειτονιές, οι οποίες να είναι εύκολα προσβάσιμες από όλες τις κατηγορίες 

μετακινούμενων. Επίσης, αναδεικνύεται η ανάγκη για ενοποίηση των περιοχών αυτών και 

κατάργηση των εμποδίων στη μετακίνηση μεταξύ τους, καθώς και ανάγκη για βελτίωση του 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα της περιοχής. Αυτά τα στοιχεία οφείλουν να συμπεριληφθούν 

στη διαμόρφωση του οράματος. 
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2.2 Συμπεράσματα από τις τοποθετήσεις των φορέων στις διαδικασίες του 

Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

Οι τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων φορέων τόσο στις συναντήσεις όσο και στην έρευνα 

ερωτηματολογίου, ειδική για τους φορείς, ανέδειξε τις ανάγκες των φορέων και ένα σημαντικό 

μέρος των προβλημάτων στις υφιστάμενες συνθήκες κινητικότητας στον Δήμο Αμαρουσίου. 

Τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης όπως αναδείχθηκαν από τους εμπλεκόμενους 

φορείς μέσα από τις συμμετοχικές διαδικασίες είναι ως εξής: 

 Πεζή μετακίνηση: Υποβαθμισμένες οι υποδομές για την πεζή μετακίνηση και ανεπαρκή 

πλάτη πεζοδρομίων σε πλήθος περιοχών στον Δήμο διαμορφώνοντας δυσχερής κίνηση 

των πεζών και προβληματικές συνθήκες μετακίνησης τους. Κρίνεται απαραίτητη η 

ανάκτηση δημόσιου χώρου και η απόδοσή του στους πεζούς με την αναβάθμιση των 

υφιστάμενων υποδομών (πεζοδρομίων, διαβάσεων κλπ.) και τη διαμόρφωση νέων ώστε 

να επιτευχθεί η ενθάρρυνση της πεζή μετακίνησης. 

 Προσβασιμότητα ευάλωτων χρηστών της οδού: Οι συνθήκες μετακίνησης των ευάλωτων 

χρηστών της οδού, όπως ΑμεΑ, ηλικιωμένοι κλπ., καθώς και ο βαθμός 

προσβασιμότητας πολλών περιοχών κρίνονται αρκετά προβληματικά. Εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας για όλες τις κοινωνικές ομάδες και ειδική μέριμνα για τους ευάλωτους 

χρήστες αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 

 Συγκοινωνίες: Ανάδειξη και ενίσχυση των ΜΜΜ, καθώς και της προσβασιμότητας στους 

σταθμούς και τις στάσεις αυτών με την παράλληλη αναβάθμιση της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας. 

 Κυκλοφοριακή συμφόρηση: Η αποθάρρυνση της χρήσης των ΙΧ αυτοκινήτων και η 

ενίσχυση της διατροπικότητας θα συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης, ακόμη και των μεγάλων οδικών αξόνων του Δήμου. 

 Στάθμευση: Η υψηλή ζήτησης στάθμευσης, ειδικά στις περιοχές με χρήσεις γης 

υπερτοπικού χαρακτήρα, η οποία οδηγεί και στην παράνομη στάθμευση, αποτελεί 

έντονο πρόβλημα. 

 Οδική Ασφάλεια: Η παραβατικότητα των μηχανοκίνητων οχημάτων αποτελεί σημαντικό 

πρόβλημα και γεννά σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες του 

συστήματος μεταφορών. Επιπλέον, η πεζή μετακίνηση, των παιδιών στην εγγύς περιοχή 

των σχολείων είναι απαραίτητο να προστατευτεί με ενίσχυση της ήπιας κυκλοφορίας. 

 Χώροι Πρασίνου: Αξιοποίηση υφιστάμενων χώρων πρασίνων και δημιουργία νέων. 

 Ευαισθητοποίηση πολιτών: Καλλιέργεια της περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδηση 

των πολιτών και κατάλληλη εκπαίδευση των παιδιών. 
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3 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 

Για τις ανάγκες της μελέτης ΣΒΑΚ του Δήμου Αμαρουσίου, η ομάδα εργασίας διαμόρφωσε 

και ανήρτησε στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου https://svak-maroussi.com, 

ένα ειδικό ερωτηματολόγιο τοποθέτησης μετακινούμενων, το οποίο απευθύνεται σε 

κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτέλεσε εργαλείο 

από το οποίο προέκυψαν δεδομένα τα οποία αξιοποιήθηκαν για την ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης και τη διαμόρφωση του οράματος, κατευθύνσεων και στόχων για 

την κινητικότητα στον Δήμο Αμαρουσίου.  

Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 

κάθε ερωτώμενου και τον τρόπο εμπλοκής του στο σύστημα αστικών μεταφορών του Δήμου 

Αμαρουσίου, να συλλέγονται διαφορετικά στοιχεία μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις. Για 

παράδειγμα αν κάποιος είναι γονέας και συνοδεύει το παιδί του καθημερινά στο σχολείο, 

ήταν σημαντικό να ερωτηθεί για το μέσο που επιλέγει, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

καθώς και τη θέση του σχολείου και την απόσταση από το σπίτι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι 

η περίπτωση που κάποιος δεν είναι κάτοικος του Αμαρουσίου αλλά διατηρεί δική του 

επιχείρηση που εδράζεται σε κάποια συνοικία του Αμαρουσίου. Στην περίπτωση αυτή είναι 

χρήσιμο να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της επιχείρησης, τα 

χαρακτηριστικά της ως προς τον τομέα παραγωγής στον οποίο ανήκει, την κίνηση πελατών 

που έλκει, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες κατά τη μετάβασή τους προς την 

επιχείρηση, πιθανά προβλήματα που ενδεχομένως να υφίστανται κατά την τροφοδοσία της 

επιχείρησης (αν προβλέπεται τροφοδοσία στο πλαίσιο λειτουργίας της), καθώς και πιθανές 

προτάσεις του ερωτώμενου σχετικά με την εξάλειψη αυτών των προβλημάτων. 

Παράλληλα κάποιος μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μια από αυτές τις κατηγορίες 

πολιτών αλλά και να είναι ένας απλός φοιτητής και να μην χρειάζεται να απαντήσει σε όλες 

τις άλλες εξειδικευμένες ερωτήσεις. Για τον λόγο αυτό, στην ηλεκτρονική έκδοση του 

ερωτηματολογίου, ανάλογα με τις απαντήσεις από τις οποίες προέκυψαν τα χαρακτηριστικά 

του ερωτώμενου, διαμορφώθηκαν αναλόγως οι επόμενες ερωτήσεις. Τέλος, μέσα από το 

ερωτηματολόγιο έγινε και μια αξιολόγηση του υπάρχοντος συστήματος αστικής μετακίνησης, 

με έμφαση σε τομείς όπως η δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Αμαρουσίου. 

Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να αποτυπωθεί το προφίλ των μετακινούμενων, δηλαδή 

των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής μελέτης, καθώς και των μετακινήσεων τους, ενώ 

τα συλλεγόμενα στοιχεία αξιοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του οράματος, των 

κατευθύνσεων και στόχων για την κινητικότητα στον Δήμο.  

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας ερωτηματολογίου πολιτών παρατίθενται 

παρακάτω. 

https://svak-maroussi.com/
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Αρχικά παρουσιάζονται σε διαγράμματα τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των 

μετακινούμενων (ηλικία, κάτοικος/επισκέπτης, φύλο, εισόδημα, απασχόληση) 

 

Διάγραμμα 1: Κατοικία εντός ή εκτός Δήμου ερωτώμενου/ης 

 

Διάγραμμα 2: Φύλο ερωτώμενου/ης 
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Διάγραμμα 3: Ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκει ο/η ερωτώμενος/η 

 

Διάγραμμα 4: Οικογενειακό μηνιαίο καθαρό εισόδημα ερωτώμενου/ης 
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Διάγραμμα 5: Απασχόληση ερωτώμενου/ης 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια από τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων των 

μετακινουμένων: 

Το ποσοστό του δείγματος των μετακινούμενων που κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητο είναι πολύ 

υψηλό και παρόλο που η κατοχή ποδηλάτου είναι υψηλή, ένα σχετικά πολύ μικρό ποσοστό 

χρησιμοποιεί ποδήλατο για τις μετακινήσεις για οποιοδήποτε σκοπό μετακίνησης (εργασία, 

ψώνια, αναψυχή). 

 

Διάγραμμα 6: Ποσοστό κατοχής ΙΧ αυτοκινήτου 
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Διάγραμμα 7: Ποσοστό κατοχής ποδηλάτου 

Από τα παρακάτω διαγράμματα είναι προφανές ότι το κυρίαρχο μέσο μετακίνησης με σκοπό 

την εργασία ή τα ψώνια ή την αναψυχή είναι το ΙΧ αυτοκίνητο, όπως και αναμενόταν. Το 

70,6% του δείγματος δήλωσαν ότι το κύριο μέσο μετακίνησης τους με σκοπό την εργασία, 

είναι το ΙΧ αυτοκίνητο, το 15,7% δήλωσαν τον ΗΣΑΠ, το 7,8% τη μηχανή, μόλις το 2% 

δήλωσε τη δημοτική συγκοινωνία, ενώ ελάχιστοι δήλωσαν τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ ή το 

ποδήλατο. Είναι εμφανές ότι τα ήπια μέσα μετακίνησης δεν αποτελούν πρώτη εναλλακτική 

επιλογή του ερωτώμενου μετακινούμενου. 

 

Διάγραμμα 8: Κατανομή μετακινήσεων των ερωτώμενων στα μέσα με σκοπό την εργασία 
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Διάγραμμα 9: Κατανομή μετακινήσεων των ερωτώμενων στα μέσα με σκοπό τα ψώνια 

 

 

Διάγραμμα 10: Κατανομή μετακινήσεων των ερωτώμενων στα μέσα με σκοπό την αναψυχή 

Το ΙΧ αποτελεί το κύριο μέσο μετακίνησης με σκοπό την αναψυχή, όπως φαίνεται και στο 

παραπάνω διάγραμμα. Το 57,4% χρήσης του ΙΧ πιθανόν να οφείλεται εν μέρει στο γεγονός 

ότι 49% των κατοίκων του Δήμου, όπως δήλωσαν στην έρευνα, μετακινείται εκτός του Δήμου 

με σκοπό την αναψυχή. Επιπλέον, δεδομένου ότι το 51% των κατοίκων μετακινείται εντός 

του Δήμου με σκοπό την αναψυχή, πιθανόν οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι τα 

προαναφερθέντα μεγάλα εμπορικά κέντρα αποτελούν ταυτοχρόνως και σημαντικούς πόλους 

έλξης στον τομέα της ψυχαγωγίας (σινεμά, εκδηλώσεις κλπ.). Πιθανόν, η βελτίωση της 

προσβασιμότητας των εμπορικών αυτών κέντρων με ήπια μέσα μετακίνησης θα ωφελούσε 

στην αύξηση της χρήσης των μέσων αυτών στις μετακινήσεις για αναψυχή, όπως και για τις 

μετακινήσεις με σκοπό τα ψώνια. 
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Τέλος, κάποια χρήσιμα αποτελέσματα από την έρευνα προκύπτουν για τη λειτουργία της 

Δημοτικής Συγκοινωνίας: 

 

Διάγραμμα 11: Η γνώμη των πολιτών για τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας 

 

Διάγραμμα 12: Η γνώμη των πολιτών για την κατάσταση του στόλου της Δημοτικής Συγκοινωνίας 
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Διάγραμμα 13: Η γνώμη των πολιτών για τη συχνότητα δρομολογίων της Δημοτικής Συγκοινωνίας 

 

Διάγραμμα 14: Η γνώμη των πολιτών για το ωράριο λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας 
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Διάγραμμα 15: Η γνώμη των πολιτών για τη συμπεριφορά των οδηγών της Δημοτικής Συγκοινωνίας 

 

Διάγραμμα 16: Η γνώμη για τις συνθήκες αναμονής στις στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας 
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Διάγραμμα 17: Βαθμός ικανοποίησης για το πλήθος των στάσεων της Δημοτικής Συγκοινωνίας 

 

Διάγραμμα 18: Συχνότητα χρήσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας 
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4 ΟΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

4.1 Κοινό όραμα για την κινητικότητα 

Η ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα στην πόλη αποτελεί το 5o βήμα στο 

κύκλο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Η ανάπτυξη του κοινού 

οράματος είναι ένα εκ των σημαντικότερων βημάτων του κύκλου διότι είναι εκείνο που θέτει 

τη βάση προσδιορισμού των στόχων και των μέτρων ενός ΣΒΑΚ. 

 

Εικόνα 3: 2
ο
 τεταρτημόριο του Κύκλου του ΣΒΑΚ, Δημιουργία στρατηγικής 

Στην περίπτωση του ΣΒΑΚ του Δήμου Αμαρουσίου, για την ανάπτυξη του κοινού οράματος 

για την κινητικότητα στον Δήμο (βλ. Παραδοτέο 4: Ανάπτυξη Κοινού Οράματος για την πόλη, 

Προτεραιοτήτων και Προσδιορισμός Στόχων), αξιοποιήθηκαν δεδομένα από τις: 

1. τοποθετήσεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων στις συναντήσεις των Α΄ 

και Β΄ Διαβουλεύσεων, 

2. τις έρευνες ερωτηματολογίων, 

3. τα συμπεράσματα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και  

4. τους οραματικούς στόχους, τις κατευθύνσεις και τις στρατηγικές κειμένων Τοπικού και 

Υπερκείμενου Σχεδιασμού.    
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Αρχικά εντοπίσθηκαν και ενημερώθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι συναφείς φορείς στους 

οποίου και εστάλη πρόσκληση της Α’ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού. Στη συνέχεια 

αξιοποιήθηκαν στρατηγικές και κατευθύνσεις από Στρατηγικά Σχέδια-Μελέτες του Δήμου 

όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου 2015-2019 και το Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου, καθώς και Υπερκείμενου Σχεδιασμού όπως το Νέο 

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής (ΡΣΑ) 2014-2021. Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν όλα τα 

αποτελέσματα και συμπεράσματα από τις δύο Διαβουλεύσεις για το ΣΒΑΚ του Δήμου 

Αμαρουσίου σχετικά με τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και τις κατευθύνσεις για 

τη βελτίωσή της, που εξέφρασαν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Τέλος, αξιοποιήθηκαν και τα 

αντίστοιχα σχετικά αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια των πολιτών και των 

εμπλεκόμενων φορέων.  

 

Αξιοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα, συμφωνήθηκε στην ομάδα έργου του ΣΒΑΚ και από 

την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου το όραμα για την κινητικότητα τον Δήμο Αμαρουσίου, με τη 

μορφή «φράσης-κλειδιού», το οποίο εκφράζει την κοινωνία του Αμαρουσίου και θα 

αποτελέσει την κοινή βάση όλων των πολιτών και του Δήμου για τη θέσπιση και τήρηση 

στόχων και τη λήψη μέτρων. 

«Το Μαρούσι μπορεί να αλλάξει! Επιθυμούμε η πόλη μας να γίνει πρότυπο βιώσιμης 

κινητικότητας, προωθώντας τις ήπιες μορφές μετακίνησης, σεβόμενη το περιβάλλον 

και ανακτώντας δημόσιο χώρο από τα μηχανοκίνητα οχήματα, με παραχώρηση του σε 

όλους τους πολίτες, τους πεζούς, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με 

αναπηρία, ενισχύοντας το αίσθημα της ασφάλειας, της άνεσης, της κοινωνικότητας και 

της ζωντάνιας.» 
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4.2 Προτεραιότητες για την κινητικότητα 

Οι προτεραιότητες για τα σύγχρονα ΣΒΑΚ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αναφοράς τους, 

αφορούν κατά κανόνα στις θεματικές: Efficiency (Αποδοτικότητα), Liveable Streets 

(Ζωντανός Οδικός Χώρος), Environment (Περιβάλλον), Equity and Social Inclusion 

(Ισότητα και Κοινωνική Ένταξη), Safety (Ασφάλεια), Economic Growth (Οικονομική 

Μεγέθυνση). 

Σε αυτό το πλαίσιο, για το ΣΒΑΚ του Δήμου Αμαρουσίου, αναπτύσσονται 3 άξονες 

προτεραιοτήτων στις οποίες εντάσσονται οι παραπάνω θεματικές. 

 Περιβαλλοντικές  εντάσσονται οι θεματικές Environment και Efficiency. Σε αυτήν 

την κατηγορία εντάσσονται κατευθύνσεις οι οποίες αποτελούν προτεραιότητα ώστε 

να επιτευχθεί αφενός βελτίωση στις περιβαλλοντικές συνθήκες με τρόπο βιώσιμο, 

αειφόρο και ενεργειακά αποδοτικό, και αφετέρου επιβράδυνση ή ακόμα και ανατροπή 

των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

 Κοινωνικές  εντάσσονται οι θεματικές Efficiency, Liveable Streets, Equity and 

Social Inclusion, Safety. Σε αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνονται κατευθύνσεις που 

αποσκοπούν στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής, της μείωσης των κοινωνικών 

ανισοτήτων και την ενίσχυση των ίσων δικαιωμάτων στη μετακίνηση.  

 Οικονομικές  εντάσσεται η θεματική Economic Growth. Σε αυτή τη κατηγορία 

εντάσσονται κατευθύνσεις με οπτική τόνωσης της τοπικής οικονομίας μέσω της 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. 
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Π1: Μείωση των εκπομπών CO2, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της 
ηχορύπανσης 

Ο Δήμος Αμαρουσίου στοχεύει, βάσει του Συμφώνου των Δημάρχων, σε μείωση των 
εκπομπών του CO2 της τάξης 40% έως το 2030. Επιπλέον, οι πολίτες ενστερνίζονται την 
ανάγκη για μείωση της ρύπανσης, καθώς δηλώνεται ως πολύ σημαντικό πρόβλημα από 

το 41% των ερωτηθέντων. 

Π2: Συντήρηση και αύξηση των χώρων πρασίνου 

41% των ερωτηθέντων πολιτών θεωρεί ότι δεν υπάρχουν αρκετοί δημόσιοι χώροι 
πρασίνου. Επιπλέον, τονίζεται ότι στο ΡΣΑ δίνεται η κατεύθυνση για τη δημιουργία ενός 
«πλέγματος» και «δικτύου» πρασίνου εντός του Δήμου, με το οποίο θα διαμορφωθούν 

περιπατητικές διαδρομές, ενθαρρύνοντας το περπάτημα και την αναψυχή των πολιτών, 
και θα αποδοθεί μια συνέχεια του «πρασίνου» μέσα στον αστικό ιστό. 

Π3: Προστασία των ρεμάτων – εξοικονόμηση υδάτινων πόρων 

Σύμφωνα με την προτεραιότητα του «Άξονα 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» για την 
Προστασία των ρεμάτων, την Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων του Επιχειρησιακού 

Σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου, το ΣΔΑΕΚ του Δήμου Αμαρουσίου και του Π.Δ. ΦΕΚ 
659/Δ/1995 για το  χειμμαρικό Ρέμα Πεντέλης - Χαλανδρίου και άλλων ρεμάτων 

Α) Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων - Ανάπλαση δρόμων με μεθόδους οικολογικής 
διαχείρισης όμβριων υδάτων 

Β) 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 

Π4: Αύξηση της αποδοτικότητας στην κατανάλωση ενέργειας 

Σύμφωνα με το ΣΔΑΕΚ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου πρέπει να 
βελτιστοποιηθεί ο ενεργειακός προγραμματισμός και να επιδιώκεται εξοικονόμηση 

ενέργειας, επομένως και να αποτρέπεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να 
αποθαρρύνεται η χρήση των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, ιδίως εντός του αστικού 

κέντρου. 
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Κ1: Βελτίωση της προσβασιμότητας όλων των κοινωνικών ομάδων 

Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% στις απαντήσεις των πολιτών στα ερωτηματολόγια της 
διαδικτυακής έρευνας, υπερίσχυσε η ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του 
περπατήματος γενικότερα, αλλά και της άνετης και ελεύθερης μετακίνησης των ευάλωτων 

χρηστών (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά). Αυτό είναι εφικτό τόσο με τη βελτίωση των 
υφιστάμενων υποδομών του αστικού δικτύου (πεζοδρόμια, ράμπες κτλ) όσο και με τη 

δημιουργία νέων υποδομών, όπως δίκτυα πεζοδρόμων, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πράσινες 
διαδρομές, κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση 

 Κ2: Αύξηση της βιώσιμης μετακίνησης 

Τόσο οι Ευρωπαϊκές πολιτικές, με τις οποίες εναρμονίζεται το ΣΒΑΚ όσο και οι εθνικές 
πολιτικές, όπως για παράδειγμα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του 2014, αναφέρουν την ανάγκη μεταστροφής σε πράσινες μετακινήσεις 

των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται με μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα. Παράλληλα και 
σύμφωνα με τις απόψεις των πολιτών και φορέων, οι οποίες φάνηκαν και μέσα από τις 

διαβουλεύσεις και τις έρευνες, ζητείται η προώθηση της ήπιας μορφής μετακίνησης 

Κ3: Βελτίωση του αστικού χώρου 

Η ανάκτηση του δημόσιου χώρου από τα μηχανοκίνητα οχήματα και η απόδοσή στους 
πεζούς με ιδιαίτερη μέριμνα στους ευάλτωους ομάδες αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, ώστε 
να ενισχυθεί το αίσθημα της ασφάλειας, της άνεσης, της κοινωνικότητας και της ζωντάνιας. 

Κ4: Βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

Η καταγραφή για τα έτη 2012-2017 δείχνει πως κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο, σε 4 περίπου 
συμβάντα ένας μετακινούμενος τον χρόνο χάνει τη ζωή του και σε περίπου 3 τροχαία 

συμβάντα ένας μετακινούμενος τραυματίζεται σοβαρά στους δρόμους του Αμαρουσίου. Η 
ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου της οδικής ασφάλειας καθολικά κρίνεται απαραίτητη σε 

όλη την έκταση του οδικού δικτύου αλλά ειδικότερα στις περιοχές κατοικίας, στις γειτονιές 
δηλαδή όπου στόχος είναι να μετατραπούν σε «ζωντανούς» θύλακες ήπιας, εύκολης και 

ασφαλούς μετακίνησης. 

Κ5: Ενίσχυση συμμετοχικού χαρακτήρα στην πορεία υλοποίησης του ΣΒΑΚ 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας επιδιώκουν να καταστήσουν τους πολίτες 
υπεύθυνους διαμορφωτές της μελλοντικής εικόνας του τόπου τους και της ποιότητας των 
μετακινήσεών τους. Μέσα από την εκπόνηση της μελέτης του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου 

θεμελιώθηκε η αρχή του Συμμετοχικού Σχεδιασμού, η οποία πρέπει να συνεχιστεί και 
μελλοντικά. Οι πολίτες και οι φορείς πρέπει να ενημερώνονται τακτικά και να τους 

επιτρέπεται να κρίνουν κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι με την υλοποίηση των μέτρων του 
ΣΒΑΚ.  
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Ο1: Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας 

Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η προώθηση εναλλακτικών ήπιων τρόπων 
μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο, scooters, ΜΜΜ, κλπ.), ιδιαίτερα σε εμπορικές περιοχές, 

συνεισφέρει σημαντικά στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς και στην πιο δίκαια κατανομή 
του οφέλους από την οικονομική ανάπτυξη. 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 

Ο2: Αύξηση εσόδων για τον Δήμο 

Aυξημένη χρήση των ΜΜΜ και συστημάτων bike-sharing και scooters και η αποθάρρυνση 
της χρήσης του ΙΧ (όπως με στάθμευση επί πληρωμή) είναι δυνατόν να επιφέρει αύξηση 

εσόδων για τον Δήμο, ώστε αυτά να αξιοποιηθούν είτε στην περαιτέρω βελτίωση των 
συνθηκών κινητικότητας είτε σε άλλους τομείς της οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο, 

μπορούν να δημιουργηθούν μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις π.χ. με 
τη μείωση των ανταποδοτικών τελών, όπως έχει σχεδιαστεί και στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου. 
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4.3 «ΕΞΥΠΝΟΙ» Στόχοι 

Στη μεθοδολογία των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) κατά τις οδηγίες του 

ELTIS και άλλων πιο πρόσφατων εργαλείων, προτείνεται η ανάπτυξη «SMART-ΕΞΥΠΝΩΝ» 

στόχων μετά τον καθορισμό των βασικών προτεραιοτήτων για την περιοχή μελέτης. Ο όρος 

SMART αποτελεί ακρωνύμιο και διαμορφώνεται από τα αρχικά των εξής όρων που οφείλουν 

να χαρακτηρίζουν έναν στόχο: Specific-Συγκεκριμένος, Measurable-Μετρήσιμος, Achievable-

Επιτεύξιμος, Relevant-Σχετικός και Time-bound - Χρονικά καθορισμένος. Αναλυτικότερα, οι 

χαρακτηρισμοί αυτοί περιγράφονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Προκειμένου η ποσοτικοποίηση των στρατηγικών στόχων να γίνει με όρους ρεαλισμού και 

επαρκούς τεκμηρίωσης, πραγματοποιήθηκε συνδυασμός: 

 της διερεύνησης πρακτικών στοχοθέτησης και ποσοτικοποίησης τους από περιπτώσεις 

άλλων ΣΒΑΚ που έχουν εκπονηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
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 των εκτιμήσεων της Ομάδας Έργου, οι οποίες βασίστηκαν στα αποτελέσματα της 

ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, στο περιβάλλον και τις προοπτικές και τάσεις 

εξέλιξης της πόλης, και 

 των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Επομένως, κάθε προτεραιότητα πλαισιώνεται από ένα πλήθος μετρήσιμων στρατηγικών 

στόχων οι οποίοι διαφέρουν στον κάθε ορίζοντα υλοποίησης (5ετίας, 10ετίας, 15ετίας). Οι 

στόχοι τροποποιήθηκαν, μετά από συζητήσεις με τον Δήμο για την επιτευξιμότητά τους, και 

παρουσιάστηκαν στους εμπλεκόμενους φορείς στη τηλεδιάσκεψη της 3ης διαβούλευσης.  

Πίνακας 2:  Περιβαλλοντικοί «ΕΞΥΠΝΟΙ» στόχοι 

Στόχοι 

Ορίζοντας υλοποίησης 

5ετία 10ετία 15ετία 

Προτεραιότητα Π1 - Μείωση των εκπομπών CO2, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της 
ηχορύπανσης 

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

20% 30% 40% 

Π1.2 Μείωση των αέριων ρύπων από 
τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

10% 20% 25% 

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 

Αύξηση 
«ήσυχων 

περιοχών» 
γειτονιάς κατά 

5% 

Αύξηση «ήσυχων 
περιοχών» 

γειτονιάς κατά 
10% 

Αύξηση 
«ήσυχων 

περιοχών» 
γειτονιάς κατά 

15% 

Προτεραιότητα Π2 -  Συντήρηση και αύξηση των χώρων πρασίνου 

Π2.1 Αύξηση της έκτασης πρασίνου ανά 
κάτοικο 

Κατά 0,5 τ.μ./ 
κάτοικο 

Κατά 1 τ.μ./ 
κάτοικο 

Κατά 2 τ.μ./ 
κάτοικο 

Προτεραιότητα Π3 - Προστασία των ρεμάτων – εξοικονόμηση υδάτινων πόρων 

Π3.1 Αστική ανάπλαση ρεμάτων, 
εμπλουτισμός του πρασίνου και 
σύνδεση με κοινοχρήστους χώρους* 

 
- 

 
- 

 
- 

Προτεραιότητα Π4 - Αύξηση της αποδοτικότητας στην κατανάλωση ενέργειας 

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

 
15% 

 
25% 

 
30% 
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Πίνακας 3: Κοινωνικοί «ΕΞΥΠΝΟΙ» στόχοι 

Στόχοι 
Ορίζοντας υλοποίησης 

5ετία 10ετία 15ετία 

Προτεραιότητα Κ1 - Βελτίωση της προσβασιμότητας όλων των κοινωνικών ομάδων 

Κ1.1 Συνολικός Αριθμός Διαβάσεων για 
Πεζούς 

100 150 200 

Κ1.2 Διαμόρφωση κατάλληλης 
υποδομής υποστήριξης για ΑΜΕΑ και 
ηλικιωμένους βάσει προδιαγραφών στις 
διασταυρώσεις 

25% των 
διασταυρώσεων 

50% των 
διασταυρώσεων 

75% των 
διασταυρώσεων 

Κ1.3 Εγκατάσταση έξυπνων-
πινακίδων-οδηγών προς σημεία 
ενδιαφέροντος 

50% των 
σημείων 

ενδιαφέροντος 

75% των σημείων 
ενδιαφέροντος 

100% των 
σημείων 

ενδιαφέροντος 

Κ1.4 Αύξηση της περιοχής 
εξυπηρέτησης της δημόσιας και 
δημοτικής συγκοινωνίας 

Κατά 10% της 
υφιστάμενης 

εξυπηρετούμενης 
έκτασης (σε 
buffer zone 

500μ.) 

Κατά 50% της 
υφιστάμενης 

εξυπηρετούμενης 
έκτασης (σε buffer 

zone 500μ.) 

Κατά 100% 
συνολικά της 
υφιστάμενης 

έκτασης 

Προτεραιότητα Κ2 - Αύξηση της βιώσιμης μετακίνησης 

Κ2.1 Επαναλειτουργία και επέκταση 
συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 
(bike-sharing) 

6 σταθμούς 12 σταθμούς 18 σταθμούς 

Κ2.2 Αύξηση του ποσοστού της πεζή 
μετακίνησης και ποδηλάτου επί του 
συνόλου των μετακινήσεων για ψώνια ή 
αναψυχή 

Κατά 4% Κατά 7% Κατά 10% 

Κ2.3 Αύξηση του ποσοστού 
μετακίνησης με ΜΜΜ επί του συνόλου 
των μετακινήσεων για ψώνια ή 
αναψυχή 

Κατά 4% Κατά 9% Κατά 14% 

Κ2.4 Αύξηση του ποσοστού 
μετακίνησης με ΜΜΜ επί του συνόλου 
των μετακινήσεων για εργασία 

Κατά 8% Κατά 13% Κατά 23% 

Κ2.5 Μεταφορά των υφιστάμενων 
θέσεων στάθμευσης από  κέντρο του 
Δήμου Αμαρουσίου περιφερειακά αυτού 

20% των 
υφιστάμενων 

40% των 
υφιστάμενων 

60% των 
υφιστάμενων 

Προτεραιότητα Κ3 - Βελτίωση του αστικού χώρου 

Κ3.1 Υλοποίηση του ελάχιστου  
πλάτους πεζοδρομίου (1.5μ) 

60% του 
συνολικού 
οδικού δικτύου 

70% του 
συνολικού οδικού 

δικτύου 

80% του 
συνολικού 

οδικού δικτύου 

Κ3.2 Αύξηση του ποσοστού των 
δρόμων ήπιας κυκλοφορίας επί του 
συνολικού δικτύου 

1% του 
συνολικού 
οδικού δικτύου 

2.5% του 
συνολικού οδικού 

δικτύου 

5% του 
συνολικού 

οδικού δικτύου 

Κ3.3 Αύξηση του ποσοστού των 
πεζοδρόμων επί του συνολικού δικτύου 

4.5% του 
συνολικού 
οδικού δικτύου 

5% του συνολικού 
οδικού δικτύου 

6% του 
συνολικού 

οδικού δικτύου 
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Στόχοι 
Ορίζοντας υλοποίησης 

5ετία 10ετία 15ετία 

Κ3.4 Αύξηση δικτύου ποδηλατοδρόμων 
6χλμ συνολικά 
(υφιστ. 3.94χλμ) 

10 χλμ συνολικά 
(υφιστ. 3.94χλμ) 

15 χλμ συνολικά 
(υφιστ. 3.94χλμ) 

Προτεραιότητα Κ4 - Βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

Κ4.1 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 
ανά έτος (περιλαμβάνουν θανάτους και 
σοβαρούς τραυματισμούς) 

20% 50% >50% 

Κ4.2 Εγκατάσταση επαρκούς 
οριζόντιας και κάθετης σήμανσης και 
αντικατάσταση της υφιστάμενης με 
φθορά στην έκταση του οδικού δικτύου 

50% 75% 100% 

Προτεραιότητα Κ5 - Ενίσχυση συμμετοχικού χαρακτήρα στην πορεία υλοποίησης ΣΒΑΚ 

Κ5.1 Ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
την πορεία υλοποίησης του ΣΒΑΚ 

5 (μια ανά έτος) 
ενέργειες 
ενημέρωσης 

5 (μια ανά έτος) 
ενέργειες 

ενημέρωσης 

5 (μια ανά έτος) 
ενέργειες 

ενημέρωσης 

Κ5.2 Έρευνες διερεύνησης του βαθμού 
ικανοποίησης της κοινότητας σχετικά με 
το αστικό περιβάλλον 

1 Διεξαγωγή 
έρευνας 

1 Διεξαγωγή 
έρευνας 

1 Διεξαγωγή 
έρευνας 

 

Πίνακας 4: Οικονομικοί «ΕΞΥΠΝΟΙ» στόχοι 

Στόχοι 
Ορίζοντας υλοποίησης 

5ετία 10ετία 15ετία 

Προτεραιότητα Ο1 - Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας 

Ο1.1 Μέση ποσοστιαία αύξηση 
εσόδων υφιστάμενων επιχειρήσεων 
τοπικής αγοράς 

Κατά 10% Κατά 15% Κατά 20% 

Προτεραιότητα Ο2 - Αύξηση εσόδων για τον Δήμο 

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

50% 75% 100% 
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5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

5.1 Καθορισμός σεναρίων 

Τα σενάρια διαχείρισης της βιώσιμης κινητικότητας (Σενάρια) για τον Δήμο Αμαρουσίου, 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα ή/ και δέσμες μέτρων διαχείρισης της κινητικότητας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις μεταξύ τους συνέργειες με στόχο τη βελτίωση του παρεχόμενου 

επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών του δικτύου (πεζών, ποδηλατιστών, ΑΜΕΑ, κα), 

καθώς και στη σωστή λειτουργία και εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, 

σύμφωνα πάντα με το όραμα κινητικότητας, τις αρχές και τους στόχους που έχουν 

διαμορφωθεί και εγκριθεί. 

Προσδιορίστηκαν και σχεδιάστηκαν εναλλακτικά Σενάρια μέτρων, για την υλοποίηση των 

στόχων του αρχικού σχεδίου, με έμφαση στην αύξηση της χρήσης των ΜΜΜ και της 

Δημοτικής Συγκοινωνίας, στον προσδιορισμό/ σχεδιασμό διαδρομών εξυπηρέτησης ήπιων 

μορφών μετακίνησης, στον προσδιορισμό/ σχεδιασμό μέτρων βελτίωσης της οδικής 

ασφάλειας με προτεραιότητα σε ευαίσθητες περιοχές, στη διαχείριση της στάθμευσης για 

όλες τις πολεοδομικές ενότητες του Δήμου, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των 

κατοίκων. 

Τα εναλλακτικά Σενάρια αφορούν και στους λοιπούς τομείς που συνθέτουν τη Βιώσιμη 

Αστική Κινητικότητα, ενώ περιλαμβάνουν τις τάσεις και τις προοπτικές περιβαλλοντικής και 

αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου Αμαρουσίου. 

Προτάθηκαν τρία (3) Σενάρια : 

 Σενάριο των Τάσεων (DO NOTHING) 

 Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 

 Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (DO EVERYTHING) 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ήτοι 5ετία, 10ετία και 15+ετία. 

Για όλα τα εναλλακτικά Σενάρια, λήφθηκαν υπόψη, είτε ως παραδοχές (θεωρείται ότι ισχύουν 

ή θα ισχύσουν στο μέλλον) είτε ως τάσεις, τα εξής: 

 το Εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου 

 η Μετεγκατάσταση Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι 

 το Βασικό οδικό δίκτυο του Ν. Αττικής 

 το Νέο ΡΣΑ Αθήνας- Αττικής 

 το Ρέμα Πεντέλης - Χαλανδρίου και το Ρέμα Σαπφούς 
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 οι Οικονομικές εξελίξεις (ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ, κατά κεφαλήν εισόδημα) 

 ο Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ 

 τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (υφιστάμενο δίκτυο και μελλοντικές επεκτάσεις), 

 το Δίκτυο ποδηλατοδρόμων 

 η Κατανάλωση Ενέργειας & η Ατμοσφαιρική Ρύπανση 

 ο Θόρυβος 

 οι Τεχνολογικές εξελίξεις - Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 

Τα θεσμοθετημένα μέτρα και οι τάσεις εξέλιξης που αφορούν στα παραπάνω, περιγράφονται 

αναλυτικά στο 5ο Παραδοτέο. 
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5.2 Παρουσίαση εναλλακτικών Σεναρίων κινητικότητας στους πολίτες και 

φορείς του Δήμου Αμαρουσίου στο πλαίσιο της 3ης Διαβούλευσης 

Από τα τρία Σενάρια που διαμορφώθηκαν και αναλύθηκαν στο 5ο Παραδοτέο, επιλέχθηκε 

ένα Τελικό Σενάριο που περιλαμβάνει τα οριστικά μέτρα κινητικότητάς στον Δήμο 

Αμαρουσίου. 

Η επιλογή των ομάδων μέτρων έγινε 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). 

5.2.1 Τοποθετήσεις και συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης με τους εμπλεκόμενους 

φορείς 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

(ΣΒΑΚ) του Δήμου και συγκεκριμένα του τρίτου (3ου) 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 στον Δήμο, τις 

προτεραιότητες και τους έξυπνους στόχους που εξυπηρετούνται μέσα από αυτά τα σενάρια. 

Απώτερος σκοπός της 3ης 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 στη διαδικασία ανάδειξης των τελικών 

μέτρων του ΣΒΑΚ. 

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 τη χάραξη προτεραιοτήτων και τη διαμόρφωση «ΈΞΥΠΝΩΝ» στόχων 

που αφορούν στη βιώσιμη κινητικότητα στον Δήμο και τέλος παρουσιάστηκαν τα εναλλακτικά 
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σενάρια παρέμβασης προς την κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για τον Δήμο 

Αμαρουσίου. 

Στην τηλεδιάσκεψη της 3ης Διαβούλευσης 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 λειτουργία προσελκύει μεγάλο 

αριθμό επισκεπτών στον Δήμο Αμαρουσίου. 

 Σημαντικοί πόλοι έλξης και γένεσης μετακινήσεων, όπως νοσοκομεία και αθλητικά 

κέντρα. 

 Σύλλογοι πολιτών/ κοινωνικές ομάδες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι φορείς που συμμετείχαν στη συνάντηση της 3ης 

Διαβούλευσης. 

Πίνακας 5: Φορείς που συμμετείχαν στην 3
η
 Διαβούλευση του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου 

Α/Α Υπηρεσία/φορέας Εκπρόσωπος/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 που ακολουθεί. 

Πίνακας 6: Μέλη της ομάδας έργου που συμμετείχαν στην 3
η
 Διαβούλευση του ΣΒΑΚ Δήμου 

Αμαρουσίου 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

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 Κυριάκος 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 

 

Πίνακας 7: Υπόλοιποι συμμετέχοντες τηλεδιάσκεψης  

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1 Θεόδωρος Αμπατζόγλου Δήμαρχος Αμαρουσίου 

2 Στέφανος Τσιπουράκης 
Αντιδήμαρχος/ Αναπληρωτής 

Δημάρχου 

3 Κωνσταντίνος Ρώτας Αντιδήμαρχος 

4 Χριστίνα Ζαβολέα Ομάδα Εργασίας Δήμου 

5 Κυριάκος Γαϊτανίδης Ομάδα Εργασίας Δήμου 

6 Θοδωρής Μαυρογεώργης Μέλος Ομάδας Μελέτης 

 

Τοποθετήσεις συμμετεχόντων 

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

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

δημιουργήσει σωρό κυκλοφοριακών προβλημάτων, η διόρθωση των οποίων επιχειρείται 

μέσω ενός κατάλληλα διαμορφωμένου στρατηγικού σχεδίου, όπως το ΣΒΑΚ. Στη 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 

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. 
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 Ως προς τον τρόπο αναβάθμισης της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Αμαρουσίου 

(μέτρο που προβλέπεται και στα δύο εναλλακτικά σενάρια), ανέφερε πως σε πρώτη 

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 τη Γραμμή 602. 

 Υψίστης σημασίας χαρακτήρισε τη διεκδίκηση μεγάλων έργων στους οδικούς άξονες, 

όπως την υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας και την επέκταση της Λ. Κύμης. Για τη Λ. 

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 πρέπει να 

γίνει παράλληλα με τον έλεγχο της διοχέτευσης του κυκλοφοριακού φόρτου στις 

γειτονιές, προς αποφυγή ταλαιπωρίας των κατοίκων 

Ο αντιδήμαρχος κος Κώστας Ρώτας τόνισε πως πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν 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. 

Η αντιδήμαρχος κα 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 σε 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 Αμαρυσίας Αρτέμιδος 

και Φραγκοκκλησιάς 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 ό,τι 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 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  
Δήμου Αμαρουσίου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 
 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  44 

 

ανάδειξη των στάσεων ΟΑΣΑ εντός των περιπατητικών διαδρομών/ πράσινων διαδρομών. 

Σε ό,τι 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 της 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), τονίζοντας 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 έναν γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό και πως χρειάζεται 

μεγάλη προεργασία των μέτρων για ένα υλοποιήσιμο σενάριο. Θεώρησε το ήπιο σενάριο πιο 

ρεαλιστικό και ευκολότερα αποδεκτό από 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. 
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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, ζήτησε να δοθεί στον 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 ως παράδειγμα την υλοποίηση του αχρησιμοποίητου 

χώρου δίπλα στον 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. 

 

Απαντήσεις Αναδόχου Εταιρείας  

O κος Θεόδωρος Μαυρογεώργης απαντώντας στα ερωτήματα 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 πλαίσιο του Ρυθμιστικού Σχεδίου 

Αττικής (ΡΣΑ 2021). Μίλησε για τη θετική συνέπεια που θα έχει η επέκταση του ΗΣΑΠ, 

καθώς μια τέτοια ενέργεια θα οδηγήσει τους πολίτες σε χρήση μέσου σταθερής 

τροχιάς, αντί του ΙΧ. 
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 Αναφερόμενος σε ένα από τα μέτρα του Ριζοσπαστικού σεναρίου, την υλοποίηση ενός 

επίγειου μέσου σταθερής τροχιάς (γραμμής Τραμ ή Ελαφρύ Μετρό - LRT), το οποίο να 

συνδέει τους όμορους Δήμους Χαλανδρίου, Πεντέλης, Αμαρουσίου, Κηφισιάς και έκανε 

λόγο για μια διαδημοτική πρόταση προς διερεύνηση, προς την κατεύθυνση της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ανέφερε πως η πρόταση για το συγκεκριμένο μέτρο 

δομήθηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης των ΣΒΑΚ των όμορων Δήμων Χαλανδρίου, 

Πεντέλης, Αμαρουσίου, Κηφισιάς. Τέλος, αναγνώρισε ότι ίσως το μεγαλύτερο 

πρόβλημα για την προώθηση και υλοποίηση της εν λόγω Γραμμής είναι ότι το 

αμαξοστάσιο (που απαιτεί μεγάλο κόστος επένδυσης) του Τραμ βρίσκεται στην 

περιοχή του Ελληνικού. 

 Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της στάθμευσης, σημείωσε πως το ΣΒΑΚ προσεγγίζει το 

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

ελεγχόμενης παρόδιας στάθμευσης, κυρίως κοντά σε σταθμούς/ στάσεις των ΜΜΜ, 

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 στο ρέμα 

Πεντέλης - Χαλανδρίου και προβλέπεται και στον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ. 

 Σε ό,τι 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. 
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Ο κος Θάνος Βλαστός, Καθηγητής Ε.Μ.Π., μίλησε για τον μεγάλο ρόλο που έχει ο Δήμος 

Αμαρουσίου στην κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Σημείωσε 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 στη μη επαρκή αξιοποίηση 

του ΗΣΑΠ. Ακολούθως, τόνισε 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, καλώντας το κοινό να αναλογιστεί αν ο 

σχεδιασμός αφορά στο παρόν ή αν είναι προσανατολισμένος και στις μελλοντικές ανάγκες. 

 

Συμπεράσματα Διαβούλευσης 

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

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

προς τη γενικότερη κατεύθυνση των εναλλακτικών σεναρίων όσο και για συγκεκριμένα 

μέτρα. 

Γενικότερα οι προσκεκλημένοι έδειξαν μια προτίμηση στη 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 τη 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. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης λαμβάνονται υπόψη σε 

συνδυασμό και με τα αποτελέσματα της διαδικτυακής δημοσκόπησης που έγινε προς 

ενημέρωση και τοποθέτηση των πολιτών. Παράλληλα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις 

εξετάζονται και εκτιμώνται οι επιπτώσεις τους μέσα από τη χρήση κυκλοφοριακού μοντέλου, 

όπως παρουσιάζεται παρακάτω, στο πλαίσιο του 5ου Παραδοτέου. Συμπερασματικά, η 

δόμηση του τελικού σεναρίου είναι βασισμένη τόσο στις απόψεις των πολιτών και των 

φορέων, όσο και στη γνωμοδότηση της Δημοτικής Αρχής και είναι καταλλήλως και 

επιστημονικά ορθώς τεκμηριωμένη. 
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5.2.2 Διαδικτυακή Δημοσκόπηση Επιλογής Επιθυμητού Σεναρίου 

κινητικότητας από τους πολίτες 

5.2.2.1 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 στη 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 το ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου και αφετέρου να επιλέξουν για κάθε πεδίο 

αστικής κινητικότητας ποιο από τα δύο σενάρια θεωρούν βέλτιστο. 

Η δημοσκόπηση έγινε με τη 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 11 μέρες), κατά το οποίο συλλέχθηκαν συνολικά 61 

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

διεξαγωγή των συμπερασμάτων. 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε σε περιβάλλον google forms 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: 

I. Οδικό Δίκτυο 

II. Διαχείριση Στάθμευσης 

III. Δημόσια Συγκοινωνία 

IV. Αστικό Περιβάλλον και υποδομές Πεζών και Ποδηλάτων 

V. Εμπορευματικές Μεταφορές 

Οι ερωτώμενοι, αφού τους παρουσιάστηκαν τα σενάρια σε κάθε τομέα κινητικότητας 

καλούνταν να επιλέξουν ποιο σενάριο θεωρούν βέλτιστο, ή ακόμα και να απορρίψουν και τα 

δύο. Επίσης, ακολουθούσε σχετική ερώτηση ανάπτυξης στην περίπτωση που δεν τους 
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κάλυπτε κανένα εκ των δύο σεναρίων, καθώς και ερώτηση ανάπτυξης στην οποία 

μπορούσαν να σχολιάσουν τα επιμέρους μέτρα και να προτείνουν κάτι διαφορετικό. 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου υπήρχαν ερωτήσεις γενικού χαρακτήρα με σκοπό να 

αντληθούν συμπεράσματα σχετικά με τους ερωτηθέντες.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες και τη συνολική μορφή του ερωτηματολογίου, ο αναγνώστης 

παραπέμπεται στο Κεφάλαιο 4 του 5ου Παραδοτέου. 

5.2.2.2 Αποτελέσματα Διαδικτυακής Δημοσκόπησης 

Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τη 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 ακόλουθο διάγραμμα, το δείγμα απαρτιζόταν σε 

ποσοστό 62% από άντρες και 38% από γυναίκες. 

 

Διάγραμμα 19: Φύλο ερωτηθέντων 

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

προκύψει στα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων κατά τη 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. 
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Διάγραμμα 20: Ηλικιακή κατανομή των ερωτηθέντων 

 

Διάγραμμα 21: 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. 
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 Παρεμβάσεις στο Οδικό Δίκτυο: 

 

Διάγραμμα 22: Συγκεντρωτικό Διάγραμμα επιλογής σεναρίου παρεμβάσεων οδικού δικτύου  

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

άξονες του Αμαρουσίου, τις διασταυρώσεις και τη 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 διπλάσιο 

ποσοστό. 

Βάσει των σχολιασμών των κατοίκων, οι παρεμβάσεις που φάνηκε να υποστηρίζονται και να 

οδηγούν στην επιλογή του Ριζοσπαστικού ήταν: 

 Η υπογειοποίηση της Λ. 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 
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 Διαχείριση της Στάθμευσης 

 

Διάγραμμα 23: Συγκεντρωτικό Διάγραμμα επιλογής σεναρίου Διαχείρισης Στάθμευσης 

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

εκτεταμένη λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και για αυτό να προτιμούν 

το Ήπιο σενάριο. 

Οι ανησυχίες των κατοίκων εκφράζονται και μέσα από τη 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 τη 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 στην 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 στη συμβολή των οδών Φραγκοκκλησιάς και Πεντέλης, παρατήρηση που 

λήφθηκε υπόψη και διορθώθηκαν οι σχετικοί χάρτες, καθώς οι θέσεις ήταν ενδεικτικές αλλά 

σε καμία περίπτωση δεν προτείνεται η κατασκευή χώρου στάθμευσης εντός των 

προστατευόμενων ζωνών του ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου ή άλλης προστατευόμενης 

περιοχής. 
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Χάρτης 1: Διορθωμένος Χάρτης Παρεμβάσεων στη διαχείριση στάθμευσης - Ήπιο Σενάριο 
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Χάρτης 2: Διορθωμένος Χάρτης Παρεμβάσεων στη διαχείριση στάθμευσης - Ριζοσπαστικό Σενάριο 
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 Παρεμβάσεις στη Δημόσια Συγκοινωνία 

 

Διάγραμμα 24: Συγκεντρωτικό Διάγραμμα επιλογής σεναρίου παρεμβάσεων στη Δημόσια 
Συγκοινωνία 

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 τη βελτιστοποίηση της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας. 
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 Παρεμβάσεις στο Αστικό Περιβάλλον και στις Υποδομές Πεζών και Ποδηλάτων 

 

Διάγραμμα 25: 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 σενάριο, αρκετά ήταν 

τα σχόλια που ζητούσαν ακόμα μεγαλύτερο δίκτυο πράσινων διαδρομών. 

Ως πρόσθετη παρέμβαση καταγράφηκε η υπογειοποίηση της γραμμής ηλεκτρικού τρένου και 

εκμετάλλευση της επιφάνειας που θα προκύψει με πράσινο. 
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 Παρεμβάσεις στις Εμπορευματικές Μεταφορές 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, οι απαντήσεις σχετικά με την καταλληλόλητα των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη 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. 

 

Διάγραμμα 26: Συγκεντρωτικό Διάγραμμα αποδοχής σεναρίου παρεμβάσεων στις εμπορευματικές 
μεταφορές 

 

Συμπεράσματα 

Οι πολίτες του Αμαρουσίου αποκρίθηκαν και τάχθηκαν υπέρ των γενικών κατευθύνσεων 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. 

Αναφορικά με τη σύγκριση των Σεναρίων, 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 στη 

λειτουργία των ΜΜΜ. Σε σχέση με παρεμβάσεις παρεμβατικού χαρακτήρα, η υπογειοποίηση 

της Λ. Κηφισίας κρίνεται ως θετική, ενώ η πρόταση για διέλευση επίγειου ΜΣΤ (π.χ. ΤΡΑΜ) 

δεν είχε την ίδια αποδοχή. 
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5.3 Τελικό Σενάριο 

5.3.1 Κατευθύνσεις Τελικού Σεναρίου 

Μέσα από τις τοποθετήσεις στη τηλεδιάσκεψη και τα αποτελέσματα της διαδικτυακής 

δημοσκόπησης της 3ης Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ, επιλέχτηκαν τα βέλτιστα όλων των 

σεναρίων, εμπλουτίστηκαν με νέες προτάσεις και έτσι διαμορφώθηκε το Τελικό Σενάριο και 

καθορίστηκαν ομάδες μέτρων (παρεμβάσεων). Οι ομάδες μέτρων και τα επιμέρους μέτρα 

περιγράφονται αναλυτικά στο λεπτομερές Σχέδιο Δράσης του ΣΒΑΚ, στο Κεφάλαιο 6 του 

παρόντος Κειμένου, για τους Ορίζοντες 5ετίας, 10ετίας & 15+ετίας. 

Οι Γενικές Αρχές που ακολουθούνται στο πλαίσιο του Τελικού Σεναρίου έχουν ως εξής: 

 Ισχύουν όλες οι τάσεις που προέρχονται από ΓΠΣ Δήμου, Βασικό Οδικό Δίκτυο Ν. 

Αττικής, Νέο ΡΣΑ Αθήνας-Αττικής, Ρέμα Πεντέλης - Χαλανδρίου, Ρέμα Σαπφούς, 

πληθυσμιακή εξέλιξη, οικονομικές εξελίξεις, Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ, μελλοντικές 

επεκτάσεις ΜΜΜ, Δίκτυο ποδηλατοδρόμων, Κατανάλωση Ενέργειας, Θόρυβος, 

Τεχνολογικές εξελίξεις & Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 

 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. 

 Αντικατάσταση παράνομης στάθμευσης με διαπλάτυνση πεζοδρομίων και -όπου είναι 

εφικτό- δημιουργία ποδηλατόδρομων, ακόμη και σε τμήματα του ιεραρχημένου οδικού 

δικτύου. 

 Σχεδιασμός μέτρων (π.χ. φύτευση ή/ και κιγκλιδώματα στο άκρο των πεζοδρομίων) 

αποτροπής/ κατάργησης της παράνομης στάθμευσης –ιδιαίτερα αυτής επί των 

πεζοδρομίων– στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο του Δήμου. Στην υφιστάμενη κατάσταση, 

η παράνομη στάθμευση στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο μειώνει σε μεγάλο βαθμό το 

επίπεδο της οδικής ασφάλειας για πεζούς (καθώς τους ωθεί να κινηθούν σε μειωμένο 

πλάτος ή/ και επί του ενεργού οδοστρώματος) και για οχήματα (μείωση ορατότητας, 

ιδιαίτερα στις διασταυρώσεις). 

 Στις οδούς που επιτρέπεται η παρόδια στάθμευση προτείνονται αρχιτεκτονικές 

διαμορφώσεις με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης, έτσι ώστε να χωροθετείται η 

νόμιμη στάθμευση και να εξασφαλίζεται η ορατότητα των διασταυρώσεων προς όφελος 

της οδικής ασφάλειας. 

 Ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και βελτίωση των τεχνικών/ γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών σε όλο τον Δήμο, για την ευχερέστερη πεζή μετακίνηση των χρηστών. 
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 Στις παρεμβάσεις που προτείνονται να υλοποιηθούν, δίνεται προτεραιότητα στην 

προσβασιμότητα στις ευάλωτες ομάδες, με ιδιαίτερη πρόβλεψη σε ράμπες ΑΜΕΑ στις 

διασταυρώσεις και σε οδεύσεις τυφλών επί των πεζοδρομίων. 

 Αποτροπή της διαμπερούς κίνησης οχημάτων από τις περιοχές κατοικίας. Δημιουργία 

δικτύων συγκλινόμενων και αποκλινόμενων οδικών τμημάτων σε όλο τον Δήμο. 

 Το οδικό δίκτυο των συλλεκτήριων και των τοπικών οδών λειτουργεί ως ήπιας 

κυκλοφορίας για όλη την πόλη, με υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων. 

 Μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων στις περιοχές κατοικίας. Επιτυγχάνεται 

κυρίως με χρήση πρόσθετης σηματοδότησης (φανάρια, πεζοφάναρα), νέων 

προγραμμάτων σηματοδότησης (gating), σήμανση (όρια ταχύτητας, κλπ.) στο 

ιεραρχημένο οδικό δίκτυο και με ηπιοποιήσεις και σχετικές αρχιτεκτονικές αναπλάσεις 

στο τοπικό οδικό δίκτυο. 

 Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε όλο τον Δήμο, 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. 

 Κατασκευή και λειτουργία πρόσθετων χώρων στάθμευσης εκτός οδού. 

 Αναβάθμιση και Επέκταση της Δημοτικής και Δημόσιας συγκοινωνίας. 

 Δημιουργία διευρυμένου Δικτύου Πράσινων Διαδρομών. 

 Κατασκευή πεζογέφυρων στη Λ. Κηφισίας, για την ασφαλή διέλευση των πεζών. 

 Βιώσιμη διαχείριση εμπορικών μεταφορών. 

 Εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων, κατά προτεραιότητα από το Κέντρο. 

 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). 

 Υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας, τουλάχιστον στα οδικά τμήματα εντός του Δήμου. 

(Τμηματικός Υποβιβασμός της Λ. Κηφισίας) (βλ. Χάρτη Τ.3.2). 

 Οι Παράδρομοι της Αττικής Οδού από Λ. Κηφισίας έως Λ. Πεντέλης (έως και Δουκ. 

Πλακεντίας) να λειτουργούν όπως στο τμήμα από Λ. Κύμης έως Λ. Κηφισίας, δηλαδή 

να αναλαμβάνουν τον κυκλοφοριακό φόρτο που θα διέρχεται περιφερειακά της πόλης 

αντί να διέρχεται διαμπερώς εντός του Δήμου. Θα πρέπει να λειτουργούν -και στις δύο 

κατευθύνσεις- χωρίς ασυνέχειες σε όλο το μήκος τους από Λ. Κηφισίας έως Λ. 

Πεντέλης (επέκταση μέχρι και τη Δουκ. Πλακεντίας) και να έχουν πλήρη σύνδεση με 
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όλα τα ρεύματα των Λ. Κηφισίας, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, Λ. Πεντέλης (αλλά και 

Δουκ. Πλακεντίας και Ηρακλείτου). 

 Αναθεώρηση σχεδιασμού των Γραμμών του Μετρό για επέκτασή τους (π.χ. της 

Γραμμής 2 ως η Βάρκιζα σε συνδυασμό με την Ανάπτυξη του Ελληνικού και τα 

υπόλοιπα έργα του παραλιακού μετώπου, της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ προς Καστρί, 

κλπ.). 

 Προτείνεται η εφαρμογή μέτρων (ελεγχόμενη στάθμευση, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 

την αποτροπή διαμπερών κινήσεων, ηπιοποιήσεις οδικού δικτύου, κλπ.) που θα 

εξειδικεύουν τις προτάσεις του ΣΒΑΚ (για το σενάριο που τελικά επιλεγεί) να έχουν 

ολοκληρωθεί εντός της 10ετίας για τις περιοχές που γειτνιάζουν με την επένδυση στη 

θέση Δηλαβέρη του Δήμου Αμαρουσίου. 

 Στόχος είναι να επιτευχθούν οι «έξυπνοι» στόχοι που προτείνονται μετά τον καθορισμό 

των βασικών προτεραιοτήτων για τον Δήμο (βλ. Κεφάλαιο 4.3 του παρόντος). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού μοντέλου για σενάρια 

ζήτησης και προσφοράς (διαμορφώθηκε από τις παρεμβάσεις του τελικού σεναρίου) σε 

ορίζοντα 5ετίας, 10ετίας και 15ετίας στο κυκλοφοριακό σύστημα, εκτιμήθηκε η απόδοση του 

κυκλοφοριακού συστήματος του Δήμου, και έτσι εξήχθησαν οι εξής παρατηρήσεις: 

 Εν γένει, η μέση ταχύτητα στο δίκτυο μειώνεται ως αποτέλεσμα των προτεινόμενων 

παρεμβάσεων σε όλα τα σενάρια. 

 Σε χρονικό ορίζοντα 5 ετών, οι υποθέσεις μικρότερης επίπτωσης στη ζήτηση (5% και 

10%) αντίστοιχα, οδηγούν αναπόφευκτα και σε αύξηση των οχηματοωρών στο δίκτυο, 

ενώ η επίπτωση στα παραγόμενα οχηματοχιλιόμετρα είναι σχετικά μικρή. Αυτό 

υποδηλώνει ότι πρέπει τα λοιπά μέτρα να διαμορφωθούν λεπτομερώς και να 

εφαρμοστούν με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό, ώστε η μείωση της χρήσης 

μηχανοκίνητων μεσών να μειωθεί ιδανικά και πάνω από 10% κατά τα επόμενα έτη. 

 Στους λοιπούς χρονικούς ορίζοντες, οι μειώσεις των ταχυτήτων κυκλοφορίας στο 

δίκτυο του Αμαρουσίου σε συνδυασμό με μειώσεις της ζήτησης για μηχανοκίνητη 

κυκλοφορίας άνω του 10% (και μέχρι 25%) λόγω της απόδοσης των λοιπών μέτρων, 

μπορούν να οδηγήσουν σε ικανοποιητικές ωφέλειες τόσο στον όγκο, όσο και στην 

ποιότητα της κυκλοφορίας. Πράγματι, μείωση κατά 20% της ζήτησης για μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία σε ορίζοντα 10ετίας, μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των κυκλοφοριακών 

συνθηκών, παρά τα εκτενή περιοριστικά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. 
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5.3.2 Κυκλοφοριακή Οργάνωση 

 Ορίζοντας 5ετίας 

Η προτεινόμενη λειτουργία της κυκλοφοριακής οργάνωσης του οδικού δικτύου - ιδιαίτερα του 

ιεραρχημένου- στόχο έχει την απομάκρυνση της παρόδιας στάθμευσης, τη δημιουργία 

χώρου για πεζούς και ποδηλάτες, καθώς και την αποτροπή της διαμπερούς κίνησης 

οχημάτων από τις περιοχές κατοικίας. Πιο συγκεκριμένα προτείνονται τα εξής: 

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 T.1.1) 

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. 

Η προτεινόμενη Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου για 5ετία, 10ετία και 15ετία αποτυπώνεται 

στους  Χάρτες T.2.1, Τ.2.2. και Τ.2.3.  

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. 
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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 κατασκευής σήραγγας 

ή υπογειοποίησης της. 

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. 

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

Κέντρου. 

7. 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. 

Χάρτη T.2.1). 

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. 

8. Δημιουργία δικτύων συγκλινόμενων και αποκλινόμενων οδικών τμημάτων εντός του 

Δήμου (βλ. Χάρτης Τ.2.1) σε όλη την έκτασή του, ώστε να αποτρέπεται η διαμπερής 

κίνηση οχημάτων μέσα από τις γειτονιές. Το εν λόγω προτεινόμενο μέτρο δημιουργεί 

ένα δαιδαλώδες δίκτυο, όπως λειτουργεί η υποδομή στο Νέο Ψυχικό και η 

κυκλοφοριακή οργάνωση στο Παλαιό Ψυχικό. Στόχος είναι να σταματήσουν να 

λειτουργούν ως συλλεκτήριες οι τοπικές οδοί στις περιοχές κατοικίες και κυρίως να μην 

αποτελούν εναλλακτική στις περιπτώσεις συμφόρησης της Λ. 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, 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  
Δήμου Αμαρουσίου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 
 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  63 

 

- 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). 

 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. 

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. 

(βλ. Χάρτης Τ.2.2) 

 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 

- πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων, σε επίπεδο γειτονιάς. 

- πέριξ αθλητικών εγκαταστάσεων/ αθλητικών κέντρων, κ.ο.κ. 

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

 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 (βλ. 

Χάρτη Τ.3.1), 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. 

3. Ιδιαίτερη πρόβλεψη για στάθμευση ΑΜΕΑ. Προτείνεται 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. 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: 

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

- Πλησίον του σταθμού «Ειρήνη» 

- Παράπλευρη οδός Λ. Κηφισίας μεταξύ Αποστόλου Παύλου και Σπύρου Λούη 

(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. 
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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. 

 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. 

 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. 

5.3.4 Διαμορφώσεις Ισόπεδων Κόμβων 

 Ορίζοντας 5ετίας 

1. Ανασχεδιασμός διασταυρώσεων σε 15 θέσεις (βλ. Χάρτη Τ.2.1): 

1) Βασιλίσσης Σοφίας και Λ. Κηφισίας, 

2) Οδός Πεντέλης και Λ. Κηφισίας 

3) Βασιλίσσης Σοφίας και Λ. Κηφισίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου 

4) Λ. Κηφισίας και Αγίου Κωνσταντίνου 

5) Μαραθωνομάχων και Ανδρέα Παπανδρέου 

6) Καψαλά και Κων/νου Καραμανλή 

7) Καποδιστρίου και Λ. Κηφισίας 
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8) Νεαπόλεως και Ανθέων  

9) Βασιλίσσης Σοφίας και Θησέως 

10) Θησέως, Πλαταιών και Λέκκα 

11) Οδός Πεντέλης και Ευκαλύπτων 

12) Αγίου Κωνσταντίνου και Μαραθωνομάχων 

13) Κονίτσης και Πάρνωνος 

14) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Κων/νου Καραμανλή 

15) Λ. Κύμης, Κολοκοτρώνη και Αίαντος 

2. Δημιουργία κυκλικού κόμβου (roundabout) σε 6 διασταυρώσεις: 

i. Σωρού και Μεσογείων, 

ii. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Φραγκοκκλησιάς, 

iii. Σωρού και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου,  

iv. Μεσογείων και Αναπαύσεως, 

v. Κυπρίων Αγωνιστών & Βριλισσίων και 

vi. Νερατζιωτίσσης & Αμαρυσίας Αρτέμιδος, 

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

ασφαλής διέλευση πεζών. 

3. 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 

ομάδων, όπως ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, ηχητικά συστήματα για τυφλούς στα 

φανάρια. Το εν λόγω μέτρο να υλοποιηθεί, καταρχάς, στο 25% των διασταυρώσεων με 

μειωμένη οδική ασφάλεια. Προτεραιότητα να δοθεί στους κόμβους που βάσει των 

καταγεγραμμένων ατυχημάτων καταδεικνύονται επικίνδυνοι. 

 Ορίζοντας 10ετίας 

1. Βελτίωση των διασταυρώσεων με μειωμένη  οδική ασφάλεια, κατά 50%. 

 Ορίζοντας 15+ετίας 

1. Βελτίωση των διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια, κατά 100%. 
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5.3.5 Σηματοδότηση 

 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 (4 σημεία), Πεντέλης (1 σημείο) και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου (3 σημεία), κ.ά. 

(βλ. Χάρτη Τ.2.1). 

4. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, προτεραιότητα δίνεται στην προσβασιμότητα ευάλωτων 

ομάδων. Συνεπώς, προτείνεται να εφαρμοστούν ηχητικά συστήματα για διέλευση 

τυφλών σε όλα τα φανάρια. 

 Ορίζοντες 10ετίας & 15+ετίας 

1. Ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών λόγω των προτεινόμενων κυκλοφοριακών 

αλλαγών. 

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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5.3.6 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

 Ορίζοντας 5ετίας 

Δημοτική Συγκοινωνία (Υφισταμένες 5 Γραμμές) 

1. Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών: από Δευτέρα 

έως Κυριακή/ 05:45 - 23:45. 

2. Πύκνωση συχνοτήτων διέλευσης των υφιστάμενων Δημοτικών Λεωφορειακών 

Γραμμών, ανά 15 λεπτά. 

3. Ανανέωση 25% στόλου οχημάτων Δημοτικής Συγκοινωνίας με οχήματα «καθαρής 

ενέργειας». 

4. Εξασφάλιση της μετεπιβίβασης μεταξύ των Δημοτικών Γραμμών και με τους σταθμούς 

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

5. 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 (Υφισταμένες 17 Γραμμές) 

1. 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. 

2. Εφαρμογή τηλεματικής στις στάσεις του ΟΑΣΑ, σε ποσοστό 30% του συνόλου των 

στάσεων εντός του Δήμου. 

3. Ακρίβεια στην πληροφορία της τηλεματικής. 

4. 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. 

5. Ανανέωση στόλου οχημάτων με σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση του, σε 

ποσοστό 25%. 

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

δυνατότητα διαμόρφωσης χώρου για ποδήλατα εντός των οχημάτων του ΟΑΣΑ. 
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7. 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) 

1. Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων. Ενδεικτικά προτείνεται συχνότητα δρομολογίων 

5’-6’ για το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας και μικρότερη τις ώρες αιχμής. 

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

ημέρες. 

3. 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. 

4. 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) 

1. Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων, ώστε να η εξυπηρέτηση να είναι επιπέδου Μετρό, 

δηλαδή αστικών μετακινήσεων. Ενδεικτικά προτείνεται συχνότητα δρομολογίων 10’-

15’. 

2. 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. 
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 Ορίζοντας 10ετίας 

Δημοτική Συγκοινωνία 

1. Πύκνωση συχνοτήτων διέλευσης των υφιστάμενων Δημοτικών Λεωφορειακών 

Γραμμών, ανά 5’-10’. 

2. Ανανέωση 50% στόλου οχημάτων Δημοτικής Συγκοινωνίας με οχήματα «καθαρής 

ενέργειας». 

3. 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. 

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

Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ 

1. 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. 

2. 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. 

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

στάσεων εντός του Δήμου. 

4. Ανανέωση στόλου οχημάτων με σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση του, σε 

ποσοστό 80%. 

Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

 ΗΣΑΠ, Προαστιακός 

1. Περαιτέρω βελτίωση συχνότητας δρομολογίων. 

2. Ανανέωση στόλου συρμών 

 Ορίζοντας 15+ετίας 

Δημοτική Συγκοινωνία 

1. 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. 

2. Εφαρμογή τηλεματικής σε όλες τις στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 
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Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ 

1. Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών για σύνδεση με τους σταθμούς της νέας 

Γραμμής 4 του Μετρό. 

2. Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις 

προτεινόμενες αλλαγές του οδικού δικτύου στο πλαίσιο του παρόντος Σεναρίου. 

3. 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. 

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

στάσεων εντός του Δήμου. 

5. Ανανέωση στόλου οχημάτων με σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση του, σε 

ποσοστό 100%. 

Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

 ΗΣΑΠ, Προαστιακός 

1. Περαιτέρω βελτίωση συχνότητας δρομολογίων. 

2. Ανανέωση στόλου συρμών 

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

Προαστιακού), ΟΤΕ, Μαρούσι (Υφιστ. ΗΣΑΠ) 

1. 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. 

2. 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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5.3.7 Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών (ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, ήπιας, 

διαπλάτυνση πεζοδρομίων) 

Υλοποίηση πράσινης διαδρομής, η οποία θα συνδέει σχολικά συγκροτήματα, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, κεντρικά σημεία Δήμου, τις πεζοπορικές διαδρομές- μονοπάτια της Ρεματιάς, 

γειτονιές, κλπ, μέσω οδών ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και 

σημαντικών διαπλατύνσεων πεζοδρομίων. 

Υπενθυμίζεται ότι στον Δήμο έχουν ήδη υλοποιηθεί αποσπασματικές πεζοδρομήσεις και 

υπάρχει δίκτυο ποδηλατόδρομου. Στόχος του προτεινόμενου Δικτύου Πράσινων Διαδρομών 

είναι η επέκταση αυτών στο σύνολο του Δήμου και η σύνδεση των υφιστάμενων διαδρομών 

σε ένα ενιαίο δίκτυο. 

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), μήκους1.393μ. 

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. Ως Χώροι 

κοινωνικοποίησης«superblocks» προτείνονται οι εξής: 

1) Πλατεία Αγίου Θωμά 
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2) Πάρκο Ελευθερίας 

3) Πλατεία Κωνσταντίνου Καλοζύμη 

4) Πλατεία Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Ψαλιδίου 

5) Πάρκο Αθανασίου Διάκου και Ναυαρίνου 

6) Πλατεία Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων 

7) Κέντρο Αμαρουσίου, Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως 

8) Πλατεία Αγίου Νικολάου 

9) Πλατεία Ιθάκης 

10) Χώρος Πρασίνου στις οδούς Άρη Φακίνου-Χίου και Ναυπάκτου 

11) Παιδική χαρά και πλατεία μεταξύ των οδών Μεσογείων-Αναπαύσεως και Δάφνης 

12) Πλατεία Σολωμού 

13) Πλατεία 8ης Νοεμβρίου 1912 

Το προτεινόμενο Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών αποτυπώνεται στους Χάρτες  (ανά ορίζοντα 

υλοποίησης) Τ.4.1, Τ.4.2, Τ.4.3. 

 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. 

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. 
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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 4: Πρόταση προτεινόμενης διάταξης «superblock» σε περιοχή χώρου κοινωνικοποίησης 

(Πλατεία Αγ. Θωμά) 

8. 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 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. 
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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 (βλ. Χάρτη Τ.4.1). 

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 (βλ. Χάρτη 

Τ.4.1). 

11. Έργα αναβάθμισης στο υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατόδρομου, όπως: 

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

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. 

 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. 

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 (βλ. Χάρτη Τ.4.2). 
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5. Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου. 

6. Επέκταση του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) (βλ. Χάρτη Τ.4.2). 

 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). Υλοποίηση του 

μέτρου στο 100% του οδικού δικτύου του Δήμου Αμαρουσίου. 

3. 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%. 

4. Συντήρηση όλων των υλοποιημένων έως τότε υποδομών (οδόστρωμα πεζοδρόμων, 

σήμανση, διαγράμμιση, κλπ.) 

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

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

συγκροτήματα, θεωρώντας τα ως κεντρικά σημεία σε επίπεδο γειτονιάς. 

5.3.8 Χώροι Πρασίνου 

 Ορίζοντες 5ετίας/ 10ετίας/ 15+ετίας 

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. 

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

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

πεζοδρομίων, νησίδες και κοινόχρηστους χώρους. 

4. Στόχος είναι η αύξηση της έκτασης πρασίνου ανά κάτοικο τουλάχιστον κατά 0,5 τ.μ. 

στην 5ετία, 1 τ.μ. στη 10ετία και 2 τ.μ. στη 15ετία. 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  
Δήμου Αμαρουσίου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 
 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  78 

 

5.3.9 Εμπορευματικές Μεταφορές 

 Ορίζοντες 5ετίας/ 10ετίας/ 15+ετίας 

1. 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). 

2. Επίσης, η φορτοεκφόρτωση για τα οχήματα ωφέλιμου φορτίου έως 1,5 τόνο, να 

επιτρέπεται ανεξαρτήτως ωραρίου και μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις 

φορτοεκφόρτωσης. 

3. 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. 

4. Διαμόρφωση αστικών κέντρων διανομής εμπορευμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη την 

έκταση και τον πληθυσμό του Δήμου, προτείνονται 2 κέντρα διανομής εμπορευμάτων. 

5.3.10 Κατανάλωση Ενέργειας 

 Ορίζοντες 5ετίας/ 10ετίας/ 15+ετίας 

1. Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου 

Αμαρουσίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών κατά 20%. 

Το ποσοστό παραγωγής εκπομπών CO2 για τον τομέα των μεταφορών ανέρχεται (για 

το έτος αναφοράς 2019) στο 21%, με το 98,34% αυτού να προέρχεται από τα 

πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα οχήματα των ιδιωτικών και εμπορικών μεταφορών. 

2. Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις του Δήμου για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος 

από τις μεταφορές, σε συνέχεια όχι μόνο του ΣΔΑΕΚ και του Συμφώνου των 

Δημάρχων αλλά και του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, προτείνονται να είναι οι 

εξής: 

 Εκσυγχρονισμός οχημάτων δημοτικού στόλου και αντικατάσταση με νέα, 

χαμηλής κατανάλωσης (ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικό αέριο) 

 Υιοθέτηση σχήματος ενεργειακής αποδοτικότητας από όλους τους 

εμπλεκόμενους στον δημοτικό στόλο οχημάτων (γραφείο κίνησης, υπηρεσία 
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συντήρησης, οδηγοί) με στόχο εξοικονόμηση 10% στη συνολική κατανάλωση 

καυσίμου. 

 Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (βλ. Χάρτες Τ.3.1, Τ.3.2 

και Τ.3.3). 

 Προμήθεια συμβατικών και ηλεκτρικών ποδηλάτων και διενέργεια εκστρατείας για 

την ενσωμάτωσή τους στο σύστημα δημόσιων μεταφορών. 

 Εγκατάσταση υποδομών ποδηλάτων (σταθμών φόρτισης, ειδικές θέσεις 

στάθμευσης) σε συμφωνημένα σημεία της πόλης. 

 Έλεγχος της στάθμευσης και δημιουργία αντικινήτρων άσκοπης χρήσης ΙΧ εντός 

του κέντρο της πόλης. 

 Λειτουργία e-government σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, με στόχο τη μείωση 

των δρομολογίων. 

 Σταδιακή εφαρμογή πλήρους απαγόρευσης συμβατικών οχημάτων σε κεντρικές 

περιοχές της πόλης. 

 Προώθηση Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με προτεραιότητα σε περιοχές 

σχολείων. 

 Δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

5.3.11 Προώθηση & Δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας - Πρόσθετα Μέτρα 

 Ορίζοντες 5ετίας/ 10ετίας/ 15+ετίας 

1. Προτείνονται μέτρα σχετικά με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και δράσεις 

συμμετοχικότητας των πολιτών, όπως: 

 Δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

 Ενημέρωση και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για την ευαισθητοποίηση 

των πολιτών με εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες σε επίπεδο 

μεμονωμένου νοικοκυριού. 

 Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για eco - driving οδήγηση σε 

επαγγελματίες οδηγούς (λεωφορεία, ταξί) και σε όλους τους δημότες. 

2. Εκπόνηση μετρήσεων θορύβου και βάσει αυτών να ληφθούν μέτρα σε περιπτώσεις 

υπέρβασης των νομοθετημένων τιμών. 
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6 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

6.1 Εισαγωγή 

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός οποιουδήποτε στρατηγικού σχεδίου, 

καθώς συνδέεται άμεσα με τον καθορισμό των απαιτούμενων βημάτων αλλά και τη 

διαμόρφωση των κατάλληλων ρυθμιστικών διατάξεων που θα προδιαγράψουν το πλαίσιο 

υλοποίησης των σχεδιαζόμενων δράσεων. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αποτελεσματική επίτευξη των στόχων, καθώς 

δημιουργείται η απαιτούμενη «υποδομή» στην οποία θα μπορεί να πατήσει μια οργανωτική 

αρχή για εφαρμόσει τις προτάσεις του σχεδίου. Ουσιαστικά μέσω του σχεδίου δράσης, ο 

εκάστοτε φορέας καλείται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: 

- Τι περιλαμβάνει λεπτομερώς η εκάστοτε δράση; 

- Ποιες είναι αιτίες που οδήγησαν στο σχεδιασμό της; 

- Ποιο πρόβλημα/ανάγκη καλείται να αντιμετωπίσει; 

- Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της; 

- Πως θα εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση; 

- Πότε θα πρέπει να υλοποιηθεί το κάθε βήμα και με ποια σειρά; 

- Τι στόχοι έχουν τεθεί και ποια είναι τα ποιοτικά και τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά; 

- Πως θα παρακολουθείται η εξέλιξη της υλοποίησης της δράσης/μέτρου; 

- Πως θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται; 

Στην περίπτωση ενός ΣΒΑΚ, το σχέδιο δράσης χαρτογραφεί την πορεία, με όρους χρόνου, 

κόστους και ωρίμανσης, τόσο για την υλοποίηση του κάθε μέτρου κινητικότητας χωριστά, 

όσο και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη χρονική, 

σχεδιαστική και οικονομική αλληλουχία. Αυτό συμβαίνει, διότι τα μέτρα αστικής κινητικότητας 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και 

ανεξάρτητα, τουλάχιστον αποτελεσματικά, αλλά απαιτούν την ανάπτυξη κατάλληλων 

συνεργειών και χρονικών ακολουθιών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης συνέχειας στο 

σύνολο του δικτύου. Πέρα από αυτό, πολλές φορές η δημιουργία ενός μέτρου κινητικότητας 

συνεπάγεται  την κατάργηση ενός άλλου ή τη δραστική αλλαγή του τρόπου της πρότερης  

λειτουργίας του. 
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Κατά συνέπεια, το Σχέδιο Δράσης ενός ΣΒΑΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά προτίμηση τα 

παρακάτω πεδία: 

 Περιγραφή του μέτρου: Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του μέτρου και το 

γεωγραφικό εύρος της εφαρμογής του. 

 Αναγκαιότητα της υλοποίησης: Τους λόγος που υπαγορεύτηκε η ανάπτυξη του 

συγκεκριμένου μέτρου, δηλαδή το ποιο πρόβλημα καλείται να επιλύσει. 

 Σκοπός και στόχοι: Ποιες ανάγκες θα καλύψει το συγκεκριμένο μέτρο και με ποιους 

συγκριμένους στόχους της βιώσιμης κινητικότητας ευθυγραμμίζεται.   

 Απαιτούμενοι πόροι: Εκτίμηση του απαιτούμενου οικονομικού κόστους για την 

εφαρμογή του μέτρου (€/μονάδα). 

 Χρονοδιάγραμμα: Εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος για την έναρξη κατασκευής του 

μέτρου μέχρι την έναρξη λειτουργίας του. Στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

λαμβάνεται υπόψη και η απαιτούμενη χρονική ακολουθία των μέτρων που 

λειτουργούν υποστηρικτικά και συνδυαστικά με το εξεταζόμενο μέτρο. 

 Μεθοδολογία υλοποίησης: Καθορισμός των βημάτων που απαιτούνται πριν την 

εφαρμογή του μέτρου. Τέτοια βήματα είναι η εκπόνηση των κατάλληλων μελετών 

(σκοπιμότητας και εφαρμογής) και η αναζήτηση κατάλληλων χρηματοδοτικών 

εργαλείων. 

 Μεθοδολογία παρακολούθησης: Ανάπτυξη των κατάλληλων δεικτών για την 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης αλλά και μετέπειτα των αποτελεσμάτων 

από τη λειτουργία του. Η μεθοδολογία παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει 

ποσοτικά στοιχεία αλλά και προσδιορισμό των χρονικών περιόδων που θα πρέπει να 

πραγματοποιείται η παρακολούθηση. 

 Μεθοδολογία αξιολόγησης: Σύγκριση της πορείας υλοποίησης των μέτρων σε 

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές (συνήθως ανά πενταετία) συγκριτικά με το αρχικό 

χρονοδιάγραμμα αλλά και με βάση τα αποτελέσματα που έχουν επιφέρει και αν αυτά 

εναρμονίζονται με τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά. Με τον τρόπο αυτό, ο 

υπεύθυνος φορέας μπορεί και εντοπίζει αν όλα βαδίζουν σύμφωνα με τον αρχικό 

σχεδιασμό και εκτιμήσεις, ώστε να προβεί σε αναθεώρηση των στόχων ή σε 

διορθωτικές κινήσεις 
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6.2 Οριστικά πακέτα μέτρων Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Τα οριστικά 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 τη 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 τη μορφή δελτίου. 

Το «Δελτίο Ανάλυσης των Μέτρων του ΣΒΑΚ» διαμορφώθηκε για αυτόν τον σκοπό και 

λειτουργεί ως εργαλείο διευκρίνησης των παραμέτρων που καθορίζουν την ταυτότητα των 

μέτρων καθώς και το πλαίσιο υλοποίησης τους. 

Ο Πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει την περιγραφή των περιεχομένων του Δελτίου 

Ανάλυσης Μέτρων του ΣΒΑΚ που αποτελεί μια δομή που δημιουργήθηκε προκειμένου να 

εξειδικεύει τα μέτρα του ΣΒΑΚ με δομημένο τρόπο. Το εν λόγω δελτίο περιέχει δεκαεπτά (17) 

παραμέτρους και συγκεκριμένα:  

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

πληροφορούν, μεταξύ άλλων, για το περιεχόμενο του, τον 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. 
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Πίνακας 8: Πρότυπο ανάλυσης των μέτρων του ΣΒΑΚ 

 

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τ
Α

Υ
Τ

Ο
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1 Τίτλος Ο τίτλος του πακέτου μέτρου 

2 Πεδίο αστικής κινητικότητας 
Ευρύτερος τομέας ένταξης του εξεταζόμενου 

μέτρου/ δράσης 

3 ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι ΣΒΑΚ Σύνδεση με ΕΞΥΠΝΟΥΣ στόχους ΣΒΑΚ 

4 Χαρακτήρας Φυσικό Έργο/ Κανονισμός/ Διαδικασία κ.ά. 

5 
Συνάφεια με 

Προγράμματα/Στρατηγικές 

Σύνδεση με κατευθύνσεις Στρατηγικών 

Σχεδίων/ Προγραμμάτων του Δήμου  

7 Περιεχόμενο Αντικείμενο του μέτρου 

8 Ζήτημα προς αντιμετώπιση  

Ανάδειξη των στοιχείων που αντιμετωπίζει το 

μέτρο, σύμφωνα με την ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης 

9 Πεδίο εφαρμογής Οριζόντιο μέτρο/ Χωρική(ές) ενότητα(ες) 

Υ
Λ
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Ο
ΙΗ

Σ
Η
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Τ

Ο
Υ
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Ε

Τ
Ρ

Ω
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1 Προτεραιότητα Πολύ Υψηλή/ Υψηλή / Μέση 

2 Ωριμότητα Έλεγχος ολοκλήρωσης σταδίων ωριμότητας 

3 Βήματα Υλοποίησης Βήματα Υλοποίησης/ Χρονική διάρκεια 

4 Εμπλεκόμενοι φορείς Φορείς Σχεδιασμού/ Υλοποίησης/ Εποπτείας 

5 
Προσδοκώμενα 

αποτελέσματα 

Θετικές συνέπειες σε Πεδία αστικής 

κινητικότητας/ Κοινωνικές Ομάδες. 

Κίνδυνοι που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του μέτρου.  

6 Δείκτες Παρακολούθησης  Έλεγχος υλοποίησης του μέτρου.  

7 Προεκτίμηση δαπάνης 
Αντιστοίχιση βημάτων υλοποίησης- 

απαιτούμενης δαπάνης 

8 Χρηματοδότηση Πηγές χρηματοδότησης 
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Ειδικότερα, για κάθε ένα από τα πεδία του παραπάνω Πίνακα ακολουθούν οι παρακάτω 

οδηγίες συμπλήρωσης: 

Ταυτότητα πακέτου μέτρων:  

 Τίτλος: Ο τίτλος του πακέτου μέτρων   

 ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι ΣΒΑΚ: Οι ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι του ΣΒΑΚ Δ. Αμαρουσίου που 

εξυπηρετούνται από την εφαρμογή του πακέτου μέτρων. 

 Πεδίο αστικής κινητικότητας: Το πεδίο ή τα πεδία αστικής κινητικότητας στα οποία 

αναφέρεται το πακέτο μέτρων. Αποτελούν ευρύτερες κατηγορίες ή κλάδους που 

σχετίζονται με τα εξεταζόμενα μέτρα ή δράσεις. Χρησιμοποιούνται για την ευκολότερη 

σύνδεση του πακέτου μέτρων με το επιστημονικό αντικείμενο. 

 Χαρακτήρας: Ο χαρακτήρας του πακέτου μέτρων περιλαμβάνει συγκεκριμένες 

διακριτές επιλογές: (α) Έργο (π.χ. υλοποίηση ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων κ.λπ.), 

(β) Κανονισμός/ Θεσμική παρέμβαση (π.χ. ωράριο φορτοεκφόρτωσης, απαγορεύσεις 

κυκλοφορίας, ελεγχόμενη στάθμευση κ.λπ.), (γ) Διαδικασίες-Υπηρεσίες (π.χ. 

εκστρατείες ενημέρωσης, υπηρεσίες διαχείρισης κινητικότητας, προώθηση δράσεων 

κ.λπ.) και (δ) επιμέρους συνδυασμοί των παραπάνω.  

 Συνάφεια με Προγράμματα/Στρατηγικές: Τα προγράμματα/σχέδια του Δήμου, εθνικά 

και ευρωπαϊκά κείμενα πολιτικής των οποίων οι κατευθύνσεις συνάδουν με τις 

κατευθύνσεις του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου 

 Περιεχόμενο: Περιγραφή του περιεχομένου της ομάδας μέτρων, των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του και των λεπτομερειών που χρήζουν ανάδειξης. 

 Ζήτημα προς αντιμετώπιση: Συνοπτική περιγραφή των παραμέτρων που εξηγούν 

την ανάγκη υλοποίησης του μέτρου (π.χ. ανεπαρκής κάλυψη περιοχής από δημόσιες 

συγκοινωνίες, ανεπάρκεια πεζοδρομίων, έλλειψη θέσεων στάθμευσης ποδηλατών, 

Α.με.Α κ.λπ.). Αξιοποίηση των συμπερασμάτων από τον συμμετοχικό σχεδιασμό και 

ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

 Πεδίο εφαρμογής: Η Γεωγραφική/ Λειτουργική περιοχή στην οποία προτείνεται να 

εφαρμοστεί το προτεινόμενο μέτρο. Το μετρό ενδέχεται να είναι είτε οριζόντιο (για όλο 

το δίκτυο εφαρμογής του ΣΒΑΚ) είτε να αφορά συγκεκριμένη χωρική ενότητα. Η 

κλιμακούμενη εφαρμογή ενός μέτρου ή η εφαρμογή υπό προϋποθέσεις σε 

διαφορετικές χωρικές ενότητες περιγράφεται επίσης σε αυτό το σημείο. 
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Υλοποίηση Πακέτου μέτρων: 

 Προτεραιότητα: Η προτεραιότητα που αποδίδεται στην υλοποίηση του μέτρου και 

μπορεί να είναι: (α) υψηλή, (β) μέση. Η προτεραιότητα προκύπτει από το πλήθος των 

στρατηγικών στόχων του ΣΒΑΚ και των γενικών στόχων που εξυπηρετούνται. Υπόψη 

λαμβάνεται ο εκτιμώμενος αντίκτυπος του μέτρου, καθώς και οι απόψεις των φορέων 

και των πολιτών κατά τη διαβούλευση του προσχεδίου. 

 Ωριμότητα: Εξετάζεται η εκτιμώμενη ωριμότητα της παρέμβασης ως προς την 

ικανοποίηση των παρακάτω σταδίων ωριμότητας: (α) εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας, 

(β) εκτέλεση διαδικασιών που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο, (γ) χωροθέτηση της 

παρέμβασης, (δ) εγκρίσεις προ εφαρμογής, (ε) άδειες εκτέλεσης απαιτούμενων 

εργασιών/παρεμβάσεων και (στ) δημοπράτηση.  

 Βήματα υλοποίησης: Αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα βήματα, από το στάδιο του 

διαγωνισμού και της μελέτης μέχρι την υλοποίηση και την εγκατάσταση της 

υποδομής/υπηρεσίας, ώστε να εφαρμοστεί το μέτρο. Κάθε βήμα αντιστοιχίζεται με την 

απαιτούμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του.  

 Εμπλεκόμενοι φορείς: Αναφέρονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετέχουν 

στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του μέτρου. Διαχωρισμός φορέων σε αντιστοιχία με 

τις αρμοδιότητες σχεδιασμού, υλοποίησης, εποπτείας.   

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Αναφορά στις θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή 

του μέτρου (π.χ. βελτίωση εξυπηρέτησης ευάλωτων χρηστών, μείωση μετακινήσεων 

με Ι.Χ., αναβάθμιση αστικού τοπίου κ.ά.) και στους πιθανούς κινδύνους (π.χ. 

πιθανότητα καταπάτησης νέων υποδομών/ υπηρεσιών κ.ά.).  

 Δείκτες παρακολούθησης: Μεταβλητές/ Δείκτες που ελέγχουν την πρόοδο 

υλοποίησης του μέτρου ή/και την επιρροή του στην περιοχή εφαρμογής (π.χ. μήκος 

υλοποιημένων ποδηλατοδρόμων ή/και ποσοστό ποδηλατοδρόμων στο σύνολο του 

δικτύου, πλήθος/ποσοστό στεγάστρων σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας, πλήθος 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετακινουμένων κ.ά.).    

 Προεκτίμηση δαπάνης: Προεκτίμηση δαπάνης που απαιτείται για την ολοκλήρωση 

κάθε βήματος υλοποίησης ή παράθεση εκτιμήσεων για μοναδιαίες δαπάνες που 

αφορούν το εξεταζόμενο μέτρο. Η άθροιση των επιμέρους δαπανών, η τελική εκτίμηση 

της δαπάνης και συνυπολογισμός απρόβλεπτων εξόδων πραγματοποιείται στο σχέδιο 

δράσης. 

 Χρηματοδότηση: Αναφορά στα διαθέσιμα εθνικά, περιφερειακά ή και ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν την υλοποίηση του μέτρου.  
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Σημειώνεται ότι οι παράμετροι που αφορούν: (α) στους δείκτες υλοποίησης των μέτρων του 

ΣΒΑΚ, (β) στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και (γ) στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 

των μέτρων του ΣΒΑΚ, αποτελούν αντικείμενα που ελέγχουν συνολικά την πρόοδο 

υλοποίησης του ΣΒΑΚ.  

Για τον λόγο αυτό, αποτελούν και διακριτά θεματικά αντικείμενα που αναπτύσσονται στη 

συνέχεια στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του ΣΒΑΚ Δ. Αμαρουσίου, καθώς υποστηρίζουν 

την παρακολούθηση υιοθέτησης και εφαρμογής 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  
 
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 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 Σταυρού-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 τον 
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 τη 
μείωση του θορύβου και τη δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών 
και πεζοδρόμων   

o 1.3.2.: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση οδικού 
δικτύου  
Επικαιροποιήσεις κυκλοφοριακών μελετών πολεοδομικών 
ενοτήτων στον Δήμο Αμαρουσίου 

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δ. Αμαρουσίου 

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

 «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 
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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. 

 
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 - 28
ης

 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 
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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 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 τον 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: 

 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 
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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 T.1.1) 

 
Εικόνα 5: Αντιμετώπιση ασυνεχειών Αττικής Οδού (Χάρτης Τ.1.1) 

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, 
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να εξεταστεί το ενδεχόμενο της κατασκευής σήραγγας ή υπογειοποίησης της. 

 
Εικόνα 6: Προτεινόμενη επέκταση λεωφόρου Κύμης βάσει ΡΣΑ (Χάρτης Τ.2.1) 

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. 
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Εικόνα 7: Παρεμβάσεις στις ζώνες προστασίας Ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου  

(Χάρτης T.4.1) 

6. Εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων, κατά προτεραιότητα για την 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. Χάρτης Τ.2.1). 

8. Δημιουργία δικτύων συγκλινόμενων και αποκλινόμενων οδικών τμημάτων εντός του 
Δήμου (βλ. Χάρτες Τ.2.1 και Τ.2.2) 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 Λ. 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, 
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 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). 

 
Εικόνα 8: Σύνολο Παρεμβάσεων σε ορίζοντα 5ετίας (Χάρτης Τ.2.1) 

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 - 28

ης
 Οκτωβρίου - Νερατζιωτίσσης - 

Σπύρου Λέκκα - Θησέως. 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  
Δήμου Αμαρουσίου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 
 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  95 

 

 
Εικόνα 9: Περιοχή ελεύθερης από κυκλοφορία οχημάτων (car free zone) (Χάρτης Τ.2.2) 

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 10: Σύνολο Παρεμβάσεων σε ορίζοντα 10ετίας (Χάρτης Τ.2.2) 

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 
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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 γειτονιάς. 

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

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

  
Εικόνα 11: Σύνολο Παρεμβάσεων σε ορίζοντα 15ετίας (Χάρτης Τ.2.3) 

 Επιμέρους μέτρα 
Ιεράρχηση 

οδικού 
δικτύου 

Υπογειοποίηση 
Κηφισίας 

Επέκταση 
Λ. Κύμης 

Υπόλοιπες 
οδικές 

παρεμβάσεις 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Σ
Η

 Π
Α

Κ
Ε

Τ
Ο

Υ
 

Μ
Ε

Τ
Ρ

Ω
Ν

 

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 

Γ) Οριστική Μελέτη/ 
Ολοκλήρωση 
Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

 
Χ Χ Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ 
εφαρμογής (πχ 
Αποκεντρωμένη 

Χ Χ Χ Χ 
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Διοίκηση) 

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 

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 
Παρακολούθησης 

 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€ 
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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 τοπικών 
οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας 

39.130.300,00€ 

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 Διαχείριση Στάθμευσης 

Τομέας Αστικής 
Κινητικότητας 

Διαχείριση Στάθμευσης 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου  
 
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:  
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 
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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 στην ολοκληρωμένη Διαχείριση Στάθμευσης εντός του Δήμου 
Αμαρουσίου περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις: 

2.1. 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 στον 
Δήμο, τα οποία πρέπει να διοχετευθούν σε έργα και παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας. Το 
συγκεκριμένο μέτρο προβλέπει τη 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 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. 

2.2. 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).  

2.3. Απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων στους δημόσιους χώρους, σε περιοχές 
μικτών χρήσεων* 

*Το μέτρο αυτό αποτελεί κυρίως τμήμα του πακέτου μέτρων που αφορούν στη «Διαχείριση 
εμπορευματικών μεταφορών» και αναλύεται περεταίρω στο αντίστοιχο δελτίο 

2.4 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 
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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. 

2.5. Συστηματικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση της κατασκευής και λειτουργίας των 
προβλεπόμενων υποχρεωτικών ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις/ 
εμπορικές χρήσεις. 

2.6. 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 τη 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. 

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 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  
Δήμου Αμαρουσίου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 
 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  102 

 

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 (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. 

 
Εικόνα 12: Παρεμβάσεις Διαχείρισης Στάθμευσης - Άξονας 5ετίας (Χάρτης Τ.3.1) 
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Ορίζοντας 10ετίας 
1. Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο 75% 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 15% του συνόλου των 
θέσεων. 

3. Μελέτες για την κατασκευή χώρων στάθμευσης εκτός οδού κάτω από την επιφάνεια 
πλατειών ή υφιστάμενων οδών σε κεντρικές περιοχές με αυξημένη ζήτηση. 

 
Εικόνα 13: Παρεμβάσεις Διαχείρισης Στάθμευσης-Άξονας 10ετίας (Χάρτης Τ.3.2) 

 
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 14: Παρεμβάσεις Διαχείρισης Στάθμευσης - Άξονας 15ετίας (Χάρτης Τ.3.3) 

 Επιμέρους μέτρα 
Σύστημα 

Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης 

Χώροι 
στάθμευσης 
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 

Απαιτούμενη 
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 

Ε) Άδειες εκτέλεσης 
παρεμβάσεων 

X X X 

Στ) Διαδικασία 
Δημοπράτησης 

X X  

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης ανά μέτρο 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 
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Μελέτη Στάθμευσης  

 Καθορισμός θέσεων συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης  

 Διερεύνηση Θέσεων για κατασκευή σταθμών αυτοκινήτων εκτός 
οδού 

 Διερεύνηση κινήτρων για την προώθηση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας στη 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 
- Ανάγκη αστυνόμευσης ή επιπλέον επενδύσεων για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας των 
παρεμβάσεων 

Δείκτες 
Παρακολούθησης 

 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 € 
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Λοιπές παρεμβάσεις (σήμανση, 
κολωνάκια κτλ): 

10.000 € 

Χρηματοδότηση 

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

 Ίδιοι πόροι 

 ΣΔΙΤ / Ιδιωτική Πρωτοβουλία  
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Τίτλος Διαμορφώσεις Ισόπεδων Κόμβων 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Οδικό δίκτυο 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου  
 
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 
Σταυρού-Ελευσίνας με τις Λωφ. Κηφισίας, Νερατζιωτίσσης και 
Λ. 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 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: 
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Εικόνα 15:  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 τη διάσχιση της οδού και τη γενικότερη διεπαφή των πεζών με τη 
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 τη 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: 

 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 
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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 τη 
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 τη γρηγορότερη διάσχιση και 
τον ευκολότερο έλεγχο της οδού. 

 
Εικόνα 16: Ενδεικτική διάβαση πεζών 

 Περίπτωση χρωματισμένων διαβάσεων που λειτουργούν ως τοπόσημο ή 
χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας οδού /περιοχής/πόλης 

 
Εικόνα 17: Ειδικές περιπτώσεις διαμορφωμένων διαβάσεων πεζών 

 Περίπτωση αλλαγής υφής του οδοστρώματος στη θέση της διάβασης 
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Εικόνα 18: 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 

 
 
 

Για την περίπτωση του Δήμου 
Αμαρουσίου προτείνονται: 

3.1.Ανασχεδιασμός 15 διασταυρώσεων 

 Βασιλίσσης Σοφίας και Λ. Κηφισίας, 

 Οδός Πεντέλης και Λ. Κηφισίας 

 Βασιλίσσης Σοφίας και Λ. Κηφισίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου 

 Λ. 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 
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 Κονίτσης και Πάρνωνος 

 Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Κων/νου Καραμανλή 

 Λ. Κύμης, Κολοκοτρώνη και Αίαντος 

3.2. Δημιουργία 6 κυκλικών κόμβων (roundabout) 

 Σωρού και Μεσογείων, 

 Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Φραγκοκκλησιάς, 

 Σωρού και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 

 Μεσογείων και Αναπαύσεως 

 Κυπρίων Αγωνιστών & Βριλισσίων  

 Νερατζιωτίσσης & Αμαρυσίας Αρτέμιδος 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η λειτουργικότητα των εν λόγω κόμβων όσο και η ασφαλής 
διέλευση πεζών. 

3.3.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 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: 

1. Ανασχεδιασμός διασταυρώσεων σε: 

 Βασιλίσσης Σοφίας και Λ. Κηφισίας, 

 Οδός Πεντέλης και Λ. Κηφισίας 

 Βασιλίσσης Σοφίας και Λ. Κηφισίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου 

 Λ. 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/νου Καραμανλή 

 Λ. Κύμης, Κολοκοτρώνη και Αίαντος 

2. Δημιουργία κυκλικού κόμβου (roundabout) σε: 

i. Σωρού και Μεσογείων, 
ii. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Φραγκοκκλησιάς, 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  
Δήμου Αμαρουσίου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 
 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  112 

 

iii. Σωρού και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 
iv. Μεσογείων και Αναπαύσεως 
v. Κυπρίων Αγωνιστών & Βριλισσίων  
vi. Νερατζιωτίσσης & Αμαρυσίας Αρτέμιδος 

3. Παρεμβάσεις στο 25% των διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια. Προτεραιότητα να 
δοθεί στους κόμβους που βάσει των καταγεγραμμένων ατυχημάτων καταδεικνύονται 
επικίνδυνοι. 

 
Εικόνα 19: Αναδιαμόρφωση κόμβων σε ορίζοντα 5ετίας (Χάρτης Τ.2.1) 

Ορίζοντας 10ετίας: 

1. Βελτίωση των διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια, κατά 50%. 
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Εικόνα 20: Αναδιαμόρφωση κόμβων σε ορίζοντα 10ετίας (Χάρτης Τ.2.2) 

Ορίζοντας 15+ετίας: 

1. Βελτίωση των διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια, κατά 100%. 
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Εικόνα 21: Αναδιαμόρφωση κόμβων σε ορίζοντα 10ετίας (Χάρτης Τ.2.3) 
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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:   

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 
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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 6.000.000,00€ 

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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  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος Σηματοδότηση 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου  
 
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 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 στα εξής: 

4.1. Ρύθμιση φωτεινών σηματοδοτών η οποία κρίνεται απαραίτητη λόγω των κυκλοφοριακών 
αλλαγών. 

4.2. Τοποθέτηση πεζοφάναρων στο πέρας των πεζοδρομημένων οδών -όπου απαιτείται- για την 
ασφαλή διέλευση των χρηστών. 

4.3. Εφαρμογή «έξυπνων» συστημάτων καθοδήγησης και πληροφόρησης για τα άτομα με 
μειωμένη όραση. Μέρος της εφαρμογής αυτών 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. 
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Εικόνα 22: Φανάρι για τυφλούς, Ζυρίχη 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

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 
Τ.2.1). 

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» 

 

Εικόνα : Φανάρι για τυφλούς, Ζυρίχη  
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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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Προτεραιότητα Υψηλή 

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 
Παρακολούθησης 

 Διαβάσεις με ύπαρξη πεζοφάναρου 

Προεκτίμηση 
δαπάνης  

Μελέτη σηματορύθμισης (βάσει 
κανονισμού αμοιβών μελετών 
και υπηρεσιών της ΔΜΕΟ για 10 
κόμβους) 

30.000€ 

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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  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου  
 
Π1.1 Μείωση των εκπομπών CO2 στα όρια του Δήμου 
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 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 

- 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 
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αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων υπηρεσιών: 

5.1. της 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. των λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΑ με ανασχεδιασμό αυτών και 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. του 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. του Προαστιακού. 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. του Μετρό. Οι επιμέρους παρεμβάσεις: 

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

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 
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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 τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης της πόλης, την αύξηση 
του δημόσιου χώρου για τους πεζούς και τη 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 τη 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 στη Δημοτική 
Συγκοινωνία, στις λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ και στα 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 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 
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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 
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: 
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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. 

 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. 

 

 
Εικόνα 23: 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 

Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας του ΗΣΑΠ (μετά τη 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€ 
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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   
- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 
- Σχετικά Τομεακά Επιχειρησιακά προγράμματα και         
  Διασυνοριακά-Διαπεριφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ  
  2021-2027  
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Τίτλος 
Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών (ποδηλατόδρομοι, 
πεζόδρομοι, ήπιας, διαπλάτυνση πεζοδρομίων) 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Ενίσχυση υποδομών πεζή μετακίνησης 
Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 
Ενίσχυση ποδηλάτου 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δ. Αμαρουσίου  
 
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-οδηγών 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 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 
τη μείωση του θορύβου και τη 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 στον Δήμο Αμαρουσίου 
1.3.7: Εναλλακτική μετακίνηση  
o Λειτουργία συστήματος αυτόματων ποδηλάτων 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  
Δήμου Αμαρουσίου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 
 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  127 

 

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 πεζή 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 

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

 Οι ράμπες πεζών: 

- 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 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 
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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 τη 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. 

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 τον 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): 
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Αποκλειστική λωρίδα 

ποδηλάτου 
διαχωριζόμενη από την 

κυκλοφορία 

Λωρίδα ποδηλάτου στο 
οδόστρωμα 

Μικτή κυκλοφορία 

 
Το συνολικό μήκος προτεινόμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων είναι 4,509 km 

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 
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δράσεων (απομάκρυνση της παρόδιας στάθμευσης και την αύξηση της συνδεσιμότητας με 
τις υπόλοιπες 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 
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 τη 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. 

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/pmu_angles.pdf
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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 τη 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 
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. 
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Εικόνα 24: Προγράμματα κονόχρηστων ποδηλάτων ανά περιοχή, 2000-2012 (Μidgley, 

Meddin and DeMaio, Yang et al, Shaheen at al.) 

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 25:  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, 
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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 

 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 τη 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 
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Προτείνεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρηση κατά μήκος των 
προτεινόμενων παρεμβάσεων (πράσινες διαδρομές, ποδηλατοδρόμους, 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. 
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 - 
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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. 

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. 

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. 
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Εικόνα 26: 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 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 27: Ζώνες προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων σε ορίζοντα 5ετίας (Χάρτης 

Τ.5.1) 

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  
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11. Έργα αναβάθμισης στο υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατόδρομου, όπως: 

 εφαρμογή νέας εγκεκριμένης (βάσει Κ.Ο.Κ.) κατακόρυφης σήμανσης (νέες 
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 28: Παρεμβάσεις πακέτου μέτρων Πράσινων Διαδρομών σε ορίζοντα 5ετίας (Χάρτης 

Τ.4.1) 

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 
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δικτύου του Δήμου. 

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 29: Ζώνες προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων σε ορίζοντα 10ετίας (Χάρτης 

Τ.5.2) 
 
5. Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου. 
 
6. Επέκταση του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) 
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Εικόνα 30: Παρεμβάσεις πακέτου μέτρων Πράσινων Διαδρομών σε ορίζοντα 10ετίας 

(Χάρτης Τ.4.2) 

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%. 
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Εικόνα 31: Ζώνες προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων σε ορίζοντα 15+ετίας (Χάρτης 

T.5.3) 

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 32: Παρεμβάσεις πακέτου μέτρων Πράσινων Διαδρομών σε ορίζοντα 15+ετίας 

(Χάρτης T.4.3) 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Σ
Η

 Π
Α

Κ
Ε

Τ
Ο

Υ
 Μ

Ε
Τ

Ρ
Ω

Ν
 

 
Πεζογέφυρες 

Πράσινες διαδρομές/ 
ποδηλατόδρομοι/ 
ήπιας κυκλοφορίας 

Διαπλατύνσεις 
πεζοδρομίων 

Κοινόχρηστα 
ποδήλατα 

Προτεραιότητα Υψηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλή 

Α
π

α
ιτ

ο
ύ

μ
ε
ν
η

 Ω
ρ
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ό
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τα

 

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 
εφαρμογής (πχ 
Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση) 

Χ Χ X X 

Ε) Άδειες 
εκτέλεσης 
παρεμβάσεων 

Χ Χ Χ Χ 
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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 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Αμαρουσίου 

Υλοποίησης: Δήμος Αμαρουσίου 

Εποπτείας: 
Δήμος Αμαρουσίου 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Ανάδειξη της πεζή 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 
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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 

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 250m 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  
 
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 

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. 
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Εικόνα 33: Η ανεκμετάλλευτη έκταση του ΧΕΥ Κύμης 

7.2. Βελτίωση υφιστάμενων χώρων πρασίνου 

Σε εναρμόνιση με τη 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 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 34: 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 35: 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 
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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 

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 

 
5 μήνες  
2 μήνες  
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Υλοποίηση βελτιώσεων 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 
Παρακολούθησης 

 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 Εμπορευματικές Μεταφορές 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δ. Αμαρουσίου  
 
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 στον 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 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 
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Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

8.1. 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 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  

8.2.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. 

8.3. Φορτοεκφόρτωσεις για οχήματα ωφέλιμου φορτίου έως 1,5 τόνο 

Προτείνεται να επιτρέπεται ανεξαρτήτως ωραρίου και μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις 
φορτοεκφόρτωσης. 

8.4. 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 οδικά ατυχήματα που προκαλούνται από 
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μεγάλου μεγέθους φορτηγά.  

8.5. 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 τη 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 σε: 

o Μείωση του πλήθους των ακατάλληλων φορτηγών 
o Μείωση της κίνησης των οχημάτων και της απόστασης που διανύουν 
o Μείωση του κόστους 

 

 
Εικόνα 36: 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, τη διερεύνηση ανάπτυξης Αστικού Κέντρου Ομαδοποίησης 
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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.), τη 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 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 
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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 

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 
παρακολούθησης 

 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 
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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  
 
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 

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  
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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 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: 

9.1. 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 

9.2. 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 
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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 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 37: 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 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 
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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 τη 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 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 
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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: 

- Διαχείριση τροφοδοσίας, επιτρέποντας τη 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 38: Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών επαναφόρτισης επί 

οδοστρώματος 
Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 
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Εικόνα 39: Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών επαναφόρτισης σε 

κλειστό ή υπαίθριο χώρο στάθμευσης  
Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 

 
Εικόνα 40: 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 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 
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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 41: Παρεμβάσεις περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας - 5ετία (Χάρτης Τ.3.1) 

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 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  
Δήμου Αμαρουσίου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 
 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  161 

 

 
Εικόνα 42: Παρεμβάσεις περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας - 10ετία (Χάρτης Τ.3.2) 

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 αναλογίας τον θέσεων 
αυτών επί του συνόλου των θέσεων, θα ανέρχεται σε 30% 
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Εικόνα 43: Παρεμβάσεις περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας - 15ετία (Χάρτης Τ.3.3) 

 Επιμέρους μέτρα 
Εκσυγχρονισμός 

οχημάτων δημοτικού 
στόλου 

Δημιουργία σταθμών 
φόρτισης και θέσεων 

στάθμευσης Η/Ο 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Σ
Η

 Π
Α

Κ
Ε

Τ
Ο

Υ
 Μ

Ε
Τ

Ρ
Ω

Ν
 

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 εφαρμογής  X 

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 

 
3 έως 6 μήνες 
6 έως 9 μήνες 
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Προμήθεια οχημάτων 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 Δημοτικού 
Στόλου 

10.000 € 

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 τη λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης 

 «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020», Πράσινο 
Ταμείο.  
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  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  
 
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  

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 πεζή 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 
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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: 

10.1. Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και δράσεις συμμετοχικότητας των πολιτών: 

10.1.1. Δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

10.1.2. Ενημέρωση και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών με εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες σε επίπεδο μεμονωμένου νοικοκυριού. 

10.1.3.Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για eco - driving οδήγηση σε 
επαγγελματίες οδηγούς (λεωφορεία, ταξί) και σε όλους τους δημότες. 

10.2. 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 στο 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  

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Σ
Η

 

Π
Α

Κ
Ε

Τ
Ο

Υ
 

Μ
Ε

Τ
Ρ

Ω
Ν

 Προτεραιότητα Μέτρια Μέτρια Μέτρια 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας 
 

  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού 
πλαισίου  

  

Γ) Οριστική Μελέτη/ 
Ολοκλήρωση Χωροθέτηση 

Χ  Χ 
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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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6.3 Χρονοδιάγραμμα, Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση των μέτρων 

Πίνακας 9: Ενδεικτικός προϋπολογισμός και πιθανές πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίησή τους   

Ομάδα 
Μέτρων 

Εξυπηρετούμενοι στόχοι Μέτρο / δράση 
Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
Πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία / 

πηγές χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
Εντοπισμός Βασικού 
φορέα υλοποίησης και 
εγκρίσεων 

Εκτιμώμενος 
χρονικός 
ορίζοντας 

υλοποίησης 

Κ
υ

κ
λ
ο

φ
ο

ρ
ια

κ
ή

 Ο
ρ

γ
ά

ν
ω

σ
η

 

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 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  

Αναδιοργάνωση ιεράρχησης 
οδικού δικτύου 

Συνήθως δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση (η 
χρηματοδότηση 
αντιστοιχίζεται στην 
υλοποίηση των 
αναπλάσεων των 
κεντρικών οδών) 

- Ίδιοι πόροι Δήμου Αμαρουσίου αν 
πρόκειται για δημοτικό δίκτυο & ίδιοι 
πόροι Περιφέρειας για βασικό οδικό 
δίκτυο  
- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-2027 
- Πράσινο Ταμείο, «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020»,  
- 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.) 

- Δήμος Αμαρουσίου 
- Περιφέρεια Αττικής  

5 έτη 

Μονοδρομήσεις οδικών 
τμημάτων για αποφυγή 
διαμπερών ροών 

10.000,00€ Δήμος Αμαρουσίου 5 έτη 

Μείωση ορίων ταχύτητας στο 
ιεραρχημένο δίκτυο στα 40 km/h 
και μετέπειτα στα 30 km/h με 
εγκατάσταση επιπρόσθετης 
σήμανσης 

12.000,00€ Δήμος Αμαρουσίου 

10 έτη (<40 
km/h) 
15 έτη (<30 
km/h) 

Δημιουργία περιοχής ελεύθερης 
από κυκλοφορία οχημάτων 
(car-free zone) 

2.034.600,00€ Δήμος Αμαρουσίου 10 έτη 

Τμηματική υπογειοποίηση της 
Λεωφ. Κηφισίας 

81.432.156,00€ 

- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 
- InvestEU  
- Μηχανισμός «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - 
CEF) 

- Δήμος Αμαρουσίου 
- Περιφέρεια Αττικής  
- Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΕΑ 

15 έτη 

Μετατροπή συλλεκτήριων και 
τοπικών οδών σε οδούς ήπιας 
κυκλοφορίας 

39.130.300,00€ 
- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 
- Ίδιοι πόροι 

- Δήμος Αμαρουσίου 
- Περιφέρεια Αττικής 

5 έτη 

Επέκταση της Λ. Κύμης από τη 
συμβολή της με την Αττική οδό 
μέχρι τη Νέα Εθνική Οδό 
Αθηνών-Θεσσαλονίκης 

4.600.000,00€ 

- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 
- Μηχανισμός «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - 
CEF) 

- Δήμος Αμαρουσίου 
- Περιφέρεια Αττικής        
- Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΕΑ 

10 έτη 

Αντιμετώπιση ασυνεχειών των 
παράδρομων της Αττικής οδού 

600.000,00€ 
ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 

 
 5 έτη 
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Ομάδα 
Μέτρων 

Εξυπηρετούμενοι στόχοι Μέτρο / δράση 
Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
Πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία / 

πηγές χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
Εντοπισμός Βασικού 
φορέα υλοποίησης και 
εγκρίσεων 

Εκτιμώμενος 
χρονικός 
ορίζοντας 

υλοποίησης 

Δ
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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 

Μελέτη Στάθμευσης 50.000 - 80.000 € 
- Ίδιοι πόροι  
- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 
- Πράσινο Ταμείο  

- Δήμος Αμαρουσίου 

2 έτη 

Λογισμικό Διαχείρισης 
Έξυπνης Στάθμευσης και 
Έξυπνη εφαρμογή 

20.000 - 50.000 €  

Έρευνα Δηλωμένων 
Προτιμήσεων – Καθορισμός 
Κομίστρου 

10.000 - 20.000 € 

- Ίδιοι πόροι  
- Έργα Προγραμμάτων Εδαφικής 
Συνεργασίας (INTERREG) π.χ. 
InnovaSUMP   

- Δήμος Αμαρουσίου 
-Διαχειριστική Αρχή 
αντίστοιχου INTERREG 

3 έτη 

Εγκατάσταση υποδομής και 
λειτουργία συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης στην 
προτεινόμενη περιοχή 
(Αισθητήρες και σήμανση) 

500.000,00€ 
 

- Ίδιοι πόροι  
- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 

- Δήμος Αμαρουσίου 
- Περιφέρεια Αττικής 

5 έτη 

Κατασκευή και λειτουργία 
χώρων στάθμευσης (εκτός 
οδού) 

51.200.000 € 
- Ίδιοι πόροι  
- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 
- ΣΔΙΤ / Ιδιωτική Πρωτοβουλία 

- Δήμος Αμαρουσίου 
- Περιφέρεια Αττικής 

 5-15 έτη 

Λοιπές παρεμβάσεις (σήμανση, 
κολωνάκια κτλ) 

10.000 € - Ίδιοι πόροι - Δήμος Αμαρουσίου 5 έτη 
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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  
 
Κ4.2 Εγκατάσταση επαρκούς 

Ανασχεδιασμός επιλεγμένων 
διασταυρώσεων 

8.000.000,00€ - Ίδιοι πόροι Δήμου Αμαρουσίου αν 
πρόκειται για δημοτικό δίκτυο & ίδιοι 
πόροι Περιφέρειας για βασικό οδικό 
δίκτυο  
- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027  
- 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.) 

- Δήμος Αμαρουσίου 
- Περιφέρεια Αττικής 

5-15 έτη 

Δημιουργία κυκλικών κόμβων 6.000.000,00€ 
- Δήμος Αμαρουσίου 
- Περιφέρεια Αττικής 

5-15 έτη 

Βελτίωση των διασταυρώσεων 
με μειωμένη οδική ασφάλεια με 
σημειακές παρεμβάσεις όπως 
διαπλάτυνση πεζοδρομίων για 
καλύτερη ορατότητα, ράμπες 
ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, κλπ. 

175.000,00€ 
- Δήμος Αμαρουσίου 
- Περιφέρεια Αττικής 

5-15 έτη 
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Ομάδα 
Μέτρων 

Εξυπηρετούμενοι στόχοι Μέτρο / δράση 
Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
Πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία / 

πηγές χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
Εντοπισμός Βασικού 
φορέα υλοποίησης και 
εγκρίσεων 

Εκτιμώμενος 
χρονικός 
ορίζοντας 

υλοποίησης 

οριζόντιας και κάθετης 
σήμανσης και αντικατάσταση 
της υφιστάμενης με φθορά 
στην έκταση του οδικού 
δικτύου 
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Κ1.2 Διαμόρφωση 
κατάλληλης υποδομής 
υποστήριξης για ΑΜΕΑ και 
ηλικιωμένους βάσει 
προδιαγραφών στις 
διασταυρώσεις 
 
Κ4.1 Μείωση τροχαίων 
ατυχημάτων ανά έτος  
 
Κ1.1 Συνολικός Αριθμός 
Διαβάσεων για Πεζούς 

Μελέτη σηματορύθμισης  
(βάσει κανονισμού αμοιβών 
μελετών και υπηρεσιών της 
ΔΜΕΟ για 10 κόμβους) 

30.000€ 

- Ίδιοι πόροι  
- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-2027 
- Τομεακά Επιχειρησιακά προγράμματα 
του ΕΣΠΑ 2021-2027 

- Δήμος Αμαρουσίου 
- Περιφέρεια Αττικής 

2 έτη 

Εγκατάσταση ηχητικών 
συστημάτων για διέλευση 
τυφλών 

60.000€ - Δήμος Αμαρουσίου 

5 έτη 
10 έτη (σε 
όλα τα 
φανάρια) 

Τοποθέτηση πεζοφάναρων σε 
οδικά τμήματα με αυξημένες 
ταχύτητες κυκλοφορίας 

5.000€ - Δήμος Αμαρουσίου 5 έτη 
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Π1.1 Μείωση των εκπομπών 
CO2 στα όρια του Δήμου 
 
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 κατά 
την ημέρα και 50 dB τη νύχτα 
 
Κ1.4 Αύξηση της περιοχής 
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Διεύρυνση ωραρίου 
λειτουργίας Δημοτικής 
Συγκοινωνίας 

1.350.000€ 

- Ίδιοι πόροι   
- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 
- ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  
 Δήμος Αμαρουσίου 

5 έτη 

Πύκνωση συχνοτήτων 
διέλευσης των Δημοτικών 
Λεωφορειακών Γραμμών 

40.000€ 5-10 έτη 

Εξασφάλιση 
μετεπιβίβασης με 
σταθμούς των ΜΣΤ και 
βελτίωση της κάλυψης 
του δικτύου 

40.000€ 10 έτη 

Ανανέωση του στόλου 
της Δημοτικής 
συγκοινωνίας με οχήματα 
«καθαρής ενέργειας» 

3.000.000€ 
- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 
- InvestEU 2021-2027 
- ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

5 έτη (25% 
του στόλου) 
10 έτη (50% 
του στόλου)  
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Ομάδα 
Μέτρων 

Εξυπηρετούμενοι στόχοι Μέτρο / δράση 
Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
Πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία / 

πηγές χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
Εντοπισμός Βασικού 
φορέα υλοποίησης και 
εγκρίσεων 

Εκτιμώμενος 
χρονικός 
ορίζοντας 

υλοποίησης 

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 

15 (100% του 
στόλου) 

Εφαρμογή τηλεματικής σε 
στάσεις της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας 

1.030.000€ 
- Ίδιοι πόροι   
- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 

10 έτη (50% 
των στάσεων) 
15 έτη (σε 
όλες τις 
στάσεις) 

Μελέτη αναδιοργάνωσης 
δρομολογίων 

50.000€ 
- Ίδιοι πόροι   
- Εθνικά Ταμεία 

3 έτη 
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Βελτίωση αξιοπιστίας και 
συχνότητας των 
δρομολογίων 
λεωφορειακών γραμμών 

29.925.000€ 

- Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ   
- Εθνικά Ταμεία 
- ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
- ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

- ΟΑΣΑ, ΟΣΥ 
- Δήμος Αμαρουσίου  

5 έτη 

Εφαρμογή τηλεματικής 
σε στάσεις του ΟΑΣΑ  

525.000€ 
- Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ 
- InvestEU 2021-2027 
- ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

10 έτη (70% 
των στάσεων) 
15 έτη(σε 
όλες τις 
στάσεις) 

Αναβάθμιση των 
υφιστάμενων στάσεων 
αστικών λεωφορείων  

200.000€ 
- Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ   
- Εθνικά Ταμεία 

5 έτη 

Ανανέωση του στόλου 
των λεωφορείων ΟΑΣΑ 
με οχήματα «καθαρής 
ενέργειας». Ύπαρξη 
κατάλληλου χώρου για 
ποδήλατα εντός των 
οχημάτων.  

2.800.000€ 
- Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ 
- InvestEU 2021-2027 
- ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 

5 έτη (25% 
του στόλου) 
10 έτη (50% 
του στόλου) 
15 έτη (100% 
του στόλου) 
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Ομάδα 
Μέτρων 

Εξυπηρετούμενοι στόχοι Μέτρο / δράση 
Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
Πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία / 

πηγές χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
Εντοπισμός Βασικού 
φορέα υλοποίησης και 
εγκρίσεων 

Εκτιμώμενος 
χρονικός 
ορίζοντας 

υλοποίησης 
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Διαμόρφωση υποδομών 
χρήσης ποδηλάτου στις 
στάσεις του ΗΣΑΠ όπως 
parking, σύστημα 
κοινόχρηστων 
ποδηλάτων κλπ.  

500.000€ 
- Ίδιοι πόροι ΣΤΑΣΥ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ,   
TRAINOSE 
- InvestEU 2021-2027 
- ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 
- Πράσινο ταμείο (Αφορά χρηματοδότηση 
σχετικών μελετών κυρίως για υποδομές 
bike-sharing) 
- ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

- ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ 
- ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
- ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
- Δήμος Αμαρουσίου 

5 έτη 

Βελτίωση συχνότητας 
δρομολογίων 
Προαστιακού  

500.000€ 5-15 έτη 

Διαμόρφωση υποδομών 
χρήσης ποδηλάτου στις 
στάσεις του Προαστιακού 
όπως parking, σύστημα 
κοινόχρηστων 
ποδηλάτων κλπ  

500.000€ 5 έτη 
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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) 
 

Υλοποίηση δικτύου πράσινων 

διαδρομών 
2.060.000,00€ 

- Ίδιοι πόροι Δήμου Αμαρουσίου αν 
πρόκειται για δημοτικό δίκτυο & πόροι 
Περιφέρειας για βασικό οδικό δίκτυο 
- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-2027 
- «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 
2019-2020», Πράσινο Ταμείο 

- Δήμος Αμαρουσίου 
- Περιφέρεια Αττικής 

10-15 έτη 

Υλοποίηση προτεινόμενου 

δικτύου ποδηλατοδρόμων 
675.000,00€ 5 έτη 

Έργα αναβάθμισης στο 

υφιστάμενο δίκτυο 

ποδηλατόδρομων 

100.000,00€ 5 έτη 

Διαπλάτυνση πεζοδρόμιων και 

παράλληλη δημιουργία θεσμο-

θετημένων θέσεων στάθμευσης 

με στόχο την εξάλειψη της 

παράνομης στάθμευσης 

5.000.000,00€ 5-15 έτη 

Επέκταση πεζοδρομήσεων στο 

σύνολο του οδικού δικτύου του 

Δήμου 

9.305.091,90€ 10-15 έτη 
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Ομάδα 
Μέτρων 

Εξυπηρετούμενοι στόχοι Μέτρο / δράση 
Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
Πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία / 

πηγές χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
Εντοπισμός Βασικού 
φορέα υλοποίησης και 
εγκρίσεων 

Εκτιμώμενος 
χρονικός 
ορίζοντας 

υλοποίησης 

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  

Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις 

ήπιας κυκλοφορίας σε ακτίνα 

250m πέριξ των σχολικών 

συγκροτημάτων 

2.000.000,00€ 5-15 έτη 

Επαναλειτουργία του 

συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων (bike sharing) 

250.000,00€ 5 έτη 

Κατασκευή πεζογέφυρων στη 

Λ. Κηφισίας για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών 

10.000.000,00€ 5 έτη 

Ανάδειξη του ρέματος Σαπφούς 

και αξιοποίηση πεζοπορικών 

μονοπατιών 

10.500.000,00€ 5 έτη 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

Ολοκληρωμένου συστήματος 

πληροφόρησης: 

20.000,00 € 5 έτη 
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Π2.1 Αύξηση της έκτασης 
πρασίνου ανά κάτοικο 
 
Π.3.1 Αστική ανάπλαση 
ρεμάτων, εμπλουτισμός του 
πρασίνου και σύνδεση με 
κοινόχρηστους χώρους 

Μετατροπή του ΧΕΥ Κύμης σε 
χώρο πρασίνου 

100.000 € 

- Ίδιοι πόροι 
- «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 
2019-2020», Πράσινο Ταμείο 

Δήμος Αμαρουσίου 

5 έτη 

Έργα βελτίωσης χώρων 
πρασίνου 

50.000€ Συνεχή  

Νέες δενδροφυτεύσεις 50.000€ Συνεχή  
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Ομάδα 
Μέτρων 

Εξυπηρετούμενοι στόχοι Μέτρο / δράση 
Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
Πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία / 

πηγές χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
Εντοπισμός Βασικού 
φορέα υλοποίησης και 
εγκρίσεων 

Εκτιμώμενος 
χρονικός 
ορίζοντας 

υλοποίησης 
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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  
 
Ο1.1 Μέση ποσοστιαία 
αύξηση εσόδων υφιστάμενων 
επιχειρήσεων τοπικής αγοράς 

Θέσπιση και εφαρμογή 
αυστηρού ωραρίου 
φορτοεκφορτώσεων 

0,00€ 

- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-2027 
- Ίδιοι πόροι 

- Δήμος Αμαρουσίου  
- Περιφέρεια Αττικής 

2 έτη 

Διαμόρφωση ειδικών θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης 

50.000,00€ 2 έτη 

Απαγόρευση διέλευσης με 
κατάλληλη κατακόρυφη 
σήμανση μεγάλων οχημάτων 
(οχήματα με ωφέλιμο φορτίο 
μεγαλύτερο από 1.5 τόνο) 

5.000,00€ 2 έτη 

Διαμόρφωση κέντρων 
διανομής εμπορευμάτων 

1.000.000,00€ 
- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-2027 
- Ίδιοι πόροι 
- ΣΔΙΤ / Ιδιωτική πρωτοβουλία 

10 έτη 
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Ομάδα 
Μέτρων 

Εξυπηρετούμενοι στόχοι Μέτρο / δράση 
Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
Πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία / 

πηγές χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
Εντοπισμός Βασικού 
φορέα υλοποίησης και 
εγκρίσεων 

Εκτιμώμενος 
χρονικός 
ορίζοντας 

υλοποίησης 

Π
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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.) 

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων 

40.000 € - 60.000€ 
- Πράσινο Ταμείο 
- Ίδιοι πόροι 

Δήμος Αμαρουσίου 

1 έτος 

Μελέτη σκοπιμότητας για 
αντικατάσταση του Δημοτικού 
Στόλου 

10.000 € 
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-2027 
Ίδιοι πόροι 

5 έτη 

Έναρξη εγκατάστασης 
σημείων φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων  

55.000,00€ - ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-2027 
- Ίδιοι πόροι 
- Πόροι από τη λειτουργία του 
συστήματος   
  ελεγχόμενης στάθμευσης 
- ΕΠΑνΕΚ 

5 έτη 

Εκσυγχρονισμός οχημάτων 
δημοτικού στόλου και 
αντικατάσταση με ηλεκτρικά 
οχήματα 

200.000,00€ 10-15 έτη 
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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  
 
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 

Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 100.000€ 

- Ίδιοι πόροι 
- «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 
2019-2020», Πράσινο Ταμείο. 

Δήμος Αμαρουσίου 

5 έτη 

Εκστρατείες βιώσιμης 

κινητικότητας 
30.000€ Κάθε έτος 

Εκστρατείες eco driving 20.000€ Κάθε έτος 

Μετρήσεις αστικού θορύβου 50.000€ 5 έτη 
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Πίνακας 10: Ορίζοντες υλοποίησης των οριστικών μέτρων του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου 

Μέτρο Ομάδα μέτρων 
Εκτιμώμενο 
κόστος 

Ορίζοντας υλοποίησης 

2025 2030 2035+ 

Αναδιοργάνωση ιεράρχησης οδικού δικτύου Κυκλοφοριακή Οργάνωση -    

Μονοδρομήσεις οδικών τμημάτων για αποφυγή διαμπερών ροών Κυκλοφοριακή Οργάνωση 10.000,00€    

Αντιμετώπιση ασυνεχειών των παράδρομων της Αττικής οδού Κυκλοφοριακή Οργάνωση 600.000,00€    

Μελέτη σηματορύθμισης (βάσει κανονισμού αμοιβών μελετών και υπηρεσιών 
της ΔΜΕΟ για 10 κόμβους) 

Σηματοδότηση 30.000,00€    

Εγκατάσταση ηχητικών συστημάτων για διέλευση τυφλών Σηματοδότηση 60.000,00€    

Τοποθέτηση πεζοφάναρων σε οδικά τμήματα με αυξημένες ταχύτητες 
κυκλοφορίας 

Σηματοδότηση 5.000,00€    

Μελέτη Στάθμευσης Διαχείριση Στάθμευσης 
50.000,00 - 
80.000,00 € 

   

Λογισμικό Διαχείρισης Έξυπνης Στάθμευσης και Έξυπνη εφαρμογή Διαχείριση Στάθμευσης 
20.000,00 - 
50.000,00 € 

   

Έρευνα Δηλωμένων Προτιμήσεων – Καθορισμός Κομίστρου Διαχείριση Στάθμευσης 
10.000,00 - 
20.000,00 € 

   

Εγκατάσταση υποδομής και λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης (Αισθητήρες και σήμανση) 

Διαχείριση Στάθμευσης 500.000,00€    

Λοιπές παρεμβάσεις (σήμανση, κολωνάκια κτλ) Διαχείριση Στάθμευσης 10.000,00€    

Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας ΜΜΜ (Δημ. Συγκ.) 1.350.000€    

Μελέτη αναδιοργάνωσης δρομολογίων Δημοτικής Συγκοινωνίας ΜΜΜ (Δημ. Συγκ.) 50.000,00€    

Βελτίωση αξιοπιστίας και συχνότητας των δρομολογίων λεωφορειακών 
γραμμών 

ΜΜΜ (Λεωφ. Γρ. ΟΑΣΑ) 29.925.000€    

Αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων αστικών λεωφορείων ΜΜΜ (Λεωφ. Γρ. ΟΑΣΑ) 200.000,00€    

Διαμόρφωση υποδομών χρήσης ποδηλάτου στις στάσεις του ΗΣΑΠ όπως 
parking, σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων κλπ. 

ΜΜΜ (ΜΣΤ) 500.000,00€    

Διαμόρφωση υποδομών χρήσης ποδηλάτου στις στάσεις του Προαστιακού 
όπως parking, σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων κλπ 

ΜΜΜ (ΜΣΤ) 500.000,00€    

Υλοποίηση προτεινόμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών 675.000,00€    
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Μέτρο Ομάδα μέτρων 
Εκτιμώμενο 
κόστος 

Ορίζοντας υλοποίησης 

2025 2030 2035+ 

Έργα αναβάθμισης στο υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατόδρομων Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών 100.000,00€    

Επαναλειτουργία του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών 250.000,00€    

Κατασκευή πεζογέφυρων στη Λ. Κηφισίας για την ασφαλή διέλευση των 
πεζών 

Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών 10.000.000,00€    

Ανάδειξη του ρέματος Σαπφούς και αξιοποίηση πεζοπορικών μονοπατιών Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών 10.500.000,00€    

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών 20.000,00 €    

Μετατροπή του ΧΕΥ Κύμης σε χώρο πρασίνου Χώροι Πρασίνου 100.000,00€    

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
Περιορισμός Κατανάλωσης 
Ενέργειας 

40.000 € - 
60.000€ 

   

Μελέτη σκοπιμότητας για αντικατάσταση του Δημοτικού Στόλου 
Περιορισμός Κατανάλωσης 
Ενέργειας 

10.000,00€    

Έναρξη εγκατάστασης σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
Περιορισμός Κατανάλωσης 
Ενέργειας 

55.000,00€    

Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 
Προώθηση & Δράσεις 
Βιώσιμης Κινητικότητας 

100.000,00€    

Μετρήσεις αστικού θορύβου 
Προώθηση & Δράσεις 
Βιώσιμης Κινητικότητας 

50.000,00€    

Θέσπιση και εφαρμογή αυστηρού ωραρίου φορτοεκφορτώσεων Εμπορευματικές Μεταφορές -    

Διαμόρφωση ειδικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης Εμπορευματικές Μεταφορές 50.000,00€    

Απαγόρευση διέλευσης με κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση μεγάλων 
οχημάτων (οχήματα με ωφέλιμο φορτίο μεγαλύτερο από 1.5 τόνο) 

Εμπορευματικές Μεταφορές 5.000,00€    

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

Πύκνωση συχνοτήτων διέλευσης των Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών ΜΜΜ (Δημ. Συγκ.) 40.000,00€    

Δημιουργία περιοχής ελεύθερης από κυκλοφορία οχημάτων (car-free zone) Κυκλοφοριακή Οργάνωση 2.034.600,00€    

Επέκταση της Λ. Κύμης από τη συμβολή της με την Αττική οδό μέχρι τη Νέα 
Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης 

Κυκλοφοριακή Οργάνωση 4.600.000,00€    

Εξασφάλιση μετεπιβίβασης με σταθμούς των ΜΣΤ και βελτίωση της κάλυψης 
του δικτύου 

ΜΜΜ (Δημ. Συγκ.) 40.000,00€    

Διαμόρφωση κέντρων διανομής εμπορευμάτων Εμπορευματικές Μεταφορές 1.000.000,00€    

Ανασχεδιασμός επιλεγμένων διασταυρώσεων 
Διαμορφώσεις Ισόπεδων 
Κόμβων 

8.000.000,00€    

Δημιουργία κυκλικών κόμβων Διαμορφώσεις Ισόπεδων 6.000.000,00€    
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Μέτρο Ομάδα μέτρων 
Εκτιμώμενο 
κόστος 

Ορίζοντας υλοποίησης 

2025 2030 2035+ 

Κόμβων 

Βελτίωση των διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια με σημειακές 
παρεμβάσεις π.χ. διαπλάτυνση πεζοδρομίων, ράμπες ΑΜΕΑ) 

Διαμορφώσεις Ισόπεδων 
Κόμβων 

175.000,00€    

Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης (εκτός οδού) Διαχείριση Στάθμευσης 51.200.000,00€    

Ανανέωση του στόλου της Δημοτικής συγκοινωνίας με οχήματα «καθαρής 
ενέργειας» 

ΜΜΜ (Δημ. Συγκ.) 3.000.000,00 €    

Ανανέωση του στόλου των λεωφορείων ΟΑΣΑ με οχήματα «καθαρής 
ενέργειας» με κατάλληλο χώρο για ποδήλατα 

ΜΜΜ (Λεωφ. Γρ. ΟΑΣΑ) 2.800.000,00€    

Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων Προαστιακού ΜΜΜ (ΜΣΤ) 500.000,00€    

Διαπλάτυνση πεζοδρόμιων και  δημιουργία θεσμοθετημένων θέσεων 
στάθμευσης για την εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης 

Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών 5.000.000,00€    

Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας σε ακτίνα 250m πέριξ των 
σχολικών συγκροτημάτων 

Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών 2.000.000,00€    

Έργα βελτίωσης χώρων πρασίνου Χώροι Πρασίνου 50.000,00€    

Νέες δενδροφυτεύσεις Χώροι Πρασίνου 50.000,00€    

Μείωση ορίων ταχύτητας στο ιεραρχημένο δίκτυο στα 40 km/h και μετέπειτα 
στα 30 km/h με εγκατάσταση επιπρόσθετης σήμανσης 

Κυκλοφοριακή Οργάνωση 12.000,00€    

Τμηματική υπογειοποίηση της Λεωφ. Κηφισίας Κυκλοφοριακή Οργάνωση 81.432.156,00€    

Εφαρμογή τηλεματικής σε στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας ΜΜΜ (Δημ. Συγκ.) 1.030.000€    

Εφαρμογή τηλεματικής σε στάσεις του ΟΑΣΑ ΜΜΜ (Λεωφ. Γρ. ΟΑΣΑ) 525.000,00€    

Υλοποίηση δικτύου πράσινων διαδρομών Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών 2.060.000,00€    

Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών 9.305.091,90€    

Εκσυγχρονισμός οχημάτων δημοτικού στόλου και αντικατάσταση με 
ηλεκτρικά οχήματα 

Περιορισμός Κατανάλωσης 
Ενέργειας 

200.000,00€    

Εκστρατείες βιώσιμης κινητικότητας 
Προώθηση & Δράσεις 
Βιώσιμης Κινητικότητας 

30.000,00€    

Εκστρατείες eco driving 
Προώθηση & Δράσεις 
Βιώσιμης Κινητικότητας 

20.000,00€    

Το καφέ χρώμα υποδηλώνει ότι οι δράσεις θα πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. 
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6.4 Συμβολή των μέτρων κινητικότητας 

Εκτιμήθηκε ποιοτικά η συμβολή ενός μέρους των μέτρων κινητικότητας σε περιβαλλοντικό, 

οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, πρόκειται κυρίως για μέτρα τα οποία είτε έχουν υψηλό 

κόστος είτε οι επιπτώσεις τους στην κινητικότητα εντός του Δήμου αναμένονται να είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές. Τα επιλεγμένα μέτρα παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας 11: Ποιοτική εκτίμηση των επιπτώσεων ανά επιλεγμένο μέτρο 

Επιλεγμένα μέτρα 
Περιβαλλοντικά 

Κριτήρια 
Οικονομικά 

Κριτήρια 
Κοινωνικά 
Κριτήρια 

Αναδιοργάνωση 
ιεράρχησης 
οδικού δικτύου 

Η νέα ιεράρχηση του οδικού 
δικτύου πρόκειται να 
θωρακίσει τον Δήμο έναντι 
των διαμπερών ροών που 
επιβαρύνουν την ποιότητα 
του αέρα και αυξάνουν τα 
επίπεδο θορύβου  

Με την εφαρμογή της νέας 
ιεράρχησης θα 
αντιμετωπιστούν 
προβλήματα κυκλοφοριακής 
συμφόρησης που 
εμφανίζονται στον Δήμο. Οι 
καθυστερήσεις εντός των 
δρόμων του Αμαρουσίου θα 
μειωθούν με αποτέλεσμα οι 
κάτοικοι να φθάνουν 
γρηγορότερα στο 
προορισμό τους.  

Η εφαρμογή νέας 
ιεράρχησης θα επηρεάσει 
θετικά την οδική 
ασφάλεια. Ως συνέπεια 
το επίπεδο ενεργής 
μετακίνησης θα αυξηθεί 
συνολικά στον Δήμο.  

Δημιουργία 
περιοχής 
ελεύθερης από 
κυκλοφορία 
οχημάτων (car-
free zone) 

Η θέσπιση μια τέτοιας 
περιοχής θα συμβάλει 
σημαντικά στη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
του θορύβου εντός του 
κέντρου του Δήμου  

Σημαντική συνεισφορά στην 
ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας του Δήμου θα 
έχει η εφαρμογή του 
συγκεκριμένου μέτρου. Οι 
επισκέπτες της πόλης θα 
έχουν την ευκαιρία να 
περιηγηθούν με ασφάλεια 
και άνεση στην αγορά της 
πόλης.  

Το επίπεδο της ενεργής 
μετακίνησης πρόκειται να 
αυξηθεί ως συνέπειας 
της εφαρμογής αυτού του 
μέτρου. Τόσο η οδική 
ασφάλεια όσο και η 
προσβασιμότητα των 
ευάλωτων χρηστών θα 
βελτιωθεί σημαντικά 
εντός του κέντρου του 
Δήμου.  

Τμηματική 
υπογειοποίηση 
Λεωφ. Κηφισίας 

Η υπογειοποίηση της Λεωφ. 
Κηφισίας θα συνοδευτεί με 
έργα ανάπλασης στην 
επιφάνεια, τα οποία θα 
αναβαθμίσουν την ποιότητα 
του αστικού περιβάλλοντος. 
Παράλληλα θα καταγραφεί 
μείωση του αστικού θορύβου 
στα οικοδομικά τετράγωνα 
γύρω από τη Λεωφ. Κηφισίας  

Η υπογειοποίηση της Λεωφ. 
Κηφισίας θα αμβλύνει 
προβλήματα κυκλοφοριακής 
συμφόρησης που 
σχετίζονται με την ύπαρξη 
ισόπεδων 
σηματοδοτούμενων κόμβων 
κατά μήκος της.  

Μετά την υπογειοποίηση 
της Λεωφ. Κηφισίας, οι 
πεζοί και ποδηλάτες θα 
μπορούν να διασχίζουν 
τον άξονα με ασφάλεια. 
Η προσβασιμότητα θα 
βελτιωθεί συνολικά για 
τον Δήμο, καθώς η 
Λεωφ. Κηφισίας αποτελεί 
σήμερα στοιχείο 
αποκοπής αστικού ιστού. 

Μετατροπή 
συλλεκτήριων και 
τοπικών οδών σε 
οδούς ήπιας 
κυκλοφορίας 

Μέσα από την υλοποίηση του 
μέτρου, η ποιότητα του 
αστικού περιβάλλοντος θα 
βελτιωθεί συνολικά. 
Παράλληλα ήπια κυκλοφορία 
σημαίνει χαμηλότερές 
εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και επίπεδα 
αστικού θορύβου  

Το ποδήλατο ή το 
περπάτημα αποτελούν πιο 
ελκυστικά μέσα μετακίνησης 
σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας 
σε σύγκριση με το 
αυτοκίνητο. Η χρήση αυτών 
των δύο μέσων για 
μετακινήσεις εντός του 
Δήμου συμβάλει στη μείωση 
του καθημερινού κόστους 
μετακίνησης.  

Με την υλοποίηση αυτού 
του μέτρου η οδική 
ασφάλεια, το επίπεδο 
ενεργής μετακίνησης και 
η προσβασιμότητα των 
ευάλωτων χρηστών θα 
βελτιωθούν συνολικά 
στον Δήμο.  

Επέκταση της Λ. 
Κύμης από τη 
συμβολή της με 
την Αττική οδό 

Με την επέκταση της Λ. 
Κύμης, το επίπεδο του 
αστικού θορύβου θα αυξηθεί 
στις περιοχές που διασχίζει η 

Η επέκταση της Λεωφ. 
Κύμης θα οδηγήσει στην 
επίλυση προβλημάτων 
κυκλοφοριακής συμφόρησης 

Στο κοινωνικό επίπεδο 
δεν αναμένονται 
σημαντικές θετικές ή 
αρνητικές επιπτώσεις.  
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μέχρι τη Νέα 
Εθνική Οδό 
Αθηνών-
Θεσσαλονίκης 

νέα χάραξη. Θα παραλάβει 
όμως διαμπερείς ροές, οι 
οποίες πραγματοποιούνται 
διαμέσου οδών κατοικίας 
σήμερα. Συνεπώς ο αστικός 
θόρυβος εντός των γειτονιών 
κατοικίας αναμένεται να 
μειωθεί, όπως επίσης η 
ποιότητα του αέρα θα 
βελτιωθεί συνολικά.  

που παρατηρούνται εντός 
του Δήμου.  

Εφαρμογή 
συστήματος 
ελεγχόμενης 
στάθμευσης 

Ο περιορισμός της 
στάθμευσης θα οδηγήσει στη 
μείωση του φόρτου 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
εντός του Δήμου. 
Χαμηλότεροι κυκλοφοριακοί 
φόρτοι σημαίνει καλύτερη 
ποιότητα αέρα και λιγότερη 
ηχορύπανση.  

Η εφαρμογή ενός τέτοιου 
συστήματος θα αυξήσει το 
κόστος μετακίνησης με 
αυτοκίνητο των επισκεπτών 
του Δήμου. Το γεγονός αυτό 
θα οδηγήσει στη μείωση της 
χρήσης αυτοκινήτου για 
επίσκεψη στον Δήμο. Με τη 
μείωση του όγκου των 
έλξεων, πολλά 
κυκλοφοριακά προβλήματα 
που παρατηρούνται εντός 
του Δήμου σήμερα θα 
επιλυθούν.  

Ο περιορισμός της 
στάθμευσης θα οδηγήσει 
στη βελτίωση της 
προσβασιμότητας των 
ευάλωτων χρηστών. Ο 
όγκος των ενεργών 
μετακινήσεων θα αυξηθεί 
συνολικά στον Δήμο.  

Δημιουργία 
χώρων 
στάθμευσης εκτός 
οδού και κάτω 
από την 
επιφάνεια 
πλατειών ή 
υφιστάμενων 
οδών σε κεντρικές 
περιοχές με 
αυξημένη ζήτηση 

Πρόκειται για μέτρο, το οποίο 
μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της ποιότητας του 
αστικού περιβάλλοντος 
καθώς θα απελευθερωθούν 
μεγάλες επιφάνειες δημόσιου 
χώρου.  

Θετικές θα είναι οι 
επιπτώσεις στην τοπική 
οικονομία, ωστόσο είναι 
άγνωστο αν το μέτρο αυτό 
θα οδηγήσει σε 
υψηλότερους 
κυκλοφοριακούς φόρτους 
και άρα σε προβλήματα 
κυκλοφοριακής συμφόρησης 
εντός του Δήμου  

Με την υλοποίηση αυτού 
μέτρου, η 
προσβασιμότητα των 
ευάλωτων χρηστών θα 
βελτιωθεί  

Εγκατάσταση 
σημείων φόρτισης 
ηλεκτρικών 
οχημάτων 

Η χρήση ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων από τους 
κατοίκους του Δήμου θα 
αμβλύνει προβλήματα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
ηχορύπανσης. Ο Δήμος 
οφείλει να υποστηρίξει την 
προσπάθεια αυτή με 
εγκατάσταση σημείων 
φόρτισης  

Το καθημερινό κόστος 
μετακίνησης θα μειωθεί 
συνολικά στον Δήμο, καθώς 
το κόστος πλήρους 
φόρτισης ("γεμίσματος") 
ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου 
είναι πολύ χαμηλότερο σε 
σχέση με το κόστος ενός 
βενζινοκίνητου.  

Στο κοινωνικό επίπεδο 
δεν αναμένονται 
σημαντικές θετικές ή 
αρνητικές επιπτώσεις.  

Ανασχεδιασμός 
επιλεγμένων 
διασταυρώσεων 

Με την υλοποίηση του μέτρου 
αυτού, θα πραγματοποιηθεί 
σημειακή βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος  

Ο ανασχεδιασμός των 
κόμβων θα γίνει με τέτοιο 
τρόπο ώστε να επιλυθούν 
προβλήματα κυκλοφοριακής 
συμφόρησης που 
παρουσιάζονται στους 
κόμβους αυτούς.  

Με την υλοποίηση του 
μέτρου αυτού, θα 
υπάρξει σημειακή 
βελτίωση του επιπέδου 
οδικής ασφάλειας  

Πύκνωση 
συχνοτήτων 
διέλευσης των 
Δημοτικών 
Λεωφορειακών 
Γραμμών 

Βελτίωση των υπηρεσιών ΔΣ 
σημαίνει αυτόματα λιγότερα 
ταξίδια με ιδιωτικό 
αυτοκίνητο. Αυτό οδηγεί στη 
βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα και στη μείωση του 
αστικού θορύβου  

Αποδοτικές υπηρεσίες ΔΣ 
σημαίνει επίσης 
χαμηλότερος κόστος 
καθημερινής μετακίνησης 
και λιγότερα προβλήματα 
κυκλοφοριακής συμφόρησης 
εντός Δήμου  

Η πύκνωση των 
δρομολογίων θα 
οδηγήσει στη βελτίωση 
του επιπέδου 
εξυπηρέτησης. Επίσης η 
προσβασιμότητα 
ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων, όπως: 
ηλικιωμένοι, παιδιά κλπ. 
θα βελτιωθεί.  
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Διαμόρφωση 
υποδομών 
χρήσης 
ποδηλάτου στις 
στάσεις του ΗΣΑΠ 
όπως parking, 
σύστημα 
κοινόχρηστων 
ποδηλάτων κλπ. 

Οι πολυτροπικές μετακινήσεις 
συμβάλλουν σημαντικά στη 
βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα και στη μείωση του 
αστικού θορύβου  

Η ανάπτυξη υποδομών για 
την ενίσχυση πολυτροπικών 
μετακινήσεων θα αυξήσει 
σημαντικά την ελκυστικότητα 
των ΜΜΜ έναντι του 
αυτοκινήτου. Το γεγονός 
αυτό θα οδηγήσει στη 
μείωση των ροών 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
από τις περιοχές κατοικία 
προς τους σταθμούς ΜΣΤ. 

Το επίπεδο ενεργής 
μετακίνησης θα αυξηθεί 
σημαντικά εντός του 
Δήμου, καθώς το 
μεγαλύτερο μέρος των 
μετακινήσεων από/προς 
του σταθμούς ΜΣΤ θα 
πραγματοποιείται με το 
ποδήλατο.  

Κατασκευή 
γραμμής ΤΡΑΜ ή 
ελαφρύ Μετρό 
(LRT) εντός των 
ορίων του Δήμου 
Αμαρουσίου. Η 
γραμμή θα 
εξυπηρετεί και 
τους Δήμους 
Χαλανδρίου, 
Βριλησσίων, 
Πεντέλης και 
Κηφισιάς. 

Η δημιουργία γραμμής ΤΡΑΜ 
θα συμβάλει σημαντικά στη 
βελτίωση της ποιότητας του 
αστικού περιβάλλοντος, 
καθώς θα συνοδευτεί από 
αστικές αναπλάσεις.  

Η γραμμή ΤΡΑΜ θα επιλύσει 
προβλήματα κυκλοφοριακής 
συμφόρησης που 
παρουσιάζονται στους 
Δήμους του βόρειου τομέα.  

Με την υλοποίηση της 
γραμμής αυτής, θα 
εξασφαλιστεί καλύτερη 
συνδεσιμότητα μεταξύ 
των Δήμων του βόρειου 
τομέα  

Υλοποίηση 
δικτύου 
πράσινων 
διαδρομών 

Η δημιουργία δικτύου 
πράσινου θα αλλάξει προς το 
καλύτερο τη φυσιογνωμία των 
αστικών οδών και της πόλης 
γενικότερα.  

Έμμεσες επιπτώσεις θα 
υπάρξουν στην τοπική 
οικονομία από τη δημιουργία 
πράσινων διαδρομών.  

Το επίπεδο ενεργής 
μετακίνησης θα αυξηθεί 
καθώς η οδική ασφάλεια 
και η προσβασιμότητα 
των ευάλωτων χρηστών 
θα βελτιωθεί συνολικά. 
Θετικές επιπτώσεις 
αναμένονται και στην 
υγεία των κατοίκων, 
καθώς το δίκτυο δύναται 
για την καθημερινή 
άσκηση των κατοίκων.  

Υλοποίηση 
προτεινόμενου 
δικτύου 
ποδηλατοδρόμων 

Η δημιουργία δικτύου 
ποδηλατοδρόμων θα 
συμβάλει στη βελτίωση της 
ποιότητας του αστικού 
περιβάλλοντος. Η χρήση 
ποδηλάτου αντί αυτοκινήτου 
για καθημερινές μετακινήσεις 
εντός του Δήμου θα συμβάλει 
στη μείωση του αστικού 
θορύβου και στη βελτίωση 
της ποιότητας του αέρα  

Έμμεσες επιπτώσεις θα 
υπάρξουν στην τοπική 
οικονομία από τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων. Το 
κόστος μετακίνησης με 
ποδήλατο είναι σαφώς 
χαμηλότερο σε σχέση με 
άλλα μέσα.  

Το επίπεδο ενεργής 
μετακίνησης θα αυξηθεί 
καθώς η οδική ασφάλεια 
και η προσβασιμότητα 
των ποδηλατών θα 
βελτιωθεί συνολικά. 
Θετικές επιπτώσεις 
αναμένονται και στην 
υγεία των κατοίκων μέσα 
από τη βελτίωση της 
φυσικής τους 
κατάστασης.  

Διαπλάτυνση 
πεζοδρόμιων και 
παράλληλη 
δημιουργία 
θεσμοθετημένων 
θέσεων 
στάθμευσης με 
στόχο την 
εξάλειψη της 
παράνομης 
στάθμευσης 

Η διαπλάτυνση των 
πεζοδρομίων θα αλλάξει 
προς το καλύτερο τη 
φυσιογνωμία των αστικών 
οδών του Δήμου.  

Σημαντικές επιπτώσεις θα 
υπάρξουν στην τοπική 
εμπορική αγορά από τη 
διαπλάτυνση των 
πεζοδρομίων.  

Το επίπεδο ενεργής 
μετακίνησης θα αυξηθεί 
καθώς η οδική ασφάλεια 
και η προσβασιμότητα 
των πεζών θα βελτιωθεί 
συνολικά.  
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Επέκταση 
πεζοδρομήσεων 
στο σύνολο του 
οδικού δικτύου 
του Δήμου 

Η επέκταση των 
πεζοδρομήσεων θα αλλάξει 
προς το  καλύτερο τη 
φυσιογνωμία της πόλης 
γενικότερα. 

Σημαντικές επιπτώσεις θα 
υπάρξουν στην τοπική 
εμπορική αγορά από την 
επέκταση των 
πεζοδρομήσεων 

Το επίπεδο ενεργής 
μετακίνησης θα αυξηθεί 
καθώς η οδική ασφάλεια 
και η προσβασιμότητα 
των πεζών θα βελτιωθεί 
συνολικά. 

Κατασκευή 
πεζογέφυρων στη 
Λ. Κηφισίας για 
την ασφαλή 
διέλευση των 
πεζών 

Στο περιβαλλοντικό επίπεδο 
δεν αναμένονται σημαντικές 
θετικές ή αρνητικές 
επιπτώσεις.  

Στο οικονομικό επίπεδο δεν 
αναμένονται σημαντικές 
θετικές ή αρνητικές 
επιπτώσεις.  

Οι νέες πεζογέφυρες θα 
αυξήσουν σημαντικά το 
επίπεδο οδικής ασφάλεια 
και προσβασιμότητας 
των πεζών στην περιοχή 
γύρω από τη Λεωφ. 
Κηφισίας  

Ανάδειξη του 
ρέματος Σαπφούς 
και αξιοποίηση 
πεζοπορικών 
μονοπατιών 

Η ανάδειξη του ρέματος της 
Σαπφούς θα αλλάξει προς το 
καλύτερο τη φυσιογνωμία της 
πόλης.  

Στο οικονομικό επίπεδο δεν 
αναμένονται σημαντικές 
θετικές ή αρνητικές 
επιπτώσεις.  

Θετικές επιπτώσεις 
αναμένονται στην υγεία 
των κατοίκων, καθώς τα 
νέα μονοπάτια δύναται 
να χρησιμοποιηθούν για 
την καθημερινή άσκηση 
των κατοίκων. Το 
επίπεδο της ενεργής 
μετακίνησης προβλέπεται 
να αυξηθεί από την 
υλοποίηση αυτού μέτρου  

Παραχώρηση της 
ακάλυπτης 
έκταση του ΧΕΥ 
Κύμης και 
ανάπλαση της σε 
χώρο πρασίνου 

Η δημιουργία ενός νέου 
χώρου πράσινου θα συμβάλει 
θετικά στην ποιότητα του 
αστικού περιβάλλοντος  

Στο οικονομικό επίπεδο δεν 
αναμένονται σημαντικές 
θετικές ή αρνητικές 
επιπτώσεις.  

Η αύξηση του αστικού 
πρασίνου στην πόλης 
καθιστά πιο ελκυστική τη 
μετακίνηση με ποδήλατο 
ή περπάτημα.  

Αύξηση αστικού 
πρασίνου με νέες 
δεντροφυτεύσεις 

Η αύξηση του πρασίνου θα 
αλλάξει προς το καλύτερο τη 
φυσιογνωμία των αστικών 
οδών και της πόλης 
γενικότερα.  

Στο οικονομικό επίπεδο δεν 
αναμένονται σημαντικές 
θετικές ή αρνητικές 
επιπτώσεις.  

Η αύξηση του αστικού 
πρασίνου στην πόλης 
καθιστά πιο ελκυστική τη 
μετακίνηση με ποδήλατο 
ή περπάτημα εντός της 
πόλης  

Διαμόρφωση 
κέντρων διανομής 
εμπορευμάτων 

Η διαμόρφωση κέντρων 
διανομής εμπορευμάτων θα 
μειώσει τις κυκλοφοριακές 
ροές βαρέων οχημάτων προς 
το κέντρο του Δήμου και τις 
περιοχές κατοικίας. Αυτό το 
γεγονός θα οδηγήσει σε 
μείωση των επιπέδων του 
αστικού θορύβου.  

Η υλοποίηση αυτού του 
μέτρου θα αυξήσει την 
αποδοτικότητα του 
συστήματος 
εμπορευματικών μεταφορών 
της πόλης. Οι επιπτώσεις 
στην τοπική οικονομία 
αναμένονται ιδιαίτερα 
θετικές  

Στο κοινωνικό επίπεδο 
δεν αναμένονται 
σημαντικές θετικές ή 
αρνητικές επιπτώσεις.  
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7 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

7.1 Εισαγωγή 

Η ύπαρξη ενός σχεδίου παρακολούθησης και αξιολόγησης αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Αυτό εξασφαλίζει τη διαρκή και 

συνεχή παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και εφαρμογής των μέτρων καθώς επίσης 

και της αποτίμησης των αποτελεσμάτων που αυτά επιφέρουν στο συνολικό σύστημα 

κινητικότητας της πόλης. 

Το σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΣΒΑΚ περιλαμβάνει δείκτες και στόχους 

που πρέπει να είναι «ΕΞΥΠΝΟΙ» ή «SMART». Επιπρόσθετα, τόσο οι δείκτες όσο και οι 

ποσοτικοί στόχοι αυτών θα πρέπει να συγκεντρώνουν μια σειρά από χαρακτηριστικά όπως: 

 να ευθυγραμμίζονται με την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, 

 να ακολουθούν τις προτεραιότητες και τους σκοπούς του προγράμματος όπως αυτά 

έχουν προδιαγραφεί στα προηγούμενα στάδια 

 να είναι σαφείς, ακριβείς και ειδικοί 

 να εδράζονται σε ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους, εύκολα κατανοητούς από όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς 

 να είναι εύκολα μετρήσιμοι και  

 οι διαθέσιμες πηγές πρωτογενών δεδομένων πρέπει να επαρκούν, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η αποτύπωση των πιθανών μελλοντικών μεταβολών.  

O ορισμός των δεικτών και των στόχων ενός συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης 

πρέπει να τίθεται σε μια ρεαλιστική χρονικά και οικονομοτεχνικά βάση, καθώς πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη την τεχνική, λειτουργική και οικονομική ικανότητα που διαθέτει ο 

επισπεύδων φορέας. 

Η ποσοτική διάσταση των δεικτών διευκολύνει τόσο την αποτίμηση της υφιστάμενης 

κατάστασης όσο και τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών φάσεων. Οι δείκτες 

κατηγοριοποιούνται σε 5 βασικές κατηγορίες.  

1. Δείκτες αποτελεσμάτων (outcome indicators): μετρούν τις πραγματικές 

επιπτώσεις του ΣΒΑΚ στο κοινωνικό (social equity), οικονομικό (economic growth), 

περιβαλλοντικό (environment και livable streets) επίπεδο. Εμπεριέχονται και δείκτες 

σχετικοί με την (όχι μόνο οδική) ασφάλεια (safety) και την αποδοτικότητα (efficiency) 

του συστήματος. Μερικοί από αυτούς είναι: ελκυστικότητα οδικού περιβάλλοντος, 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συγκέντρωση χώρων πρασίνου, κόστος 

μετακινήσεων, αντιληπτή ασφάλεια.  

2. Δείκτες μεταφορικής δραστηριότητας (transport activity indicators): σχετίζονται 

κυρίως με τις επιλογές μετακίνησης που πρόκειται να γίνουν από τους κατοίκους στο 

μέλλον, εφόσον εφαρμοστούν αλλαγές στο μεταφορικό σύστημα. Αρκετοί δείκτες 

μπορούν να περιγράψουν τη μεταφορική δραστηριότητα· μερικοί από αυτούς είναι: 

αριθμός ταξιδιών ανά μέσο μεταφοράς, φόρτος οχημάτων σε συγκεκριμένες 
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περιοχές, μερίδιο ταξιδιών με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον, ικανοποίηση 

καθημερινών χρηστών δημόσιας συγκοινωνίας κλπ.  

3. Δείκτες Εκροών (output indicators): υπολογίζουν το βαθμό υλοποίησης των 

πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας και των σχετικών μέτρων. Μερικοί δείκτες που 

ανήκουν σε αυτήν την ομάδα είναι: μήκος νέων υποδομών ανά μέσο μετακίνησης, 

αριθμός χώρων Park & Ride, αριθμός εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης κλπ.  

4. Δείκτες Εισροών (input indicators): παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος 

των οικονομικών πόρων (κόστη) που απαιτούνται για την εκτέλεση του σχεδίου και 

την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται. Παραδείγματα τέτοιων δεικτών είναι: 

κόστος επενδύσεων για νέες/βελτιωμένες υποδομές ανά μέσο μεταφοράς, 

επιχορηγήσεις για τη λειτουργία, συντήρηση των συστημάτων βιώσιμων μεταφορών 

κλπ. 

5. Δείκτες ευρύτερου περιβάλλοντος (contextual indicators): παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές εξελίξεις που επηρεάζουν την επιτυχία και 

εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ (π.χ. οικονομικές ή πολιτικές εξελίξεις). Τέτοιοι δείκτες μπορεί 

να είναι: ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας, οι εξελίξεις στις αξίες ακίνητων κλπ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα ποσοτικών στοιχείων, τους μετρήσιμους στόχους, 

όπως αυτοί έχουν τεθεί, δημιουργήθηκε μια λίστα δεικτών η οποία παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 12. Οι δείκτες αυτοί θεωρούνται καθοριστικοί για την επιτυχία ενός ΣΒΑΚ. Έχουν 

ομαδοποιηθεί σύμφωνα με τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν πριν. Ποσοτικά στοιχεία βάσης 

δεν έχουν βρεθεί για μερικούς από τους δείκτες αυτούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δίνονται 

μετρήσιμοι στόχοι, οι οποίοι δεν περιγράφουν κάποια μεταβολή σε σχέση με κάποιο στοιχείο 

βάσης αλλά ένα επιθυμητό μελλοντικό επίπεδο. 
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7.2 Δείκτες παρακολούθησης  

Πίνακας 12: Δείκτες παρακολούθησης του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου 

 
Α/Α Δείκτης Ορισμός 

Έτος 
Βάσης 

Στόχος 

 5ετία 10ετία 15ετία 

Δ
ε
ίκ

τε
ς
 α

π
ο

τε
λ

ε
σ

μ
ά

τω
ν

 

1 
Ποσοστό περιοχών εντός του 
Δήμου όπου τηρείται το 
ελάχιστο όριο θορύβου 

Έκταση περιοχών με επίπεδα θορύβου κάτω 
από τα όρια / Συνολική έκταση Δήμου (%) 

- 25% 50% 75% 

2 

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

Πλήθος σημείων ενδιαφέροντος με τον 
προβλεπόμενο αριθμό θέσεων στάθμευσης 
ΑμεΑ / προς το συνολικό πλήθος των 
σημείων ενδιαφέροντος 

- 25% 50% 75% 

3 
Μείωση τροχαίων 
ατυχημάτων εντός της 
επικράτειας του Δήμου 

Πλήθος τροχαίων ατυχημάτων με 
τουλάχιστον έναν τραυματισμό ανά έτος στην 
περιοχή του Δήμου το εξεταζόμενο έτος – 
Πλήθος τροχαίων ατυχημάτων με 
τουλάχιστον έναν τραυματισμό του έτους 
βάσης (2017) στην περιοχή του Δήμου / 
Πλήθος τροχαίων ατυχημάτων με 
τουλάχιστον έναν τραυματισμό του έτους 
βάσης (2017) στην περιοχή του Δήμου 

126  
(2017) 

10% 25% 50% 

4 
Εγκατάσταση συστήματος 
ενοικίασης ποδηλάτων 

Πλήθος σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων που 
λειτουργούν στον Δήμο 

5 11 17 26 

5 
Νέοι κοινόχρηστοι χώροι 
πρασίνου 

Έκταση νέων χώρων πρασίνου (m
2
)  - 4.500m

2 
- 

6 
Διαμόρφωση ελεύθερων 
χώρων ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης 

Πλήθος νέων ελεύθερων χώρων ενημέρωσης 
ευαισθητοποίησης 

- 1   

7 Χώροι κοινωνικοποίησης 
Πλήθος χώρων κοινωνικοποίησης 
(superblocks) 

0 13   

8 
Θέσπιση κανονισμού 
φορτοεκφορτώσεων 

Σχεδιασμός και εφαρμογή κανονισμού 
φορτοεκφορτώσεων 

- 
Θέσπιση 

κανονισμού 
Λειτουργία 
κανονισμού 

Λειτουργία 
κανονισμού 
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Α/Α Δείκτης Ορισμός 

Έτος 
Βάσης 

Στόχος 

 5ετία 10ετία 15ετία 

9 
Αστικά κέντρα διανομής 
εμπορευμάτων 

Δημιουργία κέντρων διανομής εμπορευμάτων 0   
2 κέντρα 
διανομής 

10 
Πλήθος χώρων στάθμευσης 
εκτός οδού 

Πλήθος οργανωμένων χώρων στάθμευσης 
εκτός οδού στον Δήμο Αμαρουσίου 

78 83 84 85 

11 Αναβαθμισμένοι κόμβοι Πλήθος κόμβων προς αναβάθμιση 0 9 15 19 

12 
Διαβάσεις με ύπαρξη 
πεζοφάναρου 

Πλήθος νέων πεζοφάναρων 47 52 52 52 

13 
Πλήθος σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

Αριθμός εγκαταστημένων και λειτουργικών 
σταθμών φόρτισης αυτοκινήτων 

0 5 9 11 

14 
Πλήθος ηλεκτρικών οχημάτων 
στον δημοτικό στόλο 

Αριθμός ηλεκτρικών οχημάτων  - 
Εκπόνηση 

μελέτης 
σκοπιμότητας 

10 - 

15 
Δράσεις ενημέρωσης & 
ευαισθητοποίησης ανά έτος 

Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης 
ανά έτος 

0 2/έτος 

Δ
ε
ίκ

τε
ς
 ε

κ
ρ

ο
ώ

ν
 

16 
Έκταση συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης  

Έκταση συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης / συνολική έκταση περιοχής 
μελέτης 

0 50% 75% ~85% 

17 
Ποσοστό μήκους πεζοδρόμων 
στο οδικό δίκτυο του Δήμου 

Μήκος πεζοδρόμων / Συνολικό μήκος οδικού 
δικτύου 

3,88% 4,5% 5,2% 6,7% 

18 Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας 
Έκταση περιοχής ήπιας κυκλοφορίας / 
Συνολική έκταση Δήμου 

 25% 70% 85% 

19 
Ποσοστό υπογειοποιημένου 
οδικού δικτύου 

Μήκος υπογειοποιημένου οδικού δικτύου / 
Συνολικό οδικό δίκτυο 

0 
(ολοκλήρωση 

μελέτης) 
(Κατασκευή) 1,3% 

20 
Περιοχή ελεύθερη από 
κυκλοφορία οχημάτων 

Έκταση περιοχής ελεύθερης από 
κυκλοφορίας / Συνολική έκταση Δήμου 

0 
(ολοκλήρωση 

μελέτης) 
0,27%  

21 
Μήκος Επέκτασης Λεωφόρου 
Κύμης 

Μήκος επεκτεινόμενου οδικού δικτύου / 
Αρχικό Μήκος οδικού δικτύου 

- 
(ολοκλήρωση 

μελέτης) 
(Κατασκευή) 4km 

22 
Ποσοστό μήκους του οδικού 
δικτύου με δίκτυο 
ποδηλατοδρόμων  

Μήκος ποδηλατοδρόμων / Συνολικό μήκος 
οδικού δικτύου Δήμου 

1,12% 1,8% 2%  

23 
Δημιουργία σχολικών 
δακτυλίων 

Σχολικά συγκροτήματα με σχολικό δακτύλιο / 
Συνολικό πλήθος σχολικών συγκροτημάτων 

0 50% 75% 100% 
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Α/Α Δείκτης Ορισμός 

Έτος 
Βάσης 

Στόχος 

 5ετία 10ετία 15ετία 

24 
Ποσοστό πεζοδρομίων με 
πλάτος <1,5μ 

Μήκος  πεζοδρομίων με πλάτος <1,5μ / 
Συνολικό μήκος πεζοδρομίων 

52,42% 39,3% 25%  

25 
Ποσοστό πράσινων 
διαδρομών 

Μήκος υλοποιημένων πράσινων διαδρομών / 
Συνολικό μήκος πράσινων διαδρομών 

0  50% 100% 

26 
Διαβάσεις με κατάλληλες 
υποδομές υποστήριξης ΑμεΑ 

Πλήθος διαβάσεων με κατάλληλες υποδομές 
υποστήριξης ΑμεΑ / Σύνολο διαβάσεων 
δικτύου 

0 30% 60% 90% 

27 
Ποσοστό στάσεων με 
κατάλληλα χαρακτηριστικά 
άνεσης και ασφάλειας 

Πλήθος στάσεων με επαρκή χαρακτηριστικά 
άνεσης και ασφάλειας / Σύνολο των στάσεων 

10,0% 25,0% 50,0% 70,0% 

Δ
ε
ίκ

τε
ς
 

μ
ε
τα

φ
ο

ρ
ικ

ή
ς
 

δ
ρ

α
σ

τη
ρ

ιό
τη

τα
ς
 

28 
Μερίδιο Δημόσιας 
Συγκοινωνίας στις 
καθημερινές μετακινήσεις 

Πλήθος μετακινήσεων με δημόσιες 
συγκοινωνίες / Συνολικό πλήθος 
μετακινήσεων 

30% 32% 34% 36% 

29 
Ποσοστό βαρέων οχημάτων 
στη σύνθεση της κυκλοφορίας 

Πλήθος βαρέων οχημάτων / Σύνολο 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

2,17% 1,5% 1% 0,8% 

Δ
ε
ίκ

τε
ς
 

Ε
ισ

ρ
ο

ώ
ν

 30 
Κόστος επενδύσεων για νέες 
/βελτιωμένες υποδομές ανά 
μέσο μεταφοράς 

Κόστος (σε €) επενδύσεων ανά μέσο 
μεταφοράς 

-    

31 

Δαπάνες για καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης υπέρ της 
βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας 

Κόστος (σε €) διαδικασιών προώθησης της 
βιώσιμης κινητικότητας 

-    
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Η αναγνώριση των καταλληλότερων δεικτών αποτελεί το πρώτο στάδιο, ίσως και 

σημαντικότερο, του σχεδίου παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΣΒΑΚ. Σε δεύτερο 

στάδιο, η διαδικασία υπολογισμού των δεικτών από τα στελέχη του Δήμου κατά τη διάρκεια 

της υλοποίησης του ΣΒΑΚ αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό αντικείμενο. Το σχέδιο 

παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες προκειμένου 

διαφορετικά στελέχη του Δήμου, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές να είναι σε θέση να 

εκτελέσουν την αξιολόγηση της προόδου του Σχεδίου. 

Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε από την ομάδα έργου, μια λεπτομερής δομή των 

προτεινόμενων δεικτών παρακολούθησης η οποία παρατίθεται στο Κεφάλαιο 3.2 του 

Παραδοτέου 6. Η λεπτομερής δομή περιλαμβάνει τα εξής πεδία πληροφορίας για κάθε δείκτη 

παρακολούθησης: 

 Ονομασία Δείκτη 

 Μονάδα μέτρησης 

 Απαιτούμενα πρωτογενή δεδομένα 

 Βασικά Βήματα Υπολογισμού 

 Απαιτούμενα Λογισμικά 

 Πηγές πρωτογενών δεδομένων 

 Αρμόδιος φορέας για τον υπολογισμό 

 

7.3 Σύμφωνο Συνεργασίας για την παρακολούθηση του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου 

Το Σύμφωνο Συνεργασίας για την παρακολούθηση του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου αποτελεί μία 

συμφωνία πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ των Υπεύθυνων φορέων υλοποίησης & 

Παρακολούθησης των Μέτρων και του Δήμου Αμαρουσίου θέτοντας τα θεμέλια της 

παρακολούθησης των ωφελειών από την εφαρμογή των μέτρων και του βαθμού εφαρμογής 

αυτών. Παρακάτω παρατίθεται το Σύμφωνο: 
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ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΒΑΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

«Οι υπογράφοντες το παρόν Σύμφωνο, και ειδικότερα:  
 

ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ νόμιμα εκπροσωπούμενος για την υπογραφή του παρόντος από 
τον ……………. (αρμόδιο), ……………(ιδιότητα), και 

 
ο φορέας ………………………………………………, που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο 
…………………… Δικαίου (ΝΠΙΔ η ΝΠΔΔ ή άλλο), νόμιμα εκπροσωπούμενος για την 
υπογραφή του παρόντος  από τον/την …………………………….. 
 
έχοντας υπόψη:  

1. Τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Αμαρουσίου 
2. Τη με αρ. ………………………… απόφαση με οποία ορίστηκε η Ομάδα Εργασίας του 

Δήμου για τη σύνταξη του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου  
3. Τη με αριθμ. ……………………………………………… απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αμαρουσίου για την έγκριση του Συμφώνου Συνεργασίας του Δήμου και 
των φορέων συνεργασίας   

4. Τη με αριθμ. ……………………………………………… απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αμαρουσίου για την έγκριση και υλοποίηση του ΣΒΑΚ του Δήμου  

5. Τα περιεχόμενα του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου και ειδικότερα το Σχέδιο Δράσης αυτού  
6. Το Αναλυτικό Σχέδιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου 

επιθυμούν, και οριοθετούν με το παρόν, τη στενότερη συνεργασία τους σε θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος σχετικά με το ΣΒΑΚ Αμαρουσίου, όπως ειδικότερα αυτά προσδιορίζονται στα 
παρακάτω σημεία.  

 

Ειδικότερα οι παραπάνω συμφωνούμε στα παρακάτω: 

Α. Η συνεργασία των δύο φορέων αφορά την ανάληψη κοινών δράσεων στο πλαίσιο ενός 
ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού μετακινήσεων για την ανάδειξη του Αμαρουσίου ως μια 
πόλη που υιοθετεί αποτελεσματικά μέτρα και δράσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα με βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών.  

Ειδικότερη έμφαση δίνεται στην υλοποίηση μέτρων του ΣΒΑΚ του Δήμου Αμαρουσίου και 
συγκεκριμένα στα ακόλουθα  αντικείμενα: 

I. Δράσεις προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, κινητικότητας και 
αναζωογόνησης καθώς και βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. – Ο φορέας ………………..  αναλαμβάνει δράσεις 
που σχετίζονται με την υποστήριξη/συνδρομή του Δήμου Αμαρουσίου στην υλοποίηση 
και παρακολούθηση εφαρμογής για τα μέτρα ……………………………...  του ΣΒΑΚ  

II. Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης για την εισαγωγή έξυπνων "smart" 
υποδομών, υπηρεσιών και λύσεων για τις μετακινήσεις στην πόλη. – Ο φορέας 
………………..  αναλαμβάνει δράσεις που σχετίζονται με την υποστήριξη/συνδρομή 
του Δήμου Αμαρουσίου στην υλοποίηση και παρακολούθηση εφαρμογής για τα 
μέτρα…………………………………..  του ΣΒΑΚ 

III. ……………………………………… 
IV. ………………………………………… (Ανάλογα με τον φορέα μπορούν να 

προστεθούν ή να αφαιρεθούν δράσεις στο παρόν άρθρο) 
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Β. Για την υλοποίηση επιμέρους δράσεων θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τρόποι και 
διαδικασίες: 

i. Εκπόνηση μεμονωμένων ή κοινών δράσεων προετοιμασίας, ωρίμανσης ή υλοποίησης 
μέτρων ή δράσεων του ΣΒΑΚ  

ii. Εκπόνηση κοινών δράσεων έρευνας ή κοινών αναφορών/εκθέσεων προόδου με 
σκοπό την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της υλοποίησης μέτρων του ΣΒΑΚ 
που ορίστηκαν ανωτέρω  

iii. Εκπόνηση κοινών δράσεων έρευνας ή κοινών αναφορών/εκθέσεων προόδου με 
σκοπό την επικαιροποίηση των δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
υλοποίησης μέτρων του ΣΒΑΚ που ορίστηκαν ανωτέρω  

iv. Συνεργασία για τη σύνταξη προτάσεων ή δράσεων με σκοπό την υποβολή κοινών 
προτάσεων για χρηματοδότηση μέτρων ή δράσεων του ΣΒΑΚ από λοιπές πηγές 
χρηματοδότησης (ΠΕΠ, ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα).  

v. Διασύνδεση εργασιών μεταξύ των εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου και του 
……………………, συμπεριλαμβανομένων δράσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.  

Γ. Η παρούσα Συμφωνία Συνεργασία θα ισχύει μέχρι ρητής κατάργησής της, ή μέχρι την 
εκπόνηση νέου ΣΒΑΚ.  

Η διάρκεια της Συμφωνίας Συνεργασίας μπορεί να λυθεί με νεότερη συμφωνία ή και 
μονομερώς με έγγραφη δήλωση του ενός φορέα προς τον άλλον, η οποία επιφέρει 
αποτελέσματα μετά από έξι μήνες, χωρίς αυτό να ανατρέπει τυχόν υποχρεώσεις που έχουν 
αναληφθεί.  

Δ. Παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων 

i. Για την εποπτεία της πορείας υλοποίησης της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας και 
την ομαλή διεκπεραίωση των δράσεων, αρμόδιος από πλευράς του φορέα 
………………… είναι ο ………………………….(ιδιότητα - αρμόδιος)., με αναπληρωτή 
του τ… ……………………………………….. (ιδιότητα - αρμόδιος).Από πλευράς Δήμου 
Αμαρουσίου είναι ……………. (ιδιότητα - αρμόδιος) με αναπληρωτή του ……………. 
(ιδιότητα - αρμόδιος). 

ii. Η παρακολούθηση της εφαρμογής και της προόδου στην επίτευξη των όρων της 
παρούσας Συμφωνίας Συνεργασίας γίνεται από τους ανωτέρω υπευθύνους ή τους 
αναπληρωτές τους σε τακτική βάση με συναντήσεις τους οι οποίες λαμβάνουν χώρα 
όταν αυτό απαιτείται ή κατ’ ελάχιστον (μία/δύο/τρεις…………) φορές ανά εξάμηνο.  

Ε. Η παρούσα Συμφωνία Συνεργασία αποτελεί πλαίσιο αναφοράς και το περιεχόμενό της 
μπορεί να  εξειδικεύεται περαιτέρω με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων, αν 
αυτό κριθεί αναγκαίο.   

Οι συνεργαζόμενοι φορείς  

Για τον Δήμο Αμαρουσίου 

Ο Δήμαρχος / Ο Αντιδήμαρχος 

 Για τον φορέα…………… 

 

 

 

…………………………………………….  

(όνομα – υπογραφή) 

  

 

 

………………………………………. 

(όνομα – υπογραφή) 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η εκπόνηση και υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αποτελεί ουσιαστικό 

εργαλείο σχεδιασμού και προγραμματισμού του Δήμου Αμαρουσίου στοχεύοντας κυρίως, σε 

προαπαιτούμενες αλλά και ιεραρχημένες διαδικασίες, ενέργειες και έργα, για τη βελτίωση της 

λειτουργίας του συστήματος αστικής κινητικότητας του Αμαρουσίου στην επόμενη 15ετία.  

Στη κατεύθυνση αυτή ο προτεινόμενος σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε: 

 Επιδιώκοντας την οργάνωσή του Δήμου στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, ώστε να 

διαθέτει το πρώτο επίπεδο σχεδιασμού (στρατηγικό σχεδιασμό) σχετικά με κάθε τομέα 

αστικής κινητικότητας. 

 Εμπλέκοντας με τακτικό και ουσιαστικό τρόπο την τοπική κοινωνία. 

 Προτείνοντας ένα σύνολο παρεμβάσεων οι οποίες, λειτουργούν συνεργατικά και 

συμπληρωματικά μεταξύ τους και εναρμονίζονται με τις δραστηριότητες άλλων τομέων 

της αστικής ανάπτυξης (ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΣΔΑΕΚ, κ.ά.) ενισχύοντας την απαίτηση για 

ολοκληρωμένη και ταυτόχρονα εξειδικευμένη προσέγγιση στον στρατηγικό σχεδιασμό, 

 Σχεδιάζοντας με οριζόντιο και κάθετο τρόπο τα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί 

τόσο η ευελιξία του Δήμου όσο και η σαφήνεια των παρεμβάσεων. 

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αμαρουσίου διαμορφώνει στρατηγική 

για τον Δήμο της οποίας η εφαρμογή πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται. Για 

αυτό τον λόγο και το ΣΒΑΚ θέτει μετρήσιμους στόχους και παράλληλα καθορίζει τις 

προϋποθέσεις για την παρακολούθησή τους, με τη χρήση κατάλληλων δεικτών. 

Το ΣΒΑΚ του Δήμου Αμαρουσίου έχει ακολουθήσει επιτυχημένα τις συμμετοχικές διαδικασίες 

από τις οποίες προέκυψαν τα πορίσματα και συμπεράσματα που διατυπώνονται στα κείμενα 

του ΣΒΑΚ. Οι πολίτες και οι φορείς τις πόλης έχουν εκφράσει την άποψη τους για τις 

κατευθύνσεις, τους στόχους και τα μέτρα για την αστική κινητικότητα στο Μαρούσι με τρόπο 

δημοκρατικό, δίχως αποκλεισμούς. Επομένως, δεδομένου ότι η πολιτική βούληση υπάρχει, 

παρακινούμενη από τις επιθυμίες των πολιτών και των φορέων της πόλης, οι μόνοι πιθανοί 

κίνδυνοι για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου είναι: 

 η πιθανή ελλιπής συνεργασία μεταξύ των Φορέων Υλοποίησης και Παρακολούθησης 

των στόχων και μέτρων του ΣΒΑΚ και του Δήμου 

 η πιθανή ελλιπής χρηματοδότηση για την υλοποίηση των μέτρων, το οποίο μάλιστα 

δεν εξαρτάται απόλυτα από τον Δήμο, αλλά από την Κεντρική και Περιφερειακή 

Διοίκηση της χώρας καθώς επίσης από τις Διοικήσεις Οργανισμών και Θεσμών της 

ΕΕ 
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 γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες πιθανόν να καθυστερήσουν την υλοποίηση 

παρεμβάσεων που προτείνονται στο ΣΒΑΚ 

 η πιθανή αντίδραση μέρους των πολιτών για κάποιες παρεμβάσεις (όπως για 

παρεμβάσεις στη στάθμευση, στον περιορισμό ΙΧ αυτοκινήτου) οι οποίες θα τους 

επηρεάσουν βραχυπρόσθεσμα, ίσως και εντονότερα, αλλά θα τους ωφελήσουν 

μακροπρόθεσμα αι με όφελος για το σύνολο των πολιτών   

 η ισχυρή σύνδεση των πολιτών με το ΙΧ αυτοκίνητό τους και η απουσία κουλτούρας 

χρήσης ήπιων μορφών μετακίνησης (ποδήλατο, πεζή, ΜΜΜ) 

 ο πιθανός ελλιπής έλεγχος για παραβάσεις, ο οποίος υφίσταται στο μεγαλύτερο 

μέρος της χώρας 

 πιθανά προβλήματα λόγω συμβατότητας των παρεμβάσεων με τον υφιστάμενο 

πολεοδομικό σχεδιασμό του Αμαρουσίου 

 η δυσκολία αλλαγής νοοτροπίας και συμπεριφοράς των μετακινούμενων καθώς ο 

μικρός βαθμός ευαισθησίας στη ρύπανση του περιβάλλοντος από μερίδα πολιτών.  

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ, οι φορείς και οι πολίτες του Αμαρουσίου πρόκειται να 

συνεργαστούν για την υλοποίηση του σχεδίου και την ουσιαστική συνεισφορά του σε 

ωφέλιμες αλλαγές στο σύστημα αστικής κινητικότητας του Δήμου ώστε αυτό να καταστεί 

βιώσιμο και πιο ανθρώπινο, ενισχύοντας το δικαίωμα και την εξυπηρέτηση στη μετακίνηση 

και παράλληλα βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών του Αμαρουσίου. 

 

Οκτώβριος 2020 

Για την εταιρεία «ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» 

 

Θεόδωρος Μαυρογεώργης 

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος, MSc(Eng), MSc(Fin) 
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1η Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρούσιου 

 

 Σύνοψη - Περίληψη Πρακτικών 1ης Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρούσιου 

 Παρουσιολόγιο 1ης Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρούσιου 

 Παρουσίαση: Τι είναι το ΣΒΑΚ και ποια η σημασία του: Η ανάγκη για μια νέα 

προσέγγιση σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας 

 Παρουσίαση: Σύστημα Μεταφορών και Υφιστάμενη Κατάσταση στον Δήμο 

Αμαρουσίου 

 Παρουσίαση: Εμπλεκόμενοι φορείς στον σχεδιασμό του Δήμου Αμαρουσίου: ο 

ρόλος τους και ο τρόπος εμπλοκής τους 
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ΣΥΝΟΨΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του δήμου και συγκεκριμένα του πρώτου κύκλου των 

διαβουλεύσεων, διοργάνωσε μία δημόσια συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση των 

σημαντικότερων εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με το ρόλο τους στο σχεδιασμό, αλλά 

και την καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων της καθημερινότητά τους σε 

σχέση με τις μετακινήσεις στον δήμο.    

Στην συνάντηση αυτή έγιναν εισηγήσεις από την ομάδα μελέτης του Αναδόχου σχετικά με 

την έννοια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και την αναγκαιότητα εκπόνησης της 

σχετικής μελέτης, παρουσιάστηκαν στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης του 

συστήματος μεταφορών στον δήμο και τονίστηκε η σημασία της ενεργούς συμμετοχής 

των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών  τόσο στις διαβουλεύσεις όσο και στη 

συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων και στην υποστήριξη της συλλογής των 

απαραίτητων δεδομένων.  

Ο σκοπός της παρούσας σύνοψης είναι περισσότερο πρακτικός και ουσιαστικός σχετικά 

με τα ευρήματα – αποτελέσματα που προέκυψαν από την πρώτη Διαβούλευση, τόσο 

από την Δημοτική Αρχή όσο και από τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι θα κληθούν 

να συμμετέχουν ενεργά με προτάσεις και μέτρα και σε επόμενες φάσεις της κατάρτισης 

του στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

Στόχος είναι η ανάλυση και κατηγοριοποίηση των ευρημάτων της 1ης Διαβούλευσης στις 

εξής θεματικές κατηγορίες: 

(Α) καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης – προβλημάτων 

(Β) πρωταρχική σκιαγράφηση του οράματος 

(Γ) πρωταρχική στοχοθέτηση 

(Δ) πρωταρχική καταγραφή μέτρων. 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ευρήματα των κατηγοριών Β, Γ και Δ, δηλαδή πιθανές  

προτάσεις – μέτρα, σκιαγραφήσεις οράματος και στόχοι είναι προγραμματισμένα να 

αναζητηθούν εκτενώς σε επόμενη αντίστοιχη φάση του Σχεδίου. Ωστόσο όσα ανέκυψαν 

κατά τη διάρκεια της πρώτης διαβούλευσης παρουσιάζονται κατωτέρω αλλά θα 

επαναπροσδιοριστούν σε επόμενο στάδιο. 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συνάντηση του πρώτου κύκλου διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας του Δήμου Αμαρουσίου πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 04 Νοεμβρίου 

2019 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου. 

Σκοπός της 1ης  Συνάντησης ήταν η καταγραφή προβλημάτων και ευκαιριών που 

αφορούν την κινητικότητα και την μεταφορά αγαθών μέσα στον δήμο Αμαρουσίου, μέσα 

από την σκοπιά των σημαντικότερων και άμεσα εμπλεκόμενων φορέων. Για το λόγο αυτό 

κλήθηκαν να συμμετέχουν:  

• Εκπρόσωποι αρχών τόσο εντός δήμου Αμαρουσίου όσο και της περιφέρειας Αττικής 

που εμπλέκονται σε ζητήματα κινητικότητας που αφορούν τον δήμο Αμαρουσίου.  

• Εκπρόσωποι όμορων δήμων 

• Φορείς που παρέχουν μεταφορικό έργο ή διαχειρίζονται μεταφορικές υποδομές εντός 

των ορίων της περιοχής παρέμβασης και εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες κατοίκων όσο 

και 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. 

 

Στην διαδικασία συμμετείχε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων από το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, εκ μέρους του καθηγητή Αθανάσιου Βλαστού, ο Δρ. Κωνσταντίνος 

Αθανασόπουλος, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός. 

 

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της διαβούλευσης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 1: Πρόγραμμα 1ου Κύκλου Διαβουλεύσεων του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου 

Πρόγραμμα 1ης Διαβούλευσης Εμπλεκόμενων Φορέων 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 Νοεμβρίου 2019 

 Θέμα Διάρκεια Εισηγητές 

09:30-

09:40 
• Έναρξη διαδικασίας: Εισήγηση Δημάρχου 

Αμαρουσίου 
10’ Δήμαρχος Αμαρουσίου 
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09:40-

09:55 

• Παρουσίαση: Τι είναι το ΣΒΑΚ και ποια η 
σημασία του: Η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση 

σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας 

15’ Κ. Αθανασόπουλος 

09:55-

10:15 

Σύστημα Μεταφορών και Υφιστάμενη Κατάσταση 

στο Δήμο Αμαρουσίου 
20΄ 

 

Θ. Μαυρογεώργης 

10:15-

10:30 
Διάλειμμα   

10:30-

10:55 

Α) Παρουσίαση: Εμπλεκόμενοι φορείς στο 

σχεδιασμό του Δήμου Αμαρουσίου: ο ρόλος τους 

και ο τρόπος εμπλοκής τους 

 

Β) Συμπλήρωση ερωτηματολογίου advance 

10’ 

 

 

15΄ 

Εισήγηση: Lever 

 

 

Συντονισμός: Lever 

10:55 -

12:00 

Εργαστήριο τοποθέτησης των φορέων - 

εντοπισμός σε χάρτη προβλημάτων, ευκαιριών  

της περιοχής 

(Εργαστήριο - Διαδραστική διαδικασία) 

65’ Όλοι οι συμμετέχοντες 

12:00-

12:15 

Σύμφωνο Φορέων προς Υπογραφή 

Ορισμός Εκπροσώπων Φορέων 
15’ Εισήγηση: Lever 

 

Στον  παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2)  παρατίθενται οι φορείς που συμμετείχαν στην 

πρώτη συνάντηση της Διαβούλευσης. 

Πίνακας 2: Φορείς που συμμετείχαν στην 1η  Διαβούλευση του ΣΒΑΚ Δήμου 

Αμαρουσίου 

Κατάλογος Συμμετεχόντων Φορέων 

Α/Α Φορέας Εκπρόσωπος 

1 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

(ΣΤΑΣΥ) 

ΒΛΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΛΙΟΣ 

2 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

3 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ – 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

4 

Α΄ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤ. Β΄ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

5 
«ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΣΤΙΑ» 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ 
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

6 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

«AVENUE» 
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΛΙΛΑ 
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7 ΟΑΚΑ 
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

ΜΗΝΑΪΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8 ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΩ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

9 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΝΗΣ 

ΣΕΡΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

10 ΟΑΣΑ ΚΟΡΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

11 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

12 ΟΑΣΑ ΜΑΡΛΕΜ ΜΙΧΑΛΗ 

13 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-

ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

Τα μέλη της ομάδας έργου που συμμετείχαν, περιλαμβάνονται στον Πίνακα που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 3: Τα μέλη της ομάδας έργου που συμμετείχαν στην 1η Συνάντηση του  

1ου Κύκλου Διαβουλεύσεων του ΣΒΑΚ Δήμου Αθηναίων 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

1 ΟΕΔ Κάββαλος Ευάγγελος 

2 ΟΕΔ Χατζηδάκη Ναυσικά 

3 ΟΕΔ Γαϊτανάδης Κυριάκος 

4 ΟΕΔ Καράμπαμπα Θεοδώρα 

5 ΟΕΔ Κόλλια Κυριακή  

6 Εμπειρογνώμονας ΕΜΠ Καρολεμέας Χρήστος 

7 Εμπειρογνώμονας ΕΜΠ Αθανασόπουλος Κώστας 

8 

ΜΣΜ- ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

Μαυρογεώργης Θοδωρής 

9 Lever Κουτρουμπής Νίκος 

10 Lever Χάγιου Κάτια 
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Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος Αμαρουσίου έγινε εκτενής 

αναφορά στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που εμφανίζεται στην περιοχή του 

υπερτοπικού κέντρου. Συγκεκριμένα, όπως πολύ χαρακτηριστικά επισήμανε αρχικά 

ο δήμαρχος Αμαρουσίου αλλά μετέπειτα και οι περισσότεροι εκπρόσωποι φορέων, η 

συγκέντρωση πολύ σημαντικών πόλων έλξης πλησίον της Αττικής οδού και της 

λεωφόρου Κηφισίας προκαλεί ιδιαίτερη κυκλοφοριακή ταλαιπωρία όχι μόνο στο 

υπερτοπικό κέντρο αλλά και στις όμορες περιοχές. Παράλληλα το γεγονός ότι δεν 

πραγματοποιήθηκε ποτέ το έργο επέκτασης της λεωφόρου Κύμης μέχρι την Εθνική 

οδό ενίσχυσε έντονα από το ήδη μεγάλο πρόβλημα της συμφόρησης αφού η 

κυκλοφορία που έρχεται από την Κύμης με προορισμό τις βόρειες περιοχές ή την 

εθνική οδό, αντί να εκτονώνεται με άμεση διοχέτευσή της προς βορρά, διαχέεται στην 

Αττική οδό. 

Σχετικά με ζητήματα στάθμευσης, σχολιάστηκε έντονα η ανεξέλεγκτη στάθμευση και 

η έλλειψη χώρων στάθμευσης στην περιοχή του υπερτοπικού κέντρου και των 

Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, η έλλειψη μεγάλων χώρων στάθμευσης 

που να καλύπτουν την ζήτηση οδηγεί καθημερινά σε στάθμευση των επισκεπτών σε 

δρόμους που βρίσκονται σε περιοχές κατοικίας με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται οι 

κάτοικοι στο να βρουν χώρο να σταθμεύσουν αλλά και προκαλώντας ζητήματα 

συμφόρησης σε μικρούς δρόμους και επιβαρύνοντας την έξοδο προς κύριους 

άξονες.  Αντίστοιχο πρόβλημα παρατηρείται και στον χώρο πλησίον των εμπορικών 

κέντρων. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του AVENUE αναφέρθηκε στο γεγονός ότι 

εξαιτίας της έλλειψης κοντινών χώρων στάθμευσης στην περιοχή, και σε συνδυασμό 

με την δωρεάν στάθμευση που παρέχει το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο, ο χώρος 

στάθμευσής του χρησιμοποιείται σε υπερβολικό βαθμό από μετακινούμενους που 

δεν έχουν σαν προορισμό το AVENUE με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

προβλήματα χωρητικότητας και εξυπηρέτησης των πελατών του. Πάνω στο ίδιο 

ζήτημα, αναφέρθηκε πως οι υπάρχοντες όροι δόμησης είναι ιδιαίτερα περιοριστικοί 

στην δημιουργία νέων μεγάλων χώρων στάθμευσης. 

Έγινε αναφορά σε θέματα πρόσβασης με πιο σημαντικό αυτό της δύσκολης 

πρόσβασης  ασθενών και ασθενοφόρων σε νοσοκομεία της περιοχής και πιο 

συγκεκριμένα στο ΙΑΣΩ και στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ. Η δυσκολία στην πρόσβαση 

οφείλεται κυρίως στην έντονη συμφόρηση που αναφέρθηκε και πιο πάνω αλλά και 

στην έλλειψη επαρκούς χώρου στάθμευσης (ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ) και στην έλλειψη 

σύνδεσης με κοντινούς σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς (ΙΑΣΩ). 

Επίσης, σχολιάστηκε έντονα η υπολειτουργία της άλλοτε πολύ θετικής δημοτικής 

συγκοινωνίας του δήμου Αμαρουσίου. Κύρια πηγή του προβλήματος, σύμφωνα με 

τους φορείς, είναι η έλλειψη οδηγών που φέρει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη 

αξιοπιστίας του μέσου. Επίσης αναφέρθηκε και η αδυναμία χρήσης του από ΑΜΕΑ 

λόγω ακατάλληλων οχημάτων. 
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Σχετικά με μέτρα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο δήμο Αμαρουσίου για την 

περιβαλλοντική εξυγίανση της περιοχές σχολιάστηκε το γεγονός ότι αν και πολλές 

φορές είχαν θετικό αντίκτυπο, αρκετά από αυτά απαξιώθηκαν γρήγορα όπως για 

παράδειγμα ορισμένα τμήματα ποδηλατόδρομου και οι υπέργειες διαβάσεις πεζών 

στην Κηφισίας. 

Σημειώθηκε από πολλούς φορείς η έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης για αποφυγή 

παράνομης στάθμευσης, ειδικά στην περιοχή του υπερτοπικού κέντρου, και στους 

δρόμους που το πλαισιώνουν. 

Σχολιάστηκε αρνητικά η υπερβολική χρήση του χώρου αναμονής ΤΑΞΙ στην γέφυρα 

στον σταθμό Νερατζιώτισσα με αποτέλεσμα να ξεπερνιέται κατά πολύ η 

χωρητικότητα και να δημιουργείται πρόβλημα σε ΙΧ και λεωφορεία. 

Ακόμα, σχολιάστηκε η δυσκολία στην κίνηση πεζών και ιδιαίτερα ατόμων με ειδικές 

ανάγκες και προβλήματα κινητικότητας εξαιτίας στενών πεζοδρομίων (πχ. Οδό 

Θησέως), κακής συντήρησής τους (πεζοδρόμια που περιβάλλουν το ΟΑΚΑ), 

έλλειψης πεζοδρομίων σε ορισμένες περιοχές όπως στον Σώρο, παράνομης 

στάθμευσης από ΙΧ ή δίκυκλα και καταστρατήγηση πεζοδρόμων από δίκυκλα και 

οχήματα εφοδιασμού. Επιπροσθέτως, έγινε αναφορά στην ύπαρξη εμποδίων και 

έλλειψη συντήρησης των διαδρομών για τυφλούς. 

Σχετικά με την περιοχή των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, εκτός από το πρόβλημα 

της κακής συντήρησης των πεζοδρομίων και το πρόβλημα της στάθμευσης στους 

γύρω δρόμους, τονίστηκε και η ανάγκη αποσαφήνισης της υποχρέωσης διαχείρισης 

της λεωφόρου Σπύρου Λούη ώστε να συντηρηθεί διότι παρουσιάζει προβλήματα 

στην απορροή. 

 

Γ. ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ 

Τόσο η τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής αλλά και των φορέων που συμμετείχαν 

στην διαδικασία της διαβούλευσης, έδειξαν την ανάγκη για μια ανθρωποκεντρική 

προσέγγιση στην κινητικότητα τόσο εντός του δήμου όσο και στις υπερτοπικές 

μετακινήσεις που περιλαμβάνουν το Μαρούσι ως άκρο τους. Ο δήμαρχος 

Αμαρουσίου στην εισήγησή του ήταν ιδιαίτερα δεκτικός στην υιοθέτηση μιας 

νοοτροπίας ήπιων τρόπων μετακίνησης. Αντίστοιχες ήταν και οι απόψεις των 

φορέων που φάνηκε να αγκαλιάζουν την συμμετοχικότητα και την ανάπτυξη ενός 

κοινού οράματος. 

Οι αναφορές στο πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στην ανάγκη 

ανάδειξης των ΜΜΜ δείχνουν ότι το όραμα που υπάρχει για τον τόπο είναι 

στραμμένο προς την βιώσιμη κινητικότητα και την πράσινη ανάπτυξη. 

Συχνά στις τοποθετήσεις τους οι φορείς τόνιζαν την βελτίωση που θα υπάρξει από 

την κατασκευή της τέταρτης γραμμής του μετρό, την ανάγκη για ενίσχυση της 

προσβασιμότητας προς σταθμούς και στάσεις ΜΜΜ και την προώθηση της πεζής 
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μετακίνησης μέσω βελτίωσης της υπάρχουσας υποδομής (πεζοδρομίων, 

πεζογέφυρων) αλλά και δημιουργία νέων. 

Όλοι συμφώνησαν πως θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα για όλους, σε 

όλες τις κοινωνικές και ευπαθείς ομάδες, και η μετακίνησή τους να μην 

παρεμποδίζεται από την ύπαρξη του υπερτοπικού κέντρου και την μεγάλης έλξης 

μετακινήσεων που προκαλεί. 

Πολύ σημαντική ήταν η συμβολή του Δήμου Πεύκης-Λυκόβρυσης όπου με την 

τοποθέτησή του αγκάλιασε την προσπάθεια του Δήμου Αμαρουσίου για νάδειξή της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας και 

αλληλοβοήθειας των δύο γειτονικών δήμων. 

 

Δ. ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ 

Ο πρώτος στόχος είναι η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός των κλασσικών 

εργαλείων άσκησης πολεοδομικών, στρατηγικών και μεταφορικών πολιτικών, με 

έμφαση στη συμμετοχική διαδικασία. Η εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων 

φορέων και πολιτών στο σχεδιασμό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 

βελτιστοποίησή του, εστιάζοντας στις πραγματικές ανάγκες.   

Ως βασικός στόχος από τη συζήτηση αναδείχθηκε η προσπάθεια αποσυμφόρησης 

των μεγάλων αξόνων ης περιοχής του Αμαρουσίου, η επίλυση του βασικού 

προβλήματος της στάθμευσης που επιβαρύνει τόσο το υπερτοπικό κέντρο όσο και 

τις όμορες περιοχές και η προώθηση της πεζής μετακίνησης, του ποδηλάτου και της  

δημόσιας συγκοινωνίας. Είναι αναγκαία η διεύρυνση των ποδηλατικών και 

περιπατητικών διαδρομών, η στροφή σε ήπιες μορφές μετακίνησης αλλά και η 

προώθηση της διατροπικότητας προς την κατεύθυνση ενός αειφόρου και βιώσιμου 

μοντέλου μετακινήσεων και μεταφορών.  

Παράλληλα, μακροπρόθεσμος και σταδιακός στόχος είναι η αλλαγή της νοοτροπίας 

και της κουλτούρας των πολιτών ώστε να στραφούν σε εναλλακτικές μορφές 

μετακίνησης εκτός του αυτοκινήτου. Άμεση συμβολή σε αυτό θα έχει η δημιουργία 

της τέταρτης γραμμής του μετρό και η συνεργασία των φορέων μεταφορικού έργου 

με την δημοτική αρχή.  

Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας και στόχος είναι να γίνει η πόλη προσβάσιμη και 

προσπελάσιμη για όλους, με μέτρα που θα δίνουν έμφαση στις μετακινήσεις των 

ευπαθών ομάδων του κοινωνικού συνόλου (μαθητές, ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία κοκ.). 

Ταυτόχρονα, αποτελεί ουσιαστικό στόχο η αναβάθμιση του δημόσιου και αστικού 

χώρου. Οι  χωρικές ενότητες που σήμερα καλύπτουν ανάγκες χρήσης των 

αυτοκινήτων πρέπει να επανεξεταστούν και να αλλάξει η λειτουργική τους υπόσταση. 

Ο δρόμος και ο δημόσιος χώρος θα πρέπει να ανακτηθεί εξυπηρετώντας το δημόσιο  

συμφέρον.  
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Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η επιλογή των μέτρων δεν αποτελεί το κύριο 

αντικείμενο του  1ου κύκλου Διαβούλευσης. Παρόλα αυτά είναι μια πρώτη δήλωση 

των συμμετεχόντων σχετικά με τις ανάγκες τους και αυτό πρέπει να καταγραφεί και 

να ανασυρθεί σε επόμενη φάση της κατάρτισης του στρατηγικού σχεδίου ΣΒΑΚ. 

Τέτοια μέτρα και δράσεις αποτελούν τα κάτωθι: 

- Ανάπτυξη δικτύων και υποδομών για πεζών και ποδηλάτων ώστε να συνδέονται 

πόλοι έλξης και γέννησης μετακινήσεων και να βελτιωθεί η πρόσβαση προς 

σταθμούς και στάσεις ΜΜΜ από αυτούς. 

- Σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων στους σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς. 

- Βελτίωση της λειτουργείας της δημοτικής συγκοινωνίας του δήμου Αμαρουσίου. 

Πύκνωση των δρομολογίων της, κατάλληλη στελέχωση και ενδυνάμωση του στόλου 

τους για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. 

- Συντήρηση των υπάρχων υποδομών πεζής και ήπιας μετακίνησης καθώς και των 

διαδρομών των τυφλων. 

- Ανάγκη για επέκταση του ΤΡΑΜ προς βελτίωση πολεοδομικών ζητημάτων 

- Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης, ειδικά κοντά σε νοσοκομεία του δήμου και 

υιοθέτηση ελεγχόμενης στάθμευσης. 

- Προώθηση επενδύσεων σε έργα που εξυπηρετούν την ήπια κινητικότητα 



Παρουσιολόγιο 1ης Διαβούλευσης, Δευτέρα 4/11/2019 

 

 



 

 



Τι είναι το ΣΒΑΚ και ποια η σημασία 
του: Η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση 
σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Δρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός

Μέλος Ε.ΔΙ.Π, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας, ΕΜΠ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

1η Διαβούλευση: 4 Νοεμβρίου 2019 Συστατικά στοιχεία βιώσιμης κινητικότητας: 

Α. Η ασφαλής συνύπαρξη

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

1η Διαβούλευση: 4 Νοεμβρίου 2019

Συστατικά στοιχεία βιώσιμης κινητικότητας: 

Β. Το περπάτημα, το πράσινο

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

1η Διαβούλευση: 4 Νοεμβρίου 2019

Συστατικά στοιχεία βιώσιμης κινητικότητας: 

Γ. Το ποδήλατο

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

1η Διαβούλευση: 4 Νοεμβρίου 2019

Συστατικά στοιχεία βιώσιμης κινητικότητας: 

Δ. Οι συλλογικές μετακινήσεις

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

1η Διαβούλευση: 4 Νοεμβρίου 2019

Συστατικά στοιχεία βιώσιμης κινητικότητας: 

Ε. Το κοινόχρηστο

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

1η Διαβούλευση: 4 Νοεμβρίου 2019



Τα ΣΒΑΚ: Αφορμή: Η 
κλιματική αλλαγή

• Αύξηση θερμοκρασίας 

• Ξηρασία και Καύσωνες

• Συχνότεροι και δυνατότεροι τυφώνες

• Αύξηση ραγδαίων βροχοπτώσεων, πλημμύρες

• Αύξηση της επιφάνειας της θάλασσας, 
διάβρωση ακτών

Πηγή:  1) The Effects of Climate Change, NASA: https://climate.nasa.gov/effects/

2) ESPON Climate - Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local Economies, EU, 
ERDF, 2013, https://www.espon.eu/climate

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

1η Διαβούλευση: 4 Νοεμβρίου 2019

Αίτια Κλιματικής Αλλαγής
• Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) (63 %)

• Μεθάνιο (19%)

• Υποξείδιο Αζώτου (6 %)

• Φθοριούχα Αέρια

• Άλλα αέρια

• Καύση άνθρακα, πετρελαίου, αερίου

• Αποψίλωση δασών

• Κτηνοτροφία

• Αζωτούχα λιπάσματα

• Φθοριούχα αέρια

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δράση για το κλίμα
https://ec.europa.eu/clima/change/causes_el

Παγκόσμια:

• Βιομηχανία (25 % των εκπομπών)

• Κτίρια (23 % των εκπομπών)

• Μεταφορές (23 % των εκπομπών)

Πηγή: IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the 

impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global 

greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global 

response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to 

eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. 

Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 

J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, 

and T. Waterfield (eds.)]. World Meteorological Organization, Geneva, 

Switzerland, 

ΗΠΑ, Νέα Υόρκη:
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Συγκράτηση ανόδου θερμοκρασίας –
Στόχοι IPCC για το 2050

• 70-85 % του ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές , 3-11 % από αέριο, 0-2 
% από λιγνίτη, άνθρακα

• 65-90 % μείωση εκπομπών από βιομηχανίες

• 55-75 % της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια με ρεύμα

• Σταθεροποίηση ή μείωση γης για καλλιέργειες

• Μείωση 15 % στην ενέργεια που καταναλώνεται για μεταφορές:
• Μείωση χρήσης ενεργειακά δαπανηρών μέσων (ΙΧ συμβατικά, φορτηγά, αεροπλάνα)

• αύξηση πληρότητας οχημάτων

• μείωση μήκους μετακινήσεων (συνδυασμένος πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός)

• Ηλεκτροκίνηση, αύξηση αποδοτικότητας μηχανών.

Πηγή: IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and 
efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. 
Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. World Meteorological Organization, 
Geneva, Switzerland, 32 pp.
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Πόλεις χωρίς εκπομπές άνθρακα

• Με ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια

• Συμπαγείς με οικιστική πυκνότητα (compact), 
απεξαρτημένες από μηχανοκίνητα μέσα, με μικρά 
μήκη μετακινήσεων ή ανεπτυγμένες κατά μήκος μέσων 
σταθερής τροχιάς (Transit Oriented Development)

• Περπατήσιμες, πεζοδρομημένες 

• Ευνοούν τη χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς

• Που προσφέρουν ενεργειακά αποδοτικά καύσιμα, 
ηλεκτροκίνηση

• Με ηλεκτροκινούμενα συλλογικά μέσα μετακίνησης

• Ανθεκτικές στα ακραία καιρικά φαινόμενα

Πηγή: de Coninck, H., A. Revi, M. Babiker, P. Bertoldi, M. Buckeridge, A. Cartwright, W. Dong, J. Ford, S. Fuss, J.-C. Hourcade, D. Ley, R. Mechler, P. Newman, 
A. Revokatova, S. Schultz, L. Steg, and T. Sugiyama, 2018: Strengthening and Implementing the Global Response. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special 
Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of
strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [MassonDelmotte,V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. 
Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. InPress.
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Συμβατικός Κυκλοφοριακός 

Σχεδιασμός

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας

Σχεδιασμός που υπηρετεί τη λογική της 

αυτοκίνησης
Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός

Στόχος: αύξηση της κυκλοφοριακής 

ικανότητας και της ταχύτητας της ροής

Στόχος: βέλτιστη προσβασιμότητα, 

κοινωνική δικαιοσύνη, υγεία και 

ποιότητα περιβάλλοντος

Σχεδιασμός εστιασμένος στο αυτοκίνητο Ισόρροπη ανάπτυξη όλων των φιλικών 

στο περιβάλλον τρόπων μετακίνησης 

Σχεδιασμός εστιασμένος στην 

κατασκευή μεταφορικών υποδομών

Σχεδιασμός εστιασμένος σε ένα πιο 

ευγενικό και πολιτισμένο κοινωνικό 

περιβάλλον

Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος 

Σχεδιασμός

Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος 

Σχεδιασμός που υπάγεται σε 

μακροπρόθεσμα οράματα για τη ζωή 

μας

Σχεδιασμός που αναφέρεται στο χώρο 

με διοικητικούς όρους

Σχεδιασμός που αναφέρεται σε 

λειτουργικές περιοχές 

Σχεδιασμός που αποτελεί αντικείμενο 

συγκοινωνιολόγων
Διεπιστημονικός σχεδιασμός

Υποβάθμιση 
αστικού 

περιβάλλοντος

Αποξένωση
από την πόλη

Επιλογή ΙΧ

Βελτίωση 
αστικού 

περιβάλλοντος

Γνωριμία με 
την πόλη

Αύξηση 
Ενδιαφέροντος

Επιλογή 
ποδηλάτου, 

περπατήματος
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https://climate.nasa.gov/effects/
https://www.espon.eu/climate
https://ec.europa.eu/clima/change/causes_el


Βιώσιμη Κινητικότητα: Κινητικότητα της αγάπης
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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Σύστημα Μεταφορών – Υφιστάμενη Κατάσταση στο 
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Θοδωρής Μαυρογεώργης

Συγκοινωνιολόγος MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc(Fin)

4 Νοεμβρίου 2019

ΤΙ ΕΙΝΑΙ το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

ΣΒΑΚ: Στρατηγικό Σχέδιο για το Σύστημα των Μεταφορών στην Πόλη

Κινητικότητα = Μεταφορά – Μετακίνηση - Προσβασιμότητα

Βιώσιμη = Περπάτημα, Ποδήλατο, Δημόσια Συγκοινωνία (βιώσιμοι τρόποι μετακίνησης)

Η Βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτισμένης πόλης

Το Σύστημα των Μεταφορών σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες του ανθρώπου και όχι του
οχήματος

Ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και οι μεταφορές δεν σχεδιάζονται ως
μαζικές, αλλά ξεχωριστών ατόμων με ανάγκες και επιθυμίες

ΓΙΑΤΙ ΣΒΑΚ

Κλιματική Αλλαγή:

 αλλαγή των καιρικών συνθηκών

 άνοδος της στάθμης της θάλασσας

 και άλλα ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες οφείλονται στην ανθρώπινη
δραστηριότητα και οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται, είναι αυτές που οδηγούν στην
κλιματική αλλαγή.

Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Ως Στρατηγικά Σχέδια, τα ΣΒΑΚ αποτελούν
χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση έργων και εκπόνησης μελετών που
σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα. Τα επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα
τύπου ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτούν υποδομές, έργα και δράσεις που σχετίζονται με την
κινητικότητα και τις μεταφορές, μόνον αν ο Δήμος διαθέτει ΣΒΑΚ. Συνεπώς,
δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο να απορροφήσει ευρωπαϊκούς/ κοινοτικούς πόρους και
να τους αξιοποιήσει στην πόλη για έργα υποδομών, αναπλάσεων, κλπ.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η κινητικότητα μεταμορφώνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αλλάζοντας τον τρόπο

που άνθρωποι & αγαθά κινούνται μεταξύ πόλεων & χωρών.

1. Τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους ζουν σε αστικές περιοχές

2. Στις πόλεις: πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, όμως και οικονομικοί μοχλοί και

ο τόπος για επιχειρηματικότητα και επενδύσεις

3. Οι αστικές μεταφορές: άμεσο αντίκτυπο στη ρύπανση του αέρα και το θόρυβο,

όμως θεμελιώδους σημασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

4. Μέχρι το 2030: 50%  ετήσιας επιβατικής κίνησης & 70%  ετήσιας

εμπορευματικής κίνησης

5. Μέχρι το 2050, ~ 1,2 δις περισσότερα αυτοκίνητα θα κινούνται στους δρόμους

6. Το ½ του παγκόσμιου πληθυσμού ανήκει σήμερα στη μεσαία τάξη, αλλάζοντας

ριζικά τον τρόπο ζωής & τις προσδοκίες για κινητικότητα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (αύξηση)

 αύξηση θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης: φλεγόμενος πλανήτης!

 εμφάνιση παγετώνων

 θέρμανση των ωκεανών

 οξύτητα των ωκεανών (μείωση του pH από την παρουσία CO2)

 Αύξηση της στάθμης της θάλασσας

 καιόμενα δάση στις ΗΠΑ

 ακραία καιρικά φαινόμενα

Φυσικό Οικοσύστημα + τύχη της ανθρωπότητας: ΥΠΟ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η αέρια ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία,
προκαλώντας κατά μέσο όρο 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως, στην Ευρώπη
μόνο.

Η ηχορύπανση, που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία των μηχανοκίνητων μέσων,
αποτελεί την αιτία για περίπου 8.900 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη κάθε χρόνο.

Ηθική ευθύνη του Επιστήμονα να προειδοποιήσει για την υπαρκτή απειλή και να θέσει
την κατάσταση ως πραγματικά έχει



ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΠΟΔΗΛΑΤΟ

 Το συνολικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης για την οικονομία των χωρών
της Ε.Ε. εκτιμάται σε περισσότερο από 240 δισεκατομ. € ετησίως ή περίπου στο 2% του
ΑΕΠ της Ε.Ε.

 Η χρήση του ποδηλάτου ισοδυναμεί με μείωση κατά 16 εκ. τόνους ισοδυνάμου
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά έτος, μόνο στην Ευρώπη. Αυτή η μείωση αντιστοιχεί
στις ετήσιες εκπομπές CO2 μίας ολόκληρης χώρας (όπως η Κροατία). Από τη μείωση αυτή
εξοικονομούνται από 600 εκατομ. έως 5,6 δισεκατομ. € ετησίως.

 Σύμφωνα με τα υφιστάμενα επίπεδα χρήσης του ποδηλάτου στην Ε.Ε., η εξοικονόμηση
καυσίμου φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια λίτρα ανά έτος, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην
κατανάλωση καυσίμων για το σύνολο των οδικών μεταφορών μίας ολόκληρης
χώρας, όπως η Ιρλανδία. Η αξία από αυτήν την εξοικονόμηση καυσίμων ανέρχεται σχεδόν σε
4 δισεκατομ. €.

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ/

Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ αστική κινητικότητα ;

Στόλος Οχημάτων στην Ελλάδα

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ/

Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ αστική κινητικότητα ;

► η παράνομη στάθμευση επιβαρύνει κατά 30% την κυκλοφορία,

► η στάθμευση σε διασταυρώσεις κεντρικών αξόνων της πόλης μειώνουν την
κυκλοφοριακή ικανότητα έως και 145%

► η στάθμευση «για πέντε λεπτά» μπορεί να πενταπλασιάσει την κατανάλωση
των ΙΧ που ακολουθούν, ενώ εκτοξεύονται και οι εκπομπές ρύπων (έως και
79% αύξηση του μονοξειδίου του άνθρακα)

► Το αυτοκίνητο καταλαμβάνει το 80% του Δημόσιου Χώρου, ενώ είναι ακίνητο
τις 22 από τις 24 ώρες την ημέρα

► Η πόλη ΜΠΟΡΕΙ να αλλάξει

Τι πόλη θέλουμε ;;;

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο Δήμος Αμαρουσίου: αποτελεί τον πυρήνα του Βορείου Τομέα του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος των Αθηνών με 72.333 κατοίκους (απογραφή 2011).

Η περιοχή του Δήμου χωρίζεται σε 17 Πολεοδομικές Ενότητες, σύμφωνα με το
εγκεκριμένο ΓΠΣ (ΦΕΚ 977/Δ/97 - Τροπ.), ως ακολούθως:

► Βορρέ

► Κοκκινιά

► Σωρός

► Παράδεισος

► Πολύδροσο

► Σισμανόγλειο

► Στούντιο

► Νέα Λέσβος

► Σ.Ε.ΛΕ.Τ.Ε.

► Κέντρο

► Αγ. Νικόλαος

► Νέο Τέρμα

► Ψαλίδι

► Αγία Φιλοθέη

► Αγ. Θωμάς

► Εργατικές Πολυκατοικίες

► Αγ. Ανάργυροι

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ



ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Στο Δήμο Αμαρουσίου κυρίαρχη χρήση: η κατοικία

Μεγάλη πολυμορφία στις χρήσεις γης/ χρήσεις υπερτοπικής εμβέλειας, με συνέπεια

να προσελκύονται καθημερινά μεγάλοι αριθμοί τακτικών και περιστασιακών

επισκεπτών από άλλα μέρη του λεκανοπεδίου, όπως:

► κέντρα λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών

► ιδιωτικές επιχειρήσεις (μεγάλος πόλος έλξης στελεχιακού δυναμικού)

► ιδιωτικά σχολεία

► ιδιωτικά νοσοκομεία

► ιδρύματα και κέντρα ψυχαγωγίας

Το κέντρο του Αμαρουσίου, μαζί με τον Πειραιά, θεωρούνται τα επόμενα μετά την
Αθήνα μητροπολιτικά κέντρα της Περιφέρειας Αττικής.

Στο Δήμο Αμαρουσίου υφίστανται δύο (2) κέντρα εντός της εδαφικής περιφέρειας
του Δήμου:

το παραδοσιακό κέντρο, με λειτουργίες κυρίως τοπικής αλλά και υπερτοπικής
σημασίας

το κέντρο μητροπολιτικών και υπερτοπικών δραστηριοτήτων, κατά μήκος και κατ’
έκταση της Λ. Κηφισίας και κατά μήκος της κάθετης Αττικής οδού, ως περιοχή
εκτόνωσης της δυσχέρειας υποδοχής νέων λειτουργιών στο κέντρο της Αθήνας,
ήτοι επιχειρήσεων εμπορίου (εκθέσεις), δημόσιων οργανισμών, υγείας,
αθλητισμού, υπερτοπικού και μητροπολιτικού χαρακτήρα.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Στο Δήμο Αμαρουσίου, συναντάς:

 Διοικητικές Υπηρεσίες: Υπουργείο Παιδείας, Δημαρχείο, κτίριο κεντρικών
υπηρεσιών του Ο.Τ.Ε., ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, κλπ

 Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα: Mall, Golden Hall, Avenue, Jumbo, το
εκθεσιακό κέντρο HELEXPO, κλπ

 Πολιτιστικοί Χώροι: Δημοτική Πινακοθήκη, Σπαθάρειο Μουσείο, Μουσείο
Τσαρούχη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Ιππικός Όμιλος

 Εκπαιδευτικά Συγκροτήματα: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ), Δημόσια Σχολεία, Ιδιωτικά σχολεία, Ακαδημία
Αστυνομίας, κλπ

 Ελεύθερους χώρους & χώρους αστικού πρασίνου: Άλσος Συγγρού, Πάρκο
Ελευθερίας, Πλ. Εθν. Αντιστάσεως , κλπ

 Νοσοκομεία-Ιδρύματα: Υγεία, Μητέρα, Ιατρικό Κέντρο, Ιασώ, Σισμανόγλειο,
Αμαλιείο Ορφανοτροφείο, Οίκος Τυφλών, κλπ

 οργανωμένους χώρους άθλησης όπως: Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών "Σπύρος
Λούης" (Ο.Α.Κ.Α), Δημοτικό Κολυμβητήριο, Α.Ο. Πολυδρόσου, Α.Ο. Αρίωνα,
κλπ

ΓΠΣ Δήμου Αμαρουσίου ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
(ΠΗΓΗ: Μελέτη Προέλευσης – Προορισμού 

Μετακινήσεων, ΟΑΣΑ, 2006-2007)

• % Ενδοδημοτικών Μετακινήσεων:

 26%

• % Μετακινήσεων με Δημόσια Συγκοινωνία:

 32,7%

• % Μετακινήσεων με Ποδήλατο και πεζή:

 0,6% ποδήλατο και 10,3% πεζή

• % Μετακινήσεων με ΙΧ:

 49,3%

• % Μετακινήσεων με Δίκυκλα:

 3,3%

• % Μετακινήσεων με ΤΑΞΙ:

 2,2%

ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

► Αυτοκινητόδρομος - Ελεύθερη οδός: Αττική Οδός, τμήμα της οποίας
διέρχεται από το Μαρούσι και το συνδέει με το Ελ. Βενιζέλος

► Πρωτεύουσα αρτηρία: Λ. Κηφισίας (στο κεντρικό τμήμα του Αμαρουσίου,
που το διασχίζει με κατεύθυνση βορρά-νότου και το συνδέει
κυκλοφοριακά με την Κηφισιά στα βόρεια και το Χαλάνδρι, τη Φιλοθέη,
αλλά και το κέντρο της Αθήνας, στα νότια), Καποδιστρίου, Σπύρου Λούη

► Δευτερεύουσα αρτηρία: Πεντέλης-Δημοκρατίας

► Συλλεκτήρια οδός: Αγ. Κωνσταντίνου, Σωρού, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου,
Περικλέους

► Δευτερεύουσα συλλεκτήρια: Παραδείσου, Φραγκοκλησιάς, Χειμάρρας,
Μεσογείων, Αγίου Αθανασίου, Κονίτσης, Νερατζιωτίσσης, Βύρωνος,
Δωδεκανήσου, Στρ. Λέκκα, Ύδρας, Γράμμου, Αγίων Αναργύρων, 28ης
Οκτωβρίου, Σισμανόγλειου, Π. Κυριακού, Αθηνάς, τμήμα της οδού
Διονύσου από Αγ. Κων/νου έως Αγ. Θωμά, Αριστοτέλους, Ευκαλύπτων

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Αμαρουσίου, εξυπηρετείται από:

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

 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ (Σταθμοί: Νερατζιώτισσα, Κηφισίας)

 17 Λεωφορειακές Γραμμές του ΟΑΣΑ

 Δημοτική Συγκοινωνία



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΟΑΣΑ

17 Λεωφορειακές Γραμμές του ΟΑΣΑ, με την ακόλουθη επιβατική κίνηση:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΟΑΣΑ

► Προβλήματα στη συχνότητα των δρομολογίων λόγω ανεπαρκούς

στελέχωσης από οδηγούς στον ΟΑΣΑ

► 17 στάσεις με πληροφόρηση δρομολογίων μέσω τηλεματικής, όπως:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

► Δημοτική Συγκοινωνία Αμαρουσίου από το 1997

► 5 τοπικές λεωφορειακές γραμμές:

 Γραμμή 010: ΗΣΑΠ - ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ μήκος 13km, συχνότητα δρομολογίων 

60min

 Γραμμή 020: ΗΣΑΠ - ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ μήκος 12km, συχνότητα 

δρομολογίων 60min

 Γραμμή 030: ΗΣΑΠ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ μήκος 7,5km, συχνότητα δρομολογίων 

25min

 Γραμμή 040: ΗΣΑΠ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ μήκος 10,5km, συχνότητα 

δρομολογίων 60min

 Γραμμή 080: ΨΑΛΙΔΙ-ΗΣΑΠ-ΚΑΤ μήκος 6,1km, συχνότητα δρομολογίων 60min

► Η Δημοτική Συγκοινωνία Αμαρουσίου λειτουργεί ακτινωτά συνδέοντας

τις γειτονιές με το Κέντρο του Δήμου (όπου υπάρχει ο Σταθμός του

ΗΣΑΠ και αρκετές στάσεις του ΟΑΣΑ, δημιουργώντας κέντρο

μετεπιβίβασης), συμπληρώνοντας το δίκτυο του ΟΑΣΑ, και

εξυπηρετώντας σε ικανοποιητικό επίπεδο τις γειτονιές του Δήμου.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

► Ο στόλος της επιχείρησης περιλαμβάνει:

 23 midi θερμικά (Euro II) 15 θέσεων

 2 λεωφορεία Φυσικού Αερίου (C.N.G.) 33 θέσεων

► καθημερινή 18ωρη λειτουργία (από 05:45 έως τις 23:45)

► 160 δρομολόγια ανά ημέρα

► Πραγματοποιούνται ~1.200 km/ ημέρα

► Εξυπηρετούνται > 18.000 επιβάτες/ ημέρα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων

► Ο υφιστάμενος ποδηλατόδρομος χωροθετείται εντός των περιοχών

Πολύδροσο, Παράδεισος και Αγ. Θωμάς και διέρχεται από τις οδούς:

Ερατούς – Φαιάκων – Αμαρυσίας Αρτέμιδος – Παραδείσου – Καραολή

Δημητρίου – Πηγάσου - Σάμου – Φραγκοκλησιάς – Ευζώνων (Ανοιχτό Π

κάτω από την Αττική Οδό).

► Η διατομή του είναι της τάξης του 1,5μ. Ο υφιστάμενος ποδηλατόδρομος

δεν είναι στο ύψος του πεζοδρομίου, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων και

έχει σήμανση για χρήση μόνο από ποδήλατα. Το συνολικό μήκος του

ανέρχεται στα 3,6χλμ.

► Ο υφιστάμενος ποδηλατόδρομος συνδέει το Άλσος Μιμικοπούλου και

τον Ιππικό Όμιλο Αμαρουσίου με τις περιοχές πλησίον των αθλητικών

εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ και του υπερτοπικού εμπορικού κέντρου

MALL.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων

Μεσογείων μεταξύ οδών Φειδίου & Συγγρού

Διασταύρωση Μεσογείων & Δάφνης



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων

Οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Οι μεγάλοι οδικοί άξονες (π.χ. Αττική Οδός, Λ. Κηφισίας) ή οδικοί άξονες
με μεγάλους κυκλοφοριακούς όγκους (Πεντέλης, Αγ. Κωνσταντίνου, κλπ):

• επιφέρουν αποκοπή του οικιστικού ιστού,

• δυσχεραίνουν τη σύνδεση επιμέρους περιοχών του Δήμου για τους
πεζούς, τους ποδηλάτες, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και τους
μετακινούμενους με όχημα.

Το κύριο οδικό δίκτυο (π.χ. Αγ. Κωνσταντίνου, Σωρού, Βασιλίσσης Σοφίας,
Περικλέους, κλπ):

• Εξυπηρετεί στις ώρες αιχμής υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους,

• η ζήτηση αυξάνει (αύξηση αριθμού οχημάτων, αύξηση πληθυσμού, κλπ),

• η προσφορά παραμένει κατά κανόνα σταθερή ή μειώνεται λόγω της
παράνομης στάθμευσης (π.χ. Αγ. Κωνσταντίνου, Σωρού, Περικλέους,
κλπ), η οποία μειώνει την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού, με
αποτέλεσμα περισσότερα τμήματα οδών να φθάνουν τα επίπεδα
κορεσμού και οι περίοδοι κορεσμού να αυξάνονται.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Στα πεζοδρόμια συχνά:

• μόνιμα εμπόδια (στύλοι, κάδοι, στάσεις, δένδρα, κλπ) ή προσωρινά
εμπόδια (παράνομα σταθμευμένα οχήματα)

• Μικρό πλάτος/ αδιαμόρφωτα

Συνέπεια:

• Αποθάρρυνση της πεζή μετακίνησης

• Αύξηση αριθμού ατυχημάτων/ μειωμένη οδική ασφάλεια

• Περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση

Πρόβλημα παράνομης στάθμευσης:

• παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων

• διπλοπαρκάρισμα

• παράνομη στάθμευση στις διασταυρώσεις οδών, κλπ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Το κύριο πρόβλημα στάθμευσης εστιάζεται περισσότερο και σε καθημερινή
βάση στο παραδοσιακό κέντρου του Δήμου.

Οι νόμιμοι χώροι στάθμευσης –σε συνδυασμό με την έλλειψη
αστυνόμευσης- αδυνατούν να ικανοποιήσουν τη σχετική ζήτηση με
αποτέλεσμα η παράνομη στάθμευση να κυριαρχεί.

Η κίνηση των πεζών στο παραδοσιακό κέντρο κρίνεται ικανοποιητική και
αυτό οφείλεται στην πεζοδρόμηση των 2 κύριων δρόμων του εμπορικού
κέντρου Δήμητρας και Ερμού, αλλά και των κάθετων σε αυτών δρόμων
Διονύσου και Πλαστήρα.

Ωστόσο, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η παράνομη στάθμευση αλλά και η
πρόσβαση που έχουν πολλές φορές μηχανές στον πεζόδρομο
υποβαθμίζουν τις λειτουργίες των πεζοδρομημένων τμημάτων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Για την αποτροπή της παράνομης
στάθμευσης, σε κάποια τμήματα, έχουν
τοποθετηθεί πλαστικά κολωνάκια στο
οδόστρωμα, τα οποία όμως έχουν
φθαρεί καθώς οι οδηγοί τα πατούν για
να σταθμεύσουν. Το γεγονός αυτό
δυσχεραίνει την ομαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας, τόσο των οχημάτων όσο
και των πεζών και μειώνει την οδική
ασφάλεια.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οδός Αγ. Κωνσταντίνου



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Περιοχή Αγ. Θωμά Περιοχή Αγ. Θωμά

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

► Έλλειψη μακροχρόνιου κυκλοφοριακού σχεδιασμού

► Υψηλός δείκτης ιδιοκτησίας και χρήσης ΙΧ

► Μεγάλος κατακερματισμός της περιοχής από σημαντικούς οδικούς άξονες
μεγάλης κυκλοφορίας και υψηλά ποσοστά διαμπερούς κυκλοφορίας

► Έντονα προβλήματα σε σχέση με τη στάθμευση στο κέντρο του
Αμαρουσίου

► Περιοχές έντονης συνύπαρξης πεζών και οχημάτων, ιδιαίτερα στο
περίγραμμα του Ιστορικού Εμπορικού κέντρου του Αμαρουσίου

► Έλλειψη λειτουργικού δικτύου πεζοδρόμων στις περιοχές κατοικίας

► Κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων σχετικά με το σχεδιασμό και
υλοποίηση, όσον αφορά στα έργα μεγάλης κλίμακας από το Δήμο
Αμαρουσίου

► Ασυμφωνίες μεταξύ κυκλοφοριακού και πολεοδομικού σχεδιασμού

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

► Αντιμετώπιση των ζητημάτων της κινητικότητας ως κυκλοφοριακό
πρόβλημα και όχι σε συνάρτηση με την ποιότητα και λειτουργία του
δημόσιου χώρου και των χρήσεων και το αντίστροφο

► Προβλήματα στην προσπελασιμότητα των ΑμΕΑ

► Απουσία συστηματικών διαδικασιών συμμετοχικότητας σε σχέση με τα
ζητήματα της αστικής κινητικότητας

► Τέλος, σε αρκετές περιοχές του Δήμου – ιδιαίτερα σε θύλακες με
αποκλειστικό ή μεγάλο ποσοστό κατοικίας, η πρόσβαση σε δίκτυο
διαδρομών για την εξυπηρέτηση ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή,
ποδήλατο, κλπ) και το καθεστώς της οδικής ασφάλειας πεζών και
οχημάτων υστερεί και χρήζει βελτίωσης.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πόλης με βάση τις αρχές της αειφορίας

και της βιώσιμης κινητικότητας

2. Αλλαγή νοοτροπίας πολιτών, εργαζομένων, κλπ: προτεραιότητα στον
άνθρωπο και όχι στο όχημα

3. Επέκταση/ Αναβάθμιση/ Αύξηση Χρήσης Δικτύου ΜΜΜ

4. Μείωση κυκλοφορίας οχημάτων

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός εκτεταμένου/ ολοκληρωμένου
δικτύου εξυπηρέτησης ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και
ποδήλατο) που να συνδέει τις γειτονιές με το Κέντρο, τους χώρους
Πολιτισμού, σχολικά συγκροτήματα, αθλητικά συγκροτήματα, με
τους ποδηλατοδρόμους όμορων Δήμων, κλπ.

6. Βελτίωση της λειτουργίας και επέκταση των υφιστάμενων δικτύων
πεζοδρόμων

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

7. Διαχείριση του προβλήματος της υπερβολικής ζήτησης και της
παράνομης στάθμευσης με μέτρα που αποσκοπούν στην
περιβαλλοντική αναβάθμιση

8. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, κλπ

9. Ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

10. Βελτιώσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

11. Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας και ενθάρρυνση εναλλακτικών
επιλογών μετακίνησης

12. Υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης και
ανάδειξη νέων χώρων



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
Δήμου Αμαρουσίου

 Ρόλος

 Αναγνώριση Φορέων

 Τρόποι εμπλοκής
 Οφέλη

 Φάσεις συμμετοχής και χρονοδιάγραμμα έργου 

 Σύμφωνο Φορέων

 Εργαλείο Advance

 Τοποθετήσεις

ΜΣΜ
CONSULTING

Ανάδοχος

Συμμετοχή πολιτών και φορέων

Σύμβουλος Έργου Εμπειρογνώμονας

1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/11/2019

Συμμετοχικός Σχεδιασμός

Συμμετοχική προσέγγιση Βασική Αρχή ΣΒΑΚ

ΜΣΜ
CONSULTING1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/11/2019

Αποσαφήνιση Συμμετοχής

• Προσβασιμότητα

• Ευκολία

• Ασφάλεια

• Περιβάλλον

• Οικονομική ανάπτυξη

ΜΣΜ
CONSULTING

1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/11/2019

Ανάγκες

• Κάτοικοι Δήμου

• Εργαζόμενοι

• Επισκέπτες

• Επιχειρήσεις

• ΟΤΑ

• Φορείς μεταφορικού 

έργου

Ποιοι;
Τι ζητάμε από τις μετακινήσεις σήμερα?

Συμμετέχοντες στη Διαδικασία

ΜΣΜ
CONSULTING

1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/11/2019

ΣΒΑΚ

Τοπική 
Αυτοδιοίκηση

Εμπλεκόμενοι 
Φορείς

Πολίτες

Αναγνώριση Εμπλεκόμενων Φορέων

ΜΣΜ
CONSULTING1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/11/2019

Αρχές

Φορείς Μεταφορικού Έργου

Εταιρείες / Επιχειρήσεις

Όμοροι Δήμοι

Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Κοινωνικές Ομάδες / Σύλλογοι Πολιτών

Πόλοι Έλξης/Γένεσης 

Μετακινήσεων

Δήμου Αμαρουσίου Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων

Νοσοκομεία

Σύλλογοι ΑΜΕΑ

Περιβαλλοντικές Ομάδες

Πως θα προσδιορίσουμε
την επιτυχία; 

Τι είδους πόλης θα
θέλαμε;

Ποιες είναι οι επιλογές μας
για το μέλλον; 

Ποια είναι τα κύρια
προβλήματα & οι ευκαιρίες;

Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι
και το πλαίσιο σχεδιασμού;

Τι συγκεκριμένα θα
εφαρμόσουμε;

Με ποιον ακριβώς τρόπο θα
εφαρμόσουμε και ποιος;

Είμαστε έτοιμοι;

Πως θα κάνουμε
καλή διαχείριση;

Πως προχωράει η
υλοποίηση;

Τι μάθαμε από την
όλη διαδικασία;

Ανάλυση προβλημάτων
και ευκαιριών

Όραμα και στόχοι
συμφωνημένοι

Ολοκλήρωση
εφαρμογής& 

αξιολόγησης

Τελικό
Εγκεκριμένο ΣΒΑΚ

ΜΣΜ
CONSULTING1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/11/2019

Απόφαση να γίνει ΣΒΑΚ



Οφέλη Συμμετοχικού Σχεδιασμού

ΜΣΜ
CONSULTING1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/11/2019

1η Φάση συμμετοχικού σχεδιασμού

Ενημέρωση για το ΣΒΑΚ και αξιολόγηση 

υφιστάμενου συστήματος μεταφορών

 Συμμετοχή σε έρευνες ερωτηματολογίου και σε 

διαδικτυακές δημοσκοπήσεις

 Ενεργή συμμετοχή στις διαβουλεύσεις (ανοιχτές 

συνεδριάσεις/ εργαστήρια)

Πρώτη συνάντηση με βασικούς φορείς

Επικοινωνία ομάδας έργου με τους φορείς για 

συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων 

Αναλυτική καταγραφή των αναγκών, 

προβλημάτων και των στόχων μέσω του 

ερωτηματολογίου φορέα

Καταγραφή απόψεων πολιτών μέσω δομημένων 

ερωτηματολογίων

(έντυπα ερωτηματολόγια  σε συλλόγους γονέων, 

διάχυση μέσω δελτίων τύπου, ανάρτηση σε 

ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ)

Φάσεις Συμμετοχικού Σχεδιασμού

ΜΣΜ
CONSULTING1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/11/2019

https://svak-marousi.com/

Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών

ΜΣΜ
CONSULTING

1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/11/2019

2η Φάση συμμετοχικού σχεδιασμού

Στρατηγική -Όραμα, προτεραιότητες και σενάρια κινητικότητας

Στο πλαίσιο της δεύτερης διαβούλευσης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της πρώτης 

φάσης του συμμετοχικού σχεδιασμού, τα αποτελέσματα της ανάλυσης υφιστάμενης 

κατάστασης όπως και η αποκωδικοποίηση των υφιστάμενων μελετών με σκοπό οι φορείς και 

πολίτες να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία να αποφασίσουν τις προτεραιότητες και όραμα.

ΜΣΜ
CONSULTING

1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/11/2019

Φάσεις Συμμετοχικού Σχεδιασμού

3η Φάση συμμετοχικού σχεδιασμού

Οριστικοποίηση πακέτου μέτρων ΣΒΑΚ

• Επικοινωνία με φορείς και την ομάδα έργου για τη διαμόρφωση κατηγοριών μέτρων

• Ερωτηματολόγια για τη διαμόρφωση μέτρων από πολίτες 

• Τρίτη συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς για οριστικοποίηση πακέτου μέτρων

4η Φάση συμμετοχικού σχεδιασμού

Εκδήλωση οριστικοποίησης του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου

ΜΣΜ
CONSULTING1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/11/2019

Φάσεις Συμμετοχικού Σχεδιασμού
Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης

1η Φάση συμμετοχικού
Νοέμβριος – Ιανουάριος
4/11/2019 – 1η συνάντηση 
Αξιολόγηση από φορείς + πολίτες 

Ορόσημο 3ο

20/6/2020
Πακέτο μέτρων 

Εορτασμός ΣΒΑΚ

Έναρξη έργου εκπόνησης 
ΣΒΑΚ

07/10/2019

Ορόσημο 1ο 

24/02/2020
Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 2η Φάση συμμετοχικού

Φεβρουάριος 2020
Διαμόρφωση στρατηγικής από 
φορείςΟρόσημο 2ο

20/04/2020
Όραμα, προτεραιότητες, στόχοι

22/09/20

Σχέδιο Δράσης
Πλήρες κείμενο ΣΒΑΚ

3η Φάση συμμετοχικού
Μάιος - Ιούνιος 2020
Οριστικοποίηση μέτρων από φορείς 

ΜΣΜ
CONSULTING1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/11/2019



Νόμος 4599 του 2019, άρθρο 22 (ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) : 

Ορισμός Δικτύου φορέων

«Ορίζεται το συλλογικό όργανο όλων των εμπλεκομένων μερών, όπως όμοροι 

ΟΤΑ α’ βαθμού ή β’ βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, φορείς παροχής 

συγκοινωνιακού έργου, αρμόδια επιμελητήρια, εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις, 

περιβαλλοντικοί σύλλογοι…Η συμμετοχή στο δίκτυο είναι εθελοντική και η 

απουσία εκπροσώπων κάτω του 50% δεν παρακωλύει τη λειτουργία του...»

Δίκτυο ΦορέωνΔίκτυο Φορέων – Νομικό Πλαίσιο

ΜΣΜ
CONSULTING1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/11/2019

Νόμος 4599 του 2019 : Σύμφωνο συμμετοχής 

«Καταρτίζεται για το σκοπό συνεργασίας μεταξύ του φορέα εκπόνησης ΣΒΑΚ και του 

δικτύου φορέων και περιγράφει τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων μερών 

του δικτύου στην ανά στάδιο ανάπτυξη του ΣΒΑΚ. Περαιτέρω στο σύμφωνο 

περιγράφεται η οργάνωση και λειτουργία του δικτύου φορέων. Μετά την 

υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής από τους εκπροσώπους των εμπλεκομένων 

φορέων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από το φορέα εκπόνησης, 

το Σύμφωνο Συμμετοχής δημοσιοποιείται μέσω Διαύγειας, αναρτάται στην 

ιστοσελίδα και κοινοποιείται 

ΜΣΜ
CONSULTING1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/11/2019

Δίκτυο Φορέων – Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνο Συμμετοχής

ΜΣΜ
CONSULTING

1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/10/2019

 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

 Συγκρίνει τον υπάρχοντα σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας των

πόλεων με μια ιδανική διαδικασία βιώσιμης αστικής κινητικότητας
(βάσει SUMP και Eltis)

 http://eu-advance.eu/index.php?id=11#4

Εργαλείο Αξιολόγησης Advance

ΠΕΖΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Προβλήματα και ευκαιρίες που αφορούν στην καθημερινή μετακίνηση στην 

πόλη με βάση τις παρακάτω κατηγορίες αστικής κινητικότητας:

Συμμετοχικό εργαστήριo κατάθεσης ιδεώνΣυμμετοχικός Σχεδιασμός

ΜΣΜ
CONSULTING1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/11/2019

Κατάθεση ιδεών για τα προβλήματα 
και τις ευκαιρίες του Δήμου 

Αμαρουσίου

Α’ Φάση συμμετοχικών διαδικασιών 

ΜΣΜ
CONSULTING1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/10/2019

http://eu-advance.eu/index.php?id=11#4


Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

ΜΣΜ
CONSULTING

1η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 4/10/2019



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  
Δήμου Αμαρουσίου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 
 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

2η Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρούσιου 

 

 Σύνοψη - Περίληψη Πρακτικών 2ης Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρούσιου 

 Παρουσιολόγιο 2ης Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρούσιου 

 Παρουσίαση: Σχεδιάζοντας ένα Όραμα για τον Δήμο Αμαρουσίου  

 Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος  

 Παρουσίαση: Η Διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης στην υλοποίηση του ΣΒΑΚ 

Αμαρουσίου  
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ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

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

διαβουλεύσεων, διοργάνωσε μία δημόσια συνάντηση την Παρασκευή 14/2/2020 με 

αντικείμενο την ενημέρωση των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με τη φύση και 

τα στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ, την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας 

στο Δήμο (όπως αυτή έχει καταγραφεί μέσα από έρευνες και συλλογή στοιχείων) και την 

περιγραφή των επόμενων σταδίων εκπόνησης καθώς και των τρόπων εμπλοκής φορέων 

και πολιτών. 

Απώτερος σκοπός της δεύτερης διαβούλευσης ήταν μέσα από τις τοποθετήσεις των 

παρευρισκόμενων επί των αποτελεσμάτων και μέσα από τη συζήτηση να προκύψει η 

στρατηγική κατεύθυνση βελτίωσης της κινητικότητας στο Δήμο. 

Στη βάση των παραπάνω, στην εν λόγω συνάντηση έγιναν εισηγήσεις από την ομάδα 

μελέτης του Αναδόχου σχετικά με την έννοια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και την 

ανάπτυξη σχετικού οράματος για τον Δήμο Αμαρουσίου, παρουσιάστηκαν στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος μεταφορών στον Δήμο και τέλος αναλύθηκε  η 

διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και τονίστηκε η σημασία της ενεργούς 

συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών, τόσο στις διαβουλεύσεις όσο και 

στη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων και στην υποστήριξη της συλλογής 

των απαραίτητων δεδομένων.  

Σκοπός της παρούσας περίληψης των πρακτικών της δεύτερης 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, οι οποίοι θα κληθούν να συμμετέχουν ενεργά με προτάσεις και 

μέτρα και σε επόμενες φάσεις της κατάρτισης του στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας. 

Στόχος είναι η ανάλυση και κατηγοριοποίηση των ευρημάτων της δεύτερης Διαβούλευσης 

στις εξής θεματικές κατηγορίες: 

(Α) Εισαγωγή. 

(Β) Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης - προβλημάτων - ευκαιριών. 
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(Γ) Σκιαγράφηση οράματος. 

(Δ) Πρώτη στοχοθέτηση. 

(Δ) Αρχική διατύπωση μέτρων. 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συνάντηση του δεύτερου κύκλου δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αμαρουσίου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 

Φεβρουαρίου 2020 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου. 

Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 

κινητικότητας στο Δήμο Αμαρουσίου, όπως αυτή είχε καταγραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, 

μέσα από έρευνες, συλλογή στοιχείων και την ανάλυση των ερωτηματολογίων φορέων 

και πολιτών που συμπληρώθηκαν. 

Για το λόγο αυτό κλήθηκαν να συμμετέχουν:  

• Εκπρόσωποι Αρχών τόσο εντός του Δήμου Αμαρουσίου όσο και της Περιφέρειας 

Αττικής που εμπλέκονται σε ζητήματα κινητικότητας που αφορούν τον Δήμο.  

• Εκπρόσωποι όμορων Δήμων. 

• 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. 



   

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Δήμου Αμαρουσίου 

 

3 

 

 

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της διαβούλευσης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 1: 

 

Πίνακας 1:  

Πρόγραμμα 2ης Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου 

9.30-10.00 Προσέλευση 

10.00-10.10 
Χαιρετισμός 

Θεόδωρος Αμπατζόγλου, Δήμαρχος Αμαρουσίου 

10.10-10.40 
Σχεδιάζοντας ένα Όραμα για τον Δήμο Αμαρουσίου 

Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, Μονάδα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

10.40-11.10 
Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος 

Θοδωρής Μαυρογεώργης, MSc Συγκοινωνιολόγος – Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 
«ΜΣΜ – ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» 

11.10-11.30 

Η Διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης στην υλοποίηση του ΣΒΑΚ 
Αμαρουσίου 

Νικόλαος Κουτρουμπής, Τοπογράφος Μηχανικός – MSc Συγκοινωνιολόγος 
Μηχανικός 

«LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» 

11:30-11.45 Διάλειμμα 

11:45-13.30 Τοποθετήσεις, ερωτήσεις και ανοιχτή συζήτηση 

13.30-13.45 
Συμπεράσματα και επόμενα βήματα 

Θοδωρής Μαυρογεώργης, MSc Συγκοινωνιολόγος – Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 
«ΜΣΜ – ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Σφάλμα! Λανθασμένη αναφορά σελιδοδείκτη στον 

εαυτό του.) παρατίθενται οι συμμετέχοντες στην δεύτερη  Διαβούλευση. 
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Πίνακας 2: 

Φορείς που συμμετείχαν στην 2η Διαβούλευση 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

1 "ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΣΤΙΑ" ΑΜΕΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

2 AVENUE/ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

3 DENCO ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

4 ΑΤ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

5 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ 

6 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΑΤΣΗ ΚΛΑΙΡΗ 

7 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΓΛΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

8 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 

9 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 

10 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

11 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 

12 ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

13 
ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ "Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ 
ΖΕΥΣ" 

ΣΗΦΑΚΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ 

14 
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΤΑ 
ΑΝΑΒΡΥΤΑ" 

ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΜΙΚΑ 

15 ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

16 
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΤΣΟΥΚΛΕΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

17 ΙΑΣΩ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

18 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΣΕΡΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 

19 ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
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20 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

21 ΟΑΚΑ ΜΗΝΑΪΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

22 ΟΑΣΑ - ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΜΕΝΗ ΜΠΕΤΤΥ 

23 ΟΑΣΑ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΚΟΛΙΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 

24 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ 

25 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΝΑ 

26 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΝΕΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

27 ΣΤΑΣΥ ΚΡΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

28 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ 

29 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ  ΤΖΙΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ 

30 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΠΑΠΑΖΛΙΩΤΗ ΜΑΙΡΗ 

31 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

32 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

33 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 
ΣΟΦΙΑ 

34 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
"ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ" 

ΒΛΑΣΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 

35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 

37 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

38 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

39 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 

ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

40 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

41 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
- ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 
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42 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

43 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΣΟΦΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

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

ακολουθεί. 

Πίνακας 3: 

Τα μέλη της ομάδας έργου που συμμετείχαν στον  2ο Κύκλο Διαβουλεύσεων  

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

1 Ομάδα Εργασίας Δήμου Κάββαλος Ευάγγελος 

2 Ομάδα Εργασίας Δήμου Χατζηδάκη Ναυσικά 

3 Ομάδα Εργασίας Δήμου Χάλαρης Ιωάννης 

4 Ομάδα Εργασίας Δήμου Καράμπαμπα Θεοδώρα 

5 Ομάδα Εργασίας Δήμου Γαϊτανίδης Κυριάκος 

6 Ομάδα Εργασίας Δήμου Ζαβολέα Χριστίνα 

7 Ομάδα Εργασίας Δήμου Κόλλια Κυριακή  

8 Εμπειρογνώμονας ΕΜΠ Βλαστός Θάνος 

9 Εμπειρογνώμονας ΕΜΠ Καρολεμέας Χρήστος 

10 

ΜΣΜ- ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

Μαυρογεώργης Θοδωρής 

11 

ΜΣΜ- ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

Μαυρογεώργη Άννα 

12 Lever Κουτρουμπής Νίκος 

13 Lever Τσούφη Ειρήνη 
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Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Τα βασικά προβλήματα κινητικότητας (μεταφορά – μετακίνηση – προσβασιμότητα) 

που παρουσιάζει ο Δήμος Αμαρουσίου όπως αναδείχθηκαν κατά τη συνάντηση της 

δεύτερης διαβούλευσης, σύμφωνα τόσο με τον Δήμαρχο όσο και με τους ομιλητές 

της ομάδας εργασίας του Αναδόχου αλλά και των εκπροσώπων των φορέων που 

τοποθετήθηκαν, έχουν σαν βασική πηγή την ιστορική εξέλιξη του Δήμου, από μία 

οικιστική περιοχή με γειτονιές της δεκαετίας του ’60, στην ανάδειξή του, χωρίς 

σχεδιασμό, σε ένα υπερτοπικό κέντρο συγκέντρωσης πολύ σημαντικών πόλων έλξης 

για όλη την Αττική, πλησίον της Αττικής οδού και της Λεωφόρου Κηφισίας. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι το κέντρο του Αμαρουσίου, μαζί με τον Πειραιά, θεωρούνται τα 

επόμενα, μετά την Αθήνα, μητροπολιτικά κέντρα της Περιφέρειας Αττικής. 

Παρουσιάζονται λοιπόν, στο Δήμο Αμαρουσίου δύο κέντρα, α) το παραδοσιακό 

κέντρο, με λειτουργίες κυρίως τοπικής αλλά και υπερτοπικής σημασίας και β) το 

κέντρο μητροπολιτικών και υπερτοπικών δραστηριοτήτων, κατά μήκος της λεωφόρου 

Κηφισίας και κατά μήκος της κάθετης Αττικής οδού.  

Η παραπάνω άναρχη ιστορική ανάπτυξη του Δήμου, συνεπάγεται προβλήματα στην 

πεζοδρόμηση (ύπαρξη πολύ μικρών ή και ανύπαρκτων πεζοδρομίων στις γειτονιές), 

προβλήματα στάθμευσης των οχημάτων, έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα τόσο 

στο υπερτοπικό κέντρο όσο και στις όμορες περιοχές και θέματα πρόσβασης και 

μετακίνησης τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών (επικινδυνότητα 

μετακίνησης σε παράπλευρες στην Αττική οδό γειτονιές, καθυστερήσεις πρόσβασης 

σε ιατρικά κέντρα, κλπ).  

Ένα επιπλέον βασικό συμπέρασμα που ανέφεραν οι μελετητές από τη μέχρι τώρα 

ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης είναι ότι η εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς βάση κάλυψης είναι ικανοποιητική σε σημαντικό βαθμό, καθώς υπάρχει 

η λειτουργία της γραμμής 1 του ΗΣΑΠ (τέθηκε το θέμα της επέκτασής της πιο βόρεια) 

και του Προαστιακού (τέθηκε η πρόταση να λειτουργήσει σε όρους συχνότητας 

ΗΣΑΠ), υπάρχει πολύ καλή κάλυψη στο Δήμο από τις 17 λεωφορειακές γραμμές του 

ΟΑΣΑ και από τη Δημοτική συγκοινωνία (5 γραμμές) και αναμένεται στο μέλλον η 

λειτουργία της γραμμής 4 του Μετρό που βρίσκεται υπό δημοπράτηση (η 

ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται όχι νωρίτερα από το 2030). 
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Ωστόσο, η λειτουργία των ΜΜΜ παρεμποδίζεται από κυκλοφοριακά προβλήματα και 

προβλέπεται περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της Δημοτικής συγκοινωνίας, 

σύμφωνα και με τη δήλωση του Δημάρχου Αμαρουσίου (νέος «πράσινος» στόλος, 

πιθανή πρόσληψη οδηγών). 

Σύμφωνα με τους μελετητές, επιβεβαιώνεται ότι ένα από τα βασικά προβλήματα - 

μειονεκτήματα που αναδεικνύονται από τη μέχρι τώρα ανάλυση των δεδομένων είναι 

ότι οι υποδομές βιώσιμης κινητικότητας (πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι) καλύπτουν 

μόνο το 5,65% των συνολικών υποδομών και αναφέρθηκε σαν στόχος να αυξηθούν 

κατ’ ελάχιστο στο 10%. 

Επιπλέον σημεία που αξίζει να επισημανθούν συγκεντρωτικά, είναι τα εξής: 

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου τόνισε τη σπουδαιότητα για την εξασφάλιση περισσότερου 

χώρου για τους πεζούς και το ποδήλατο, την αναγκαιότητα βελτίωσης των συνθηκών 

πρόσβασης στο κέντρο της πόλης και επεσήμανε τον θετικό αντίκτυπο της 

διαδημοτικής συνεργασίας με τους όμορους Δήμους του Βόρειου Τομέα Αθηνών (πχ 

διάνοιξη λεωφόρου Κύμης, υπογειοποίηση λεωφόρου Κηφισίας). 

Ο κος Βλαστός από την ομάδα έργου του Αναδόχου επεσήμανε τα προβλήματα 

ταυτότητας και διχοτομισμού του Δήμου Αμαρουσίου και της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης 

με αποτέλεσμα την ύπαρξη μικρών στενών δρόμων με ανεπάρκεια πεζοδρομίων. 

Τόνισε επίσης την ανάγκη να δωθούν περισσότερα οδικά τμήματα σε πεζούς και 

ποδήλατα και σε χώρους πράσινου. Να γίνει δηλαδή ο Δήμος Αμαρουσίου, «πόλη 

για να τη ζεις», συνδεδεμένη και με την ιστορική της ταυτότητα. 

Ειδικότερα: 

Σχετικά με ζητήματα στάθμευσης, όπως και στην πρώτη διαβούλευση, σχολιάστηκε 

έντονα η ανεξέλεγκτη στάθμευση και η έλλειψη χώρων στάθμευσης στην περιοχή του 

υπερτοπικού κέντρου. Πιο συγκεκριμένα, τονίστηκε ότι λόγω της απουσίας μεγάλων 

χώρων στάθμευσης, δημιουργείται ιδιαίτερο πρόβλημα σε δρόμους που βρίσκονται 

σε περιοχές κατοικίας, με ζητήματα κινητικότητας (συμφόρηση σε μικρούς δρόμους) 

και ασφάλειας των κατοίκων.  Ειδική μνεία έγινε για το πρόβλημα της μη ασφαλούς 

μετακίνησης γονέων και παιδιών κοντά σε σχολεία και γειτονιές (πχ περιοχή Σωρός). 

Αντίστοιχο πρόβλημα στάθμευσης παρατηρείται και στον χώρο πλησίον των 

εμπορικών και των ιατρικών κέντρων.  



   

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Δήμου Αμαρουσίου 

 

9 

 

Όσον αφορά σε θέματα προσβασιμότητας, έγινε ιδιαίτερη μνεία σε περιοχές γύρω 

από τα ιατρικά κέντρα και ιδιαίτερα για την περιοχή γύρω από το Σισμανόγλειο. 

Τέλος, ιδιαίτερα ενθαρρυντική και σε συμβολικό επίπεδο ήταν η συμμετοχή στη 

δεύτερη διαβούλευση του ΣΒΑΚ του Δήμου Αμαρουσίου μαθητών της τάξης Γ’ 

Γυμνασίου των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Δούκα, που συμμετέχουν στην εκστρατεία 

για την οικολογική και ανεμπόδιστη μετακίνηση «Ecomobility». Όπως αναφέρθηκε 

και από εκπροσώπους συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, είναι ιδιαίτερα σημαντική η 

αλλαγή κουλτούρας μετακίνησης, η οποία σχετίζεται με την σχετική εκπαίδευση – 

παιδεία της νέας γενιάς. 

 

Γ. ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου αλλά και των φορέων που 

συμμετείχαν στην διαδικασία της δεύτερης διαβούλευσης, σκιαγράφεται η ανάγκη για 

μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην κινητικότητα τόσο εντός του Δήμου όσο 

και στις υπερτοπικές μετακινήσεις, με προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και την 

πράσινη ανάπτυξη. 

Προτεραιότητα είναι να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα για όλους, σε όλες τις 

κοινωνικές και ευπαθείς ομάδες, και η μετακίνησή τους να μην παρεμποδίζεται από 

την ύπαρξη του υπερτοπικού κέντρου και τη μεγάλη έλξη μετακινήσεων που 

προκαλεί. 

 

Δ. ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ 

Η εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων και πολιτών στο σχεδιασμό της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορεί ο νέος 

σχεδιασμός να εστιάσει στις πραγματικές ανάγκες.   

Βασικός στόχος αναδείχθηκε η προσπάθεια αποσυμφόρησης των μεγάλων οδικών 

αρτηριών, η επίλυση του βασικού προβλήματος της στάθμευσης και η προώθηση της 

πεζής μετακίνησης και του ποδηλάτου. Προτείνεται η ανάδειξη – αξιοποίηση χώρων 

πράσινου (πχ Ρεματιά), η διεύρυνση των ποδηλατικών και περιπατητικών 

διαδρομών, η στροφή σε ήπιες μορφές μετακίνησης. 
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Παράλληλα, μακροπρόθεσμος και σταδιακός στόχος είναι η αλλαγή της νοοτροπίας 

και της κουλτούρας των πολιτών ώστε να στραφούν σε εναλλακτικές μορφές 

μετακίνησης εκτός του αυτοκινήτου.  

Ο δρόμος και ο δημόσιος χώρος θα πρέπει να ανακτηθεί εξυπηρετώντας το δημόσιο  

συμφέρον.  

 

Ε. ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 

Σύμφωνα και με τα ευρήματα της πρώτης διαβούλευσης, μια αρχική διατύπωση 

κάποιων μέτρων μπορεί να είναι η εξής: 

- Ανάπτυξη δικτύων και υποδομών για πεζούς και ποδήλατα ώστε να συνδέονται 

πόλοι έλξης και γέννησης μετακινήσεων και να βελτιωθεί η πρόσβαση προς 

σταθμούς και στάσεις ΜΜΜ από αυτούς. 

- Συντήρηση και βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών πεζής και ήπιας μετακίνησης. 

- Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης, ειδικά κοντά σε νοσοκομεία του Δήμου και 

υιοθέτηση ελεγχόμενης στάθμευσης. 

- Προώθηση επενδύσεων σε έργα που εξυπηρετούν την ήπια κινητικότητα. 

- Διαδημοτική συνεργασία. 

- Ανάδειξη και αξιοποίηση υφιστάμενων χώρων πράσινου πχ Ρεματιά. 









ΣΣτρατηγικές Βιώσιμης 
Κινητικότητας - ΣΒΑΚ

2η Δημόσια Διαβούλευση
Γενικά Ι  

Θάνος Βλαστός
Καθηγητής ΕΜΠ

Μαρούσι 14.2.20

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ιστορικές 
αναφορές

Ρώμη

Esfahan

Μαδρίτη

LisboaDublin

Vienna

Συχνά οι ιστορικές 
υποδομές εμπνέουν τους 
σχεδιασμούς βιώσιμης 
κινητικότητας 

Paris Chicago

Ενίσχυση  της ταυτότητας της πόλης Ι. 
Οι είσοδοι - Πύλες

Nijmegen

Βαμβακού, Κύθηρα

Ινδονησία

Ινδονησία
LisboaLetterkenny, Ireland

Ενίσχυση  της 
ταυτότητας της 
πόλης ΙΙ. 
Εσωτερικότητες 

London

Brussels

Καλαμωτή, 
Χίος



Ενίσχυση  της 
ταυτότητας της πόλης ΙΙΙ 

Στοές – εσωτερικές 
γραμμικές αυλές

Stockholm

Genoa

Nantes

Paris

Κερκίδες προς την 
πόλη. Προβολή της 
αξίας της Ι.

Κερκίδες προσθήκες 
στο δημόσιο χώρο

Στοκχόλμη Στοκχόλμη

Παρίσι, musée Vuitton

Nέα Υόρκη

Λονδίνο

Κερκίδες προς την πόλη.
Προβολή της αξίας της  ΙΙ

Κερκίδες ενσωματωμένες 
σε κτήρια και διαμορφώσεις
δημόσιου χώρου

Λιέγη

Λονδίνο

Nantes
New York, 
Highline

Κερκίδες προς 
την πόλη. 
Προβολή της 
αξίας της ΙΙΙ.

Ώσμωση μεταξύ 
των κτηρίων και 
του δημόσιου 
χώρου 

Κέντρο 
Πολιτισμού 
Νιάρχου

Beaubourg

Amsterdam

Vienna



Bruxelles

New York

London

Συλλογικά 
καθιστικά 
δημόσιου χώρου  

Bristol

Amsterdam

Davis, California
Ljubljana

Ατομικά καθιστικά σε ελεύθερη 
διάταξη αλλά πακτωμένα

Barcelona

Barcelona



Τεχεράνη

EsfahanΜαδρίτη

Εικόνες χαλάρωσης στο πράσινο 
μικρών δημόσιων χώρων 

Προϋπόθεση να είναι σε απόσταση 
από το αυτοκίνητο  

Εικόνες χαλάρωσης 
στο πράσινο αστικών 
πάρκων

Munich

Nantes

Δράμα

Στέκια νέων στο πεζοδρόμιο και 
το οδόστρωμα

Προκλήσεις σχεδιασμού 
βιώσιμης κινητικότητας γύρω 
από σχολεία και πανεπιστήμια

Ljubljana

Lisboa

Bern
Madrid

Bristol

Ζητούμενο: Ακύρωση του 
τεμαχισμού της πόλης από το 
οδικό δίκτυο Ι

Ώσμωση μεταξύ οχημάτων 

Berkeley

Amsterdam Berkeley

Ζητούμενο: Ακύρωση του 
τεμαχισμού της πόλης 
από το οδικό δίκτυο ΙΙ. 

Ώσμωση μεταξύ κτηρίων 
και δημόσιου χώρου. 
Διείσδυση της δημόσιας 
συγκοινωνίας στα κτήρια

Sydney

Χάγη

Bern

Ζητούμενο: Ακύρωση 
του τεμαχισμού της 
πόλης από το οδικό 
δίκτυο ΙΙΙ. 

Ώσμωση μεταξύ 
κτηρίων και 
δημόσιου χώρου. 
Διάτρηση των 
κτηρίων για 
συντόμευση των 
διαδρομών του πεζού 

Madrid

Βαρσοβία

Gdansk



Ζητούμενο: 
Ακύρωση του 
τεμαχισμού της 
πόλης από το οδικό 
δίκτυο ΙV

Υπερύψωση των 
κτηρίων για 
απελευθέρωση των 
διαδρομών του 
πεζού 

Barcelona, 
museo Blau

Madrid, 
CaixaForum

Roma, MAXXI museumParis, 
quai Branly

Nantes

Barcelona

Νίσυρος

Ρόδος

Καλαμωτή, Χίος

Ζητούμενο: Ακύρωση του 
τεμαχισμού της πόλης από το 
οδικό δίκτυο V

Ζωγραφική «κλειστών χώρων» στο 
οδόστρωμα για τη μείωση των 
ταχυτήτων  

Γαλλία

Ζητούμενο: Ακύρωση του 
τεμαχισμού της πόλης από το 
οδικό δίκτυο VI

Υποχρεωτική αναστροφή μόνο 
για τα αυτοκίνητα. Προφανώς 
για πεζούς και ποδηλάτες δεν 
υπάρχει φραγή («cul de sac»)

Graz

Bristol

Ζητούμενο: Ακύρωση του 
τεμαχισμού της πόλης από το οδικό 
δίκτυο VIΙ 

Προνομιακές λύσεις για ποδήλατο
και περπάτημα. Δρόμοι σχεδόν 
εσωτερικές αυλές

London

London
Leipzig

Amsterdam

Nantes

Nijmegen

Nijmegen

Brussels

Εμπόδια για τη μείωση 
των ταχυτήτων, καθ’ 
ύψος και κατά βάθος 

Φραγή για τα 
μηχανοκίνητα 
δίκυκλα 

Tehran

Kashan

ΕΜΠ, Αθήνα



Ζητούμενο: Ακύρωση του 
τεμαχισμού της πόλης από το 
οδικό δίκτυο VIIΙ

Μείωση του ορίου ταχύτητας 
σε λωρίδες ή στο σύνολο του 
πλάτους

San Francisco

Madrid

Leipzig

Ζητούμενο: Ακύρωση του 
τεμαχισμού της πόλης από 
το οδικό δίκτυο ΙΧ

Οφιοειδής ανάπτυξη του 
οδοστρώματος με εναλλάξ 
διαπλατύνσεις των 
απέναντι πεζοδρομίων 
ώστε να μειώνονται οι 
ταχύτητες

London

StockholmLille

N.Ψυχικό

Ζητούμενο: Ακύρωση 
του τεμαχισμού της 
πόλης από το οδικό 
δίκτυο X

Μικροί κυκλικοί 
κόμβοι για τη μείωση 
των ταχυτήτων. Η 
συμβολική του 
κύκλου

Bristol

Berkeley

Nantes

Davis, California

Νίσυρος

Paris

Nantes

Zurich

Ζητούμενο: Ακύρωση του 
τεμαχισμού της πόλης 
από το οδικό δίκτυο XΙ

Διαβάσεις με 
περισσότερες ελευθερίες 
και φαντασία για τον 
πεζό. Τόποι συνάντησης Ι

Bilbao

Bilbao

Lille

Berkeley

Stockholm

Madrid

Ζητούμενο: Ακύρωση του 
τεμαχισμού της πόλης από το 
οδικό δίκτυο XIΙ

Διαβάσεις με περισσότερες 
ελευθερίες και φαντασία για τον 
πεζό. Τόποι συνάντησης ΙΙ

Esfahan
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Ζητούμενο: Ακύρωση του 
τεμαχισμού της πόλης από το 
οδικό δίκτυο XIIΙ

Διαβάσεις με περισσότερες 
ελευθερίες και φαντασία για τον 
πεζό. Τόποι συνάντησης ΙΙΙ

Ζητούμενο: Ακύρωση του 
τεμαχισμού της πόλης από 
το οδικό δίκτυο XIV

Ελεύθερο περπάτημα vs 
περπατήματος σε 
πεζοδρόμια - καταφύγια

Esfahan

London

Ζητούμενο: 
Ακύρωση του 
τεμαχισμού της 
πόλης από το 
οδικό δίκτυο XV
Ελεύθερο 
περπάτημα 

Το τέλος του 
πεζοδρόμιου-
καταφύγιου

Lille

Nantes

Paris

Portugal

Lille

Ζητούμενο: Ακύρωση του 
τεμαχισμού της πόλης από 
το οδικό δίκτυο XVΙ 

Γύρω από τους μουσικούς 
οι περαστικοί σταματούν 
και συναντιούνται.

Η μουσική γεμίζει τα κενά 
του δρόμου

Ljubljana

Ljubljana

Gdansk

Gdansk

London

Ljubljana

Ζητούμενο: 
Ακύρωση του 
τεμαχισμού της 
πόλης από το 
οδικό δίκτυο XVIΙ 

Οι μίμοι, έστω και 
αν είναι ακίνητοι, 
ζωντανεύουν 
επίσης τον δρόμο 

Madrid

Ζητούμενο: 
Ακύρωση του 
τεμαχισμού της 
πόλης από το οδικό 
δίκτυο XVΙIΙ

Χορός σε χώρο που 
ανήκουν ή ανήκαν 
στο αυτοκίνητο

Beograd

Mexico city

Ljubljana
Καλαμωτή, Χίος



Η σήμανση δεν 
είναι 
αποκλειστικότητα 
των οδηγών

Εξοπλισμός 
πληροφόρησης για 
τους πεζούς

Esfahan
Ljubljana

London

Philadelphia

Θεσσαλονίκη

Paris
London

Μαδρίτη

Βιέννη

Αθήνα

Η φωτεινή σηματοδότηση δεν είναι αποκλειστικότητα 
των οδηγών

φωτεινή σηματοδότηση για 
τους πεζούς με πολλαπλά μηνύματα

Διακριτική 
κατευθυντήρια 
σήμανση

Leipzig
London

Bristol

Leipzig

Lisboa

Sevilla

Leipzig

Εικόνες του οδοστρώματος ΙΙ

Πληθωρισμός από στάμπες για 
μαμάδες με μωρά, παιδιά, 
ηλικιωμένους, αναπήρους και 
ποδήλατα 

Graz

Paris

Βαρσοβία

Ljubljana

Εικόνες του 
οδοστρώματος ΙΙ

Πληθωρισμός 
οριζόντιας σήμανσης 

Zurich

Philadelphia

London

London

Στάσεις δημόσιας 
συγκοινωνίας

Bilbao

Μάνδρα

Cairo

Strasbourg

LisboaΒαρσοβία
Βern

Nantes Ljubljana

Paris



Σταθμοί ηλεκτρονικής  
ενοικίασης ποδηλάτων και 
αυτοκινήτων κοινής χρήσης 

Barcelona

Brussels

Paris

Milwaukee

Nantes

Hamburg

Berlin

Madrid

Ρέθυμνο

Berlin

WarszawaTehran

Ποδήλατα και πατίνια κοινής χρήσης 
με δορυφορικό εντοπισμό

Νέες προτεραιότητες I

Το πλάτος του δρόμου 
αποδίδεται κυρίως σε 
όσους είχαν εκτοπιστεί 

Κεντρικές νησίδες για 
πράσινο, πεζούς και 
ποδηλάτες 

Nijmegen 

Nijmegen

Amsterdam

Νέες προτεραιότητες II

Το πλάτος του δρόμου αποδίδεται 
κυρίως σε όσους είχαν εκτοπιστεί 

Κεντρικές νησίδες κυρίως για  
δημόσια συγκοινωνία

Paris

Βαρσοβία

Βαρσοβία

Νέες προτεραιότητες III

Το πλάτος του δρόμου αποδίδεται 
κυρίως σε όσους είχαν εκτοπιστεί 

Κεντρικές νησίδες για  πεζούς και 
ποδηλάτες

Barcelona

Barcelona

Paris

Barcelona
Καστρί

Milwaukee
Bilbao

Νέες προτεραιότητες IV

Το πλάτος του δρόμου 
αποδίδεται κυρίως σε όσους 
είχαν εκτοπιστεί 

Φαρδιά πεζοδρόμια και 
ποδηλατόδρομοι



Νέες προτεραιότητες V

Το πλάτος του δρόμου 
αποδίδεται κυρίως σε 
όσους είχαν εκτοπιστεί 

Αρχιτεκτονική και 
λειτουργία των νέων 
πεζοδρομίων

Lille

Ρέθυμνο

Μαδρίτη
Παρίσι

Βαρκελώνη

Νέες προτεραιότητες VΙ

Διεύρυνση του χώρου 
του πεζού με 
πεζοδρόμηση των 
περιμετρικών δρόμων 
πλατειών 

Paris

Lisboa

Ρέθυμνο

Βουδαπέστη

Nantes

Lille

Ρέθυμνο

Νέες προτεραιότητες VΙΙ

Δημιουργία μικρών χώρων 
συνάντησης  στη γειτονιά, στη θέση 
δύο θέσεων στάθμευσης - parklets

Κατερίνη

Γένοβα

Κοζάνη

Nantes

Genova

Νέες προτεραιότητες VΙΙΙ

Το πλάτος του δρόμου αποδίδεται 
κυρίως σε όσους προηγουμένως 
είχαν εκτοπιστεί 

Διαμορφώσεις με πρόχειρα υλικά Στοκχόλμη

Εμπορικό Τρίγωνο, Αθήνα

Νέα Υόρκη

Sao Paulo, Brazil
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«ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάσταση Μεταφορικού 
Συστήματος

ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Θοδωρής Μαυρογεώργης

Συγκοινωνιολόγος MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc(Fin)

14 Φεβρουαρίου 2020

ΤΙ ΕΙΝΑΙ το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

ΣΒΑΚ: Στρατηγικό Σχέδιο για το Σύστημα των Μεταφορών στην Πόλη

Κινητικότητα = Μεταφορά – Μετακίνηση - Προσβασιμότητα

Βιώσιμη = Περπάτημα, Ποδήλατο, Δημόσια Συγκοινωνία (βιώσιμοι τρόποι μετακίνησης)

Η Βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτισμένης πόλης

Το Σύστημα των Μεταφορών σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες του ανθρώπου και όχι του
οχήματος

Ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και οι μεταφορές δεν σχεδιάζονται ως
μαζικές, αλλά ξεχωριστών ατόμων με ανάγκες και επιθυμίες

ΓΙΑΤΙ ΣΒΑΚ

Κλιματική Αλλαγή:

 αλλαγή των καιρικών συνθηκών

 άνοδος της στάθμης της θάλασσας

 και άλλα ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες οφείλονται στην ανθρώπινη
δραστηριότητα και οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται, είναι αυτές που οδηγούν στην
κλιματική αλλαγή.

Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Ως Στρατηγικά Σχέδια, τα ΣΒΑΚ αποτελούν
χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση έργων και εκπόνησης μελετών που
σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα. Τα επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα
τύπου ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτούν υποδομές, έργα και δράσεις που σχετίζονται με την
κινητικότητα και τις μεταφορές, μόνον αν ο Δήμος διαθέτει ΣΒΑΚ. Συνεπώς,
δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο να απορροφήσει ευρωπαϊκούς/ κοινοτικούς πόρους και
να τους αξιοποιήσει στην πόλη για έργα υποδομών, αναπλάσεων, κλπ.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η κινητικότητα μεταμορφώνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αλλάζοντας τον τρόπο

που άνθρωποι & αγαθά κινούνται μεταξύ πόλεων & χωρών.

1. Τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους ζουν σε αστικές περιοχές

2. Στις πόλεις: πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, όμως και οικονομικοί μοχλοί και

ο τόπος για επιχειρηματικότητα και επενδύσεις

3. Οι αστικές μεταφορές: άμεσο αντίκτυπο στη ρύπανση του αέρα και το θόρυβο,

όμως θεμελιώδους σημασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

4. Μέχρι το 2030: 50%  ετήσιας επιβατικής κίνησης & 70%  ετήσιας

εμπορευματικής κίνησης

5. Μέχρι το 2050, ~ 1,2 δις περισσότερα αυτοκίνητα θα κινούνται στους δρόμους

6. Το ½ του παγκόσμιου πληθυσμού ανήκει σήμερα στη μεσαία τάξη, αλλάζοντας

ριζικά τον τρόπο ζωής & τις προσδοκίες για κινητικότητα
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (αύξηση)

 αύξηση θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης: φλεγόμενος πλανήτης!

 εμφάνιση παγετώνων

 θέρμανση των ωκεανών

 οξύτητα των ωκεανών (μείωση του pH από την παρουσία CO2)

 Αύξηση της στάθμης της θάλασσας

 καιόμενα δάση στις ΗΠΑ

 ακραία καιρικά φαινόμενα

Φυσικό Οικοσύστημα + τύχη της ανθρωπότητας: ΥΠΟ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η αέρια ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία,
προκαλώντας κατά μέσο όρο 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως, στην Ευρώπη
μόνο.

Η ηχορύπανση, που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία των μηχανοκίνητων μέσων,
αποτελεί την αιτία για περίπου 8.900 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη κάθε χρόνο.

Ηθική ευθύνη του Επιστήμονα να προειδοποιήσει για την υπαρκτή απειλή και να θέσει
την κατάσταση ως πραγματικά έχει

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΠΟΔΗΛΑΤΟ

 Το συνολικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης για την οικονομία των χωρών
της Ε.Ε. εκτιμάται σε περισσότερα από 240 δισεκατομ. € ετησίως ή περίπου στο 2% του
ΑΕΠ της Ε.Ε.

 Η χρήση του ποδηλάτου ισοδυναμεί με μείωση κατά 16 εκ. τόνους ισοδυνάμου
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά έτος, μόνο στην Ευρώπη. Αυτή η μείωση αντιστοιχεί
στις ετήσιες εκπομπές CO2 μίας ολόκληρης χώρας (όπως η Κροατία).

 Σύμφωνα με τα υφιστάμενα επίπεδα χρήσης του ποδηλάτου στην Ε.Ε., η εξοικονόμηση
καυσίμου φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια λίτρα ανά έτος, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην
κατανάλωση καυσίμων για το σύνολο των οδικών μεταφορών μίας ολόκληρης
χώρας, όπως η Ιρλανδία. Η αξία από αυτήν την εξοικονόμηση καυσίμων ανέρχεται σχεδόν σε
4 δισεκατομ. €.

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ/

Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ αστική κινητικότητα ;

Στόλος Οχημάτων στην Ελλάδα
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ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ/

Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ αστική κινητικότητα ;

► η παράνομη στάθμευση επιβαρύνει κατά 30% την κυκλοφορία,

► η στάθμευση σε διασταυρώσεις κεντρικών αξόνων της πόλης μειώνουν την
κυκλοφοριακή ικανότητα έως και 145%

► η στάθμευση «για πέντε λεπτά» μπορεί να πενταπλασιάσει την κατανάλωση
των ΙΧ που ακολουθούν, ενώ εκτοξεύονται και οι εκπομπές ρύπων (έως και
79% αύξηση του μονοξειδίου του άνθρακα)

► Το αυτοκίνητο καταλαμβάνει το 80% του Δημόσιου Χώρου, ενώ είναι ακίνητο
τις 22 από τις 24 ώρες την ημέρα

► Η πόλη ΜΠΟΡΕΙ να αλλάξει

Τι πόλη θέλουμε ;;;

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο Δήμος Αμαρουσίου: αποτελεί τον πυρήνα του Βορείου Τομέα του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος των Αθηνών με 72.333 κατοίκους (απογραφή 2011).

Η περιοχή του Δήμου χωρίζεται σε 17 Πολεοδομικές Ενότητες, σύμφωνα με το
εγκεκριμένο ΓΠΣ (ΦΕΚ 977/Δ/97 - Τροπ.), ως ακολούθως:

► Ανάβρυτα

► Κοκκινιά

► Σωρός

► Παράδεισος

► Πολύδροσο

► Νέο Μαρούσι

► Στούντιο Α

► Νέα Λέσβος

► Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.

► Κέντρο

► Αγ. Νικόλαος

► Νέο Τέρμα

► Ψαλίδι

► Αγία Φιλοθέη

► Αγ. Θωμάς

► Εργατικές Κατοικίες

► Αγ. Ανάργυροι

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
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ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Στο Δήμο Αμαρουσίου κυρίαρχη χρήση: η κατοικία

Μεγάλη πολυμορφία στις χρήσεις γης/ χρήσεις υπερτοπικής εμβέλειας

προσελκύονται καθημερινά μεγάλοι αριθμοί τακτικών και περιστασιακών
επισκεπτών από άλλα μέρη του λεκανοπεδίου, όπως:

► κέντρα λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών

► ιδιωτικές επιχειρήσεις (μεγάλος πόλος έλξης στελεχιακού δυναμικού)

► ιδιωτικά σχολεία

► ιδιωτικά νοσοκομεία

► ιδρύματα και κέντρα ψυχαγωγίας

Το κέντρο του Αμαρουσίου, μαζί με τον Πειραιά, θεωρούνται τα επόμενα μετά την
Αθήνα μητροπολιτικά κέντρα της Περιφέρειας Αττικής.

Στο Δήμο Αμαρουσίου υφίστανται δύο (2) κέντρα:

το παραδοσιακό κέντρο, με λειτουργίες κυρίως τοπικής αλλά και υπερτοπικής
σημασίας

το κέντρο μητροπολιτικών και υπερτοπικών δραστηριοτήτων, κατά μήκος της Λ.
Κηφισίας και κατά μήκος της κάθετης Αττικής οδού, ως περιοχή εκτόνωσης της
δυσχέρειας υποδοχής νέων λειτουργιών στο κέντρο της Αθήνας, ήτοι επιχειρήσεων
εμπορίου, δημόσιων οργανισμών, υγείας, αθλητισμού, κλπ.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Στο Δήμο Αμαρουσίου, συναντάς:

 Διοικητικές Υπηρεσίες: Υπουργείο Παιδείας, Δημαρχείο, κτίριο κεντρικών
υπηρεσιών του Ο.Τ.Ε., ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, κλπ

 Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα: Mall, Golden Hall, Avenue, Jumbo, το
εκθεσιακό κέντρο HELEXPO, κλπ

 Πολιτιστικοί Χώροι: Δημοτική Πινακοθήκη, Σπαθάρειο Μουσείο, Μουσείο
Τσαρούχη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Ιππικός Όμιλος

 Εκπαιδευτικά Συγκροτήματα: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ), Δημόσια Σχολεία, Ιδιωτικά σχολεία, Ακαδημία
Αστυνομίας, κλπ

 Ελεύθερους χώρους & χώρους αστικού πρασίνου: Άλσος Συγγρού, Πάρκο
Ελευθερίας, Πλ. Εθν. Αντιστάσεως , κλπ

 Νοσοκομεία-Ιδρύματα: Υγεία, Μητέρα, Ιατρικό Κέντρο, Ιασώ, Σισμανόγλειο,
Αμαλιείο Ορφανοτροφείο, Οίκος Τυφλών, κλπ

 οργανωμένους χώρους άθλησης όπως: Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών "Σπύρος
Λούης" (Ο.Α.Κ.Α), Δημοτικό Κολυμβητήριο, Α.Ο. Πολυδρόσου, Α.Ο. Αρίωνα,
κλπ

ΓΠΣ Δήμου Αμαρουσίου ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
(ΠΗΓΗ: Μελέτη Προέλευσης – Προορισμού 

Μετακινήσεων, ΟΑΣΑ, 2006-2007)

• % Ενδοδημοτικών Μετακινήσεων:

 26%

• % Μετακινήσεων με Δημόσια Συγκοινωνία:

 32,7%

• % Μετακινήσεων με Ποδήλατο και πεζή:

 0,6% ποδήλατο και 10,3% πεζή

• % Μετακινήσεων με ΙΧ:

 49,3%

• % Μετακινήσεων με Δίκυκλα:

 3,3%

• % Μετακινήσεων με ΤΑΞΙ:

 2,2%
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ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

► Αυτοκινητόδρομος - Ελεύθερη οδός: Αττική Οδός,

► Πρωτεύουσα αρτηρία: Λ. Κηφισίας (στο κεντρικό τμήμα του Αμαρουσίου,
που το διασχίζει με κατεύθυνση βορρά-νότου και το συνδέει με το
κέντρο της Αθήνας), Λ. Κύμης

► Δευτερεύουσα αρτηρία: Πεντέλης, Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη,
Αρτέμιδος, Αγίου Κωνσταντίνου, Σωρού, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, και
Περικλέους

► Συλλεκτήρια οδός: Νεαπόλεως, Πιτταρά, Μαραθωνομάχων,
Νερατζιωτίσσης, Μεσογείων, Σισμανογλείου, Ακακιών, Γούναρη, Μόσχα,
Κυπρίων Αγωνιστών, Μυτιλήνης, Υψηλάντου και Ευκαλύπτων

Υφιστάμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου Δήμου 
Αμαρουσίου (Κύριο Οδικό Δίκτυο)

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Αμαρουσίου, εξυπηρετείται από:

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

 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ (Σταθμοί: Νερατζιώτισσα, Κηφισίας)

 17 Λεωφορειακές Γραμμές του ΟΑΣΑ

 Δημοτική Συγκοινωνία (5 Γραμμές)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΟΑΣΑ

17 Λεωφορειακές Γραμμές του ΟΑΣΑ, με την ακόλουθη επιβατική κίνηση:
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΟΑΣΑ

► Προβλήματα στη συχνότητα των δρομολογίων λόγω ανεπαρκούς

στελέχωσης από οδηγούς στον ΟΑΣΑ

► 17 στάσεις με πληροφόρηση δρομολογίων μέσω τηλεματικής, όπως:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΟΑΣΑ

► Ζώνη Επιρροής Δικτύου ΟΑΣΑ (R=250m)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

► Δημοτική Συγκοινωνία Αμαρουσίου από το 1997

► 5 τοπικές λεωφορειακές γραμμές:

 Γραμμή 010: ΗΣΑΠ - ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ μήκος 13km, συχνότητα δρομολογίων 

60min

 Γραμμή 020: ΗΣΑΠ - ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ μήκος 12km, συχνότητα 

δρομολογίων 60min

 Γραμμή 030: ΗΣΑΠ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ μήκος 7,5km, συχνότητα δρομολογίων 

25min

 Γραμμή 040: ΗΣΑΠ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ μήκος 10,5km, συχνότητα 

δρομολογίων 60min

 Γραμμή 080: ΨΑΛΙΔΙ-ΗΣΑΠ-ΚΑΤ μήκος 6,1km, συχνότητα δρομολογίων 60min

► Η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί ακτινωτά συνδέοντας τις γειτονιές με

το Κέντρο του Δήμου και το Σταθμό του ΗΣΑΠ και αρκετές στάσεις του

ΟΑΣΑ, συμπληρώνοντας το δίκτυο του ΟΑΣΑ και εξυπηρετώντας τις

γειτονιές του Δήμου.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

► Ο στόλος της Δημοτικής Συγκοινωνίας περιλαμβάνει:

 23 midi θερμικά (Euro II) 15 θέσεων

 2 λεωφορεία Φυσικού Αερίου (C.N.G.) 33 θέσεων

► καθημερινή 18ωρη λειτουργία (από 05:45 έως τις 23:45)

► 160 δρομολόγια ανά ημέρα

► Πραγματοποιούνται ~1.200 km/ ημέρα

► Εξυπηρετούνται > 18.000 επιβάτες/ ημέρα
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

► Δίκτυο Δημοτικής Συγκοινωνίας και Ζώνη Επιρροής

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/
ΟΑΣΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

► Δίκτυο ΟΑΣΑ & Δημοτικής Συγκοινωνίας και Ζώνες Επιρροής

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων

► Ο υφιστάμενος ποδηλατόδρομος χωροθετείται εντός των περιοχών Πολύδροσο,
Παράδεισος και Αγ. Θωμάς και διέρχεται από τις οδούς: Ερατούς – Φαιάκων –
Αμαρυσίας Αρτέμιδος – Παραδείσου – Καραολή Δημητρίου – Πηγάσου - Σάμου –
Φραγκοκλησιάς – Ευζώνων (Ανοιχτό Π κάτω από την Αττική Οδό).

► Συνδέει το Άλσος Μιμικοπούλου και τον Ιππικό Όμιλο με τις περιοχές πλησίον
του ΟΑΚΑ και του MALL.

► Μεμονωμένο υφιστάμενο τμήμα επί της οδού Μεσογείων, από Βορείου Ηπείρου
έως Δάφνης

► Διατομή: πλάτους ~1,5μ.

► Επί του οδοστρώματος, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων

► Σήμανση για χρήση μόνο από ποδήλατα.

► Το συνολικό μήκος του ανέρχεται στα 3,94χλμ. και αποτελεί το 1,12% του
συνολικού οδικού δικτύου του Δήμου.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων

Μεσογείων μεταξύ οδών Φειδίου & Συγγρού

Διασταύρωση Μεσογείων & Δάφνης
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων

Οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

► Υπάρχουν υλοποιημένοι πεζόδρομοι, είτε διαμορφωμένοι (σήμανση και
πλακόστρωτοι), είτε με τοποθέτηση σήμανσης:

 Στο Κέντρο με εμπορικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής

 σε περιοχές κατοικίας, θωρακίζοντας τις γειτονιές από τα αυτοκίνητα. Στους
πεζόδρομους αυτούς, εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν δικαίωμα να
σταθμεύουν τα ιδιωτικά οχήματα.

► Το συνολικό μήκος των πεζοδρόμων είναι 13,71 km και αντιστοιχεί σε
ποσοστό 3,88% του συνολικού οδικού δικτύου του Δήμου.

Οδός Γράμμου 
(Διαμορφωμένος 
με Σήμανση)

Οδός Ιωάννη 
Πέλικα (Μη 
Διαμορφωμένος 
με Σήμανση)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

► Κέντρο Δήμου Αμαρουσίου

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 
ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

► Το 8,07% του βασικού οδικού δικτύου που εξετάστηκε (ιεραρχημένο οδικό
δίκτυο) δεν διαθέτει υποδομή πεζοδρομίων δυσχέρεια πεζή μετακίνησης
& κίνησης ευάλωτων ομάδων.

► Πεζοδρόμια μέσου πλάτους

 0,1 – 1,4μ: 54,43%

 1,5 – 2,1 μ.: 24,52%

 2,2 – 3,6μ.: 9,40%

 3,6 – 6μ.: 1,96%

 > 6 μ.: 1,61%
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

► Μέσα Πλάτη Πεζοδρομίων του Βασικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Αμαρουσίου

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

► Ποιότητα Πεζοδρομίων του Βασικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Αμαρουσίου

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

► Υπάρχουν υλοποιημένοι οδοί ήπιας κυκλοφορίας, εντός του πολεοδομικού
κέντρου του Δήμου, όσο και διάσπαρτα στην έκτασή του

 Οι περισσότεροι συγκεντρώνονται στο κέντρο

 οι υπόλοιποι θωρακίζουν χώρους πρασίνου – κοινόχρηστους χώρους και
εκπαιδευτικές υποδομές από την αυξημένη ταχύτητα

► δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας που διαθέτουν σήμανση είναι: Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, Γράμμου, Σπύρου Λούη, Ήβης, Νερατζιωτίσσης, Ναυαρίνου, 
Κωνσταντινουπόλεως, Κορυτσάς και Ψαρρού Δημητρίου

► Το συνολικό μήκος του δικτύου ήπιας κυκλοφορίας είναι 2,31 km και ποσοστό 
που καταλαμβάνουν ως προς το μήκος του οδικού δικτύου του Δήμου ίσο με 
0,65%.

Οδός Ψαρρού Δημητρίου, πλησίον 6ου 
Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου

Οδός Γράμμου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

► Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» είχε
λειτουργήσει σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων το 2014.

► Χωροθέτηση 6 σταθμών σε κεντρικές περιοχές και σε σταθμούς ΜΜΜ
προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου

► Οι θέσεις των σταθμών αυτών ήταν: (Cyclopolis, 2011)

 Σταθμός ΗΣΑΠ «Μαρούσι» με χωρητικότητα 24 ποδήλατα

 Σταθμός ΗΣΑΠ «Νερατζιώτισσα» με χωρητικότητα 16 ποδήλατα

 Στην Πλατεία Ηρώων με χωρητικότητα 16 ποδήλατα

 Στο Δημαρχείο Αμαρουσίου με χωρητικότητα 16 ποδήλατα

 Στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου με χωρητικότητα 16 ποδήλατα

 Στην πλατεία Αγίας Λαύρας με χωρητικότητα 14 ποδήλατα

Την παρούσα χρονική περίοδο (Φεβρουάριος 2020) το σύστημα βρίσκεται
εκτός λειτουργίας.



Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης

Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος,

Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος

MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,

MSc(Fin)
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Θέσεις μετρήσεων Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) Περιφέρειας

Αττικής

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Κυκλοφοριακοί Φόρτοι Λ. Κηφισίας στο ύψος του Α/Κ Λ. Κηφισίας-Λ. Σπ. Λούη/

Ριζαρείου

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι στο ρεύμα ανόδου της Λ. Κηφισίας, από Αθήνα

προς Κηφισιά, πριν τον ανισόπεδο κόμβο Λ. Κηφισίας – Ριζαρείου/ Λ. Σπ. Λούη,

Ημέρα ΠΕΜΠΤΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι στο ρεύμα ανόδου της Λ. Κηφισίας, από Αθήνα

προς Κηφισιά, πριν τον ανισόπεδο κόμβο Λ. Κηφισίας – Ριζαρείου/ Λ. Σπ. Λούη,

Ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ



Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης

Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος,

Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος

MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,

MSc(Fin)
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι στο ρεύμα καθόδου της Λ. Κηφισίας, από

Κηφισιά προς Αθήνα, πριν τον ανισόπεδο κόμβο Λ. Κηφισίας –Λ. Σπ. Λούη/

Ριζαρείου, Ημέρα ΠΕΜΠΤΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι στο ρεύμα καθόδου της Λ. Κηφισίας, από

Κηφισιά προς Αθήνα, πριν τον ανισόπεδο κόμβο Λ. Κηφισίας –Λ. Σπ. Λούη/

Ριζαρείου, Ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

 Ρεύμα ανόδου από Αθήνα προς Κηφισιά

 Η κυκλοφορία την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος 2019 (αλλά και για τα
έτη 2011 και 2013), εμφανίζει την αιχμή της (κορεσμός) από τις 8.00 το πρωί έως τις
23.00 το βράδυ.

 Η απόλυτη αιχμή της κυκλοφορίας την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος
2019, εμφανίζεται στις 9.00 το πρωί (4.062 οχήματα ανά ώρα) και στις 10.00 το πρωί
(4.341 οχήματα ανά ώρα).

 Η απογευματινή αιχμή της κυκλοφορίας την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος
2019, εμφανίζεται στις 16.00 το απόγευμα (3.923 οχήματα ανά ώρα) και στις 17.00 το
απόγευμα (3.816 οχήματα ανά ώρα).

 Είναι αξιοσημείωτο πως η κυκλοφορία την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος
2019, εμφανίζεται στις 20.00, στις 21.00 και στις 22.00 το βράδυ σε πολύ υψηλά επίπεδα
(μεγαλύτερα των 3.100 οχημάτων ανά ώρα).

 Η κυκλοφορία το Σάββατο, για το έτος 2019, εμφανίζει την αιχμή της (κορεσμός) από τις
9.00 το πρωί έως τις 23.00 το βράδυ.

 Η απόλυτη αιχμή της κυκλοφορίας το Σάββατο για το έτος 2019, εμφανίζεται στις 13.00 το
μεσημέρι (3.837 οχήματα ανά ώρα) και στις 14.00 το μεσημέρι (3.684 οχήματα ανά ώρα).

 Είναι αξιοσημείωτο πως η κυκλοφορία το Σάββατο, για το έτος 2019, εμφανίζεται σε
επίπεδο μεγαλύτερο/ περίπου ίσο των 3.100 οχημάτων ανά ώρα από τις 11.00 το πρωί έως
τις 19.00 το απόγευμα.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

 Ρεύμα καθόδου από Κηφισιά προς Αθήνα

 Η κυκλοφορία την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος 2019 (αλλά και για τα
έτη 2011 και 2013), εμφανίζει την αιχμή της (κορεσμός) από τις 8.00 το πρωί έως τις
23.00 το βράδυ.

 Η απόλυτη αιχμή της κυκλοφορίας την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος
2019, εμφανίζεται στις 17.00 το απόγευμα (3.782 οχήματα ανά ώρα) και στις 18.00 το
απόγευμα (3.775 οχήματα ανά ώρα).

 Η πρωινή αιχμή της κυκλοφορίας την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος
2019, εμφανίζεται στις 11.00 το πρωί (3.627 οχήματα ανά ώρα).

 Είναι αξιοσημείωτο πως η κυκλοφορία την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος
2019, εμφανίζεται από τις 8.00 το πρωί έως τις 22.00 το βράδυ σε πολύ επίπεδα
(μεγαλύτερα των 3.100 οχημάτων ανά ώρα).

 Η κυκλοφορία το Σάββατο, για το έτος 2019, εμφανίζει την αιχμή της (κορεσμός) από τις
9.00 το πρωί έως τις 23.00 το βράδυ.

 Η απόλυτη αιχμή της κυκλοφορίας το Σάββατο για το έτος 2019, εμφανίζεται στις 14.00
το μεσημέρι (3.603 οχήματα ανά ώρα).

 Είναι αξιοσημείωτο πως η κυκλοφορία το Σάββατο, για το έτος 2019, εμφανίζεται σε
επίπεδο μεγαλύτερο/ περίπου ίσο των 3.100 οχημάτων ανά ώρα από τις 12.00 το
μεσημέρι έως τις 22.00 το βράδυ.



Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης

Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος,

Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος

MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,

MSc(Fin)
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων και σύνθεσης της κυκλοφορίας

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Μέγιστοι Ωριαίοι Κυκλοφοριακοί Φόρτοι ανά Κόμβο

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

► Μετρήσεις Στάθμευσης

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

► Μετρήσεις Στάθμευσης

Φραγκοκλησιάς 

Πρωί: 120 οχήματα: 45,83% νόμιμα και 54,16% παράνομα σταθμευμένα

Βράδυ: 13 οχήματα : 61% νόμιμα και 23% παράνομα σταθμευμένα

Χειμάρρας

Πρωί: 115 οχήματα: 92,17% νόμιμα και 7,83% παράνομα σταθμευμένα 

Βράδυ: 1 όχημα.: 1 νόμιμα σταθμευμένο

Νερατζιώτισσας (από ΟΑΚΑ μέχρι Μαραθωνοδρόμου)

Πρωί: 116 οχήματα: 24,13% (12 ταξί) νόμιμα και 75,87% παράνομα σταθμευμένα

Βράδυ: 9 οχήματα: 44,44% (4 ταξί) νόμιμα και 55,56% παράνομα σταθμευμένα



Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης

Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος,

Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος

MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,

MSc(Fin)
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Το κύριο πρόβλημα στάθμευσης εστιάζεται περισσότερο και σε καθημερινή
βάση στο παραδοσιακό κέντρου του Δήμου.

Οι νόμιμοι χώροι στάθμευσης -σε συνδυασμό με την έλλειψη
αστυνόμευσης- αδυνατούν να ικανοποιήσουν τη σχετική ζήτηση με
αποτέλεσμα η παράνομη στάθμευση να κυριαρχεί.

Αν και η κίνηση των πεζών στο παραδοσιακό κέντρο κρίνεται
ικανοποιητική -και αυτό οφείλεται στην πεζοδρόμηση των 2 κύριων
δρόμων του εμπορικού κέντρου Δήμητρας και Ερμού, αλλά και των
κάθετων σε αυτών δρόμων Διονύσου και Πλαστήρα- ωστόσο, η
κυκλοφοριακή συμφόρηση, η παράνομη στάθμευση αλλά και η πρόσβαση
που έχουν πολλές φορές μηχανές στον πεζόδρομο υποβαθμίζουν τις
λειτουργίες των πεζοδρομημένων τμημάτων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Για την αποτροπή της παράνομης
στάθμευσης, σε κάποια τμήματα, έχουν
τοποθετηθεί πλαστικά κολωνάκια στο
οδόστρωμα, τα οποία όμως έχουν
φθαρεί καθώς οι οδηγοί τα πατούν για
να σταθμεύσουν. Το γεγονός αυτό
δυσχεραίνει την ομαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας, τόσο των οχημάτων όσο
και των πεζών και μειώνει την οδική
ασφάλεια.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οδός Αγ. Κωνσταντίνου

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Περιοχή Αγ. Θωμά Περιοχή Αγ. Θωμά



Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης

Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος,

Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος

MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,
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ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Ανάλυση τροχαίων συμβάντων στο Δήμο (2012-2017)

► 742 ατυχήματα με τραυματισμό ή/ και θάνατο

► 25 θανατηφόρα συμβάντα

► 89 τροχαία συμβάντα στα οποία υπήρχε εμπλοκή πεζού

► 717 ελαφρά ή βαριά τραυματισμένων

ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Επικίνδυνα σημεία στο Δήμο (απογραφές τροχαίων 2012-2017)

► Τα οδικά τμήματα στα οποία παρουσιάζονται τα περισσότερα τροχαία συμβάντα

είναι επί των οδών: Λ. Κηφισίας, Πεντέλης, Κυπρίων Αγωνιστών

► Περιοχές με υψηλό αριθμό καταγεγραμμένων ατυχημάτων είναι:

 Κέντρο Αμαρουσίου

 Χατζηαντωνίου-Ράλλη

 Βασ. Σοφίας - Δ. Μόσχα

ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ



Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης

Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος,

Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος

MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΡΥΠΟΙ

► Εκπομπές CO2 στο Δήμο Αμαρουσίου (Πηγή: ΣΔΑΕΚ, 2019)

Το ποσοστό παραγωγής εκπομπών CO2 για τον τομέα των μεταφορών είναι
21%.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Οι μεγάλοι οδικοί άξονες (π.χ. Αττική Οδός, Λ. Κηφισίας) ή οδικοί άξονες
με μεγάλους κυκλοφοριακούς όγκους (Πεντέλης, Αγ. Κωνσταντίνου, κλπ):

• επιφέρουν αποκοπή του οικιστικού ιστού,

• δυσχεραίνουν τη σύνδεση επιμέρους περιοχών του Δήμου για τους
πεζούς, τους ποδηλάτες, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και τους
μετακινούμενους με όχημα.

Το κύριο οδικό δίκτυο (π.χ. Αγ. Κωνσταντίνου, Σωρού, Βασιλίσσης Σοφίας,
Περικλέους, κλπ):

• Εξυπηρετεί υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους,

• η ζήτηση αυξάνει (αύξηση αριθμού οχημάτων, αύξηση πληθυσμού, κλπ),

• η προσφορά παραμένει κατά κανόνα σταθερή ή μειώνεται λόγω της
παράνομης στάθμευσης (π.χ. Αγ. Κωνσταντίνου, Σωρού, Περικλέους,
κλπ), η οποία μειώνει την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού, με
αποτέλεσμα περισσότερα τμήματα οδών να φθάνουν τα επίπεδα
κορεσμού και οι περίοδοι κορεσμού να αυξάνονται.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Στα πεζοδρόμια συχνά:

• μόνιμα εμπόδια (στύλοι, κάδοι, στάσεις, δένδρα, κλπ) ή προσωρινά
εμπόδια (παράνομα σταθμευμένα οχήματα)

• Μικρό πλάτος/ αδιαμόρφωτα

Συνέπεια:

• Αποθάρρυνση της πεζή μετακίνησης

• Αύξηση αριθμού ατυχημάτων/ μειωμένη οδική ασφάλεια

• Περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση

Πρόβλημα παράνομης στάθμευσης:

• παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων

• διπλοπαρκάρισμα

• παράνομη στάθμευση στις διασταυρώσεις οδών, κλπ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

► Αντιμετώπιση των ζητημάτων της κινητικότητας ως κυκλοφοριακό
πρόβλημα και όχι σε συνάρτηση με την ποιότητα και λειτουργία του
δημόσιου χώρου και των χρήσεων και το αντίστροφο

► Προβλήματα στην προσπελασιμότητα των ΑμΕΑ

► Απουσία συστηματικών διαδικασιών συμμετοχικότητας σε σχέση με τα
ζητήματα της αστικής κινητικότητας



Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης

Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος,

Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος

MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πόλης με βάση τις αρχές της αειφορίας
και της βιώσιμης κινητικότητας

2. Αλλαγή νοοτροπίας πολιτών, εργαζομένων, κλπ: προτεραιότητα στον
άνθρωπο και όχι στο όχημα

3. Επέκταση/ Αναβάθμιση/ Αύξηση Χρήσης Δικτύου ΜΜΜ

4. Μείωση κυκλοφορίας οχημάτων

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός εκτεταμένου/ ολοκληρωμένου
δικτύου εξυπηρέτησης ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και
ποδήλατο) που να συνδέει τις γειτονιές με το Κέντρο, τους Σταθμούς
των Μέσων Σταθερής Τροχιάς, τους χώρους Πολιτισμού, σχολικά και
αθλητικά συγκροτήματα, με τους ποδηλατοδρόμους όμορων Δήμων,
Άλση και Πάρκα, Ρέματα, κλπ.

6. Βελτίωση της λειτουργίας και επέκταση των υφιστάμενων δικτύων
πεζοδρόμων

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

7. Διαχείριση του προβλήματος της παράνομης στάθμευσης με μέτρα που
αποσκοπούν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση

8. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, κλπ

9. Ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

10. Βελτιώσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

11. Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας και ενθάρρυνση εναλλακτικών
επιλογών μετακίνησης

12. Υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης και
ανάδειξη νέων χώρων

13. Υπογειοποίηση Λ. Κηφισίας

14. Επέκταση Λ. Κύμης

15. Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης

16. Εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων, κατά προτεραιότητα από
το Κέντρο

…κι άλλες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ…

Χρήσεις Επένδυσης

► Περιοχή Επέμβασης: Θέση Δηλαβέρη του Δήμου Αμαρουσίου

► Σκοπός: Η ένταξη της χρήσης γης «Τουρισμός – Αναψυχή» σε περιοχή
που αρχικά προβλεπόταν στο μεγαλύτερο τμήμα της η χρήση
«Πολεοδομικό Κέντρο» και η δημιουργία ενός πόλου τουρισμού και
αναψυχής που περιλαμβάνει τουριστικό κατάλυμα υψηλών
προδιαγραφών και συνοδές χρήσεις πολιτισμού και αναψυχής (όπως
θέατρο – αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, θεματικά εστιατόρια και
εξειδικευμένο εμπόριο) και εγκατάσταση καζίνο (μεταφορά του καζίνο
Πάρνηθας).

…κι άλλες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ…
► Πρόταση πολεοδομικού – ρυμοτομικού σχεδίου



Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης

Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος,

Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος

MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,

MSc(Fin)
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…κι άλλες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ…
► Υποενότητα - Τ-Α, Τομέας Γ (32.092,57 τ.μ.) με χρήση Τουρισμού-

Αναψυχής

► Υποενότητα – ΓΚ, Τομέας Β (5.806,64 τ.μ.) με χρήση Γενικής
Κατοικίας

► Υποενότητα – ΚΧ/ΚΦ (11.364,99 τ.μ.), αφορά στην περιοχή που
βρίσκεται δυτικά με μέτωπο επί της οδού Αποστόλου Παύλου. Στην εν λόγω
υποενότητα προτείνεται δίκτυο κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και
χρήσεις Ελεύθερων χώρων – Αστικού Πρασίνου.

Ενδεικτικό Σχέδιο Γενικής

Διάταξης

…κι άλλες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ…

Ενδεικτικά η δόμηση κατανέμεται στο κτίριο ως εξής:

…κι άλλες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ…

Χώροι Στάθμευσης

Απαιτούμενες Θέσεις Στάθμευσης βάσει Π.Δ. 111 (ΦΕΚ 76Α/ 2004): 650 θέσεις

Προς υλοποίηση: 850 θέσεις

+200 θέσεις (+30%)

Κυκλοφοριακές Συνθήκες μετά τη λειτουργία της εγκατάστασης

Στην κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονήθηκε, λήφθηκε ως τιμή του συντελεστή Κ
(καθοριστικός φόρτος εισόδου, ήτοι μέσος ρυθμός άφιξης οχημάτων κατά την ώρα
αιχμής) αυτή που αντιστοιχεί στις μετακινήσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες
πολεοδομικού κέντρου Κ=0,60 (επισκέπτες κέντρου πόλης), σύμφωνα με τον πίνακα
13.1 άρθρο 5/ Π.Δ. 326/91.

Σύμφωνα με τις χρήσεις που θα φιλοξενούνται στην εγκατάσταση θα
έπρεπε να ληφθεί ως τιμή του συντελεστή Κ αυτή που αντιστοιχεί στις
μετακινήσεις που σχετίζονται με επισκέπτες θεάτρων, αιθουσών συναυλιών
και παρεμφερών χώρων Κ=0,90.



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου

“Μαρούσι, πόλη για να ζεις”

Ο Ρόλος των πολιτών και φορέων στο ΣΒΑΚ
Εμπλεκόμενοι Φορείς ΣΒΑΚ Αμαρουσίου
Οφέλη
Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού:

Τρόποι συμμετοχής στο ΣΒΑΚ – Πλάνο Εμπλοκής Φορέων
Ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου – Εργαλείο Διαδικτυακής Έρευνας

Η Διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης στην υλοποίηση του 
ΣΒΑΚ Αμαρουσίου

2η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 14/02/2019  

Συμμετοχική προσέγγιση Βασική Αρχή ΣΒΑΚ

«Τα ΣΒΑΚ εστιάζουν στους ανθρώπους και την κάλυψη των βασικών αναγκών 
τους για κινητικότητα. Ακολουθούν μια διαφανή και συμμετοχική προσέγγιση, η 
οποία εμπλέκει τους πολίτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για συνεργασία 

καθ 'όλη την διαδικασία εκπόνησης και εφαρμογής του».

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου

“Μαρούσι, πόλη για να ζεις”

2η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 14/02/2019  

• Προσβασιμότητα

• Ευκολία

• Ασφάλεια

• Περιβάλλον

• Οικονομική ανάπτυξη

Ανάγκες

• Κάτοικοι Δήμου

• Εργαζόμενοι

• Επισκέπτες

• Επιχειρήσεις

• ΟΤΑ

• Φορείς μεταφορικού 
έργου

Ποιοι;Τι ζητάμε από τις μετακινήσεις σήμερα?

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου

“Μαρούσι, πόλη για να ζεις”

2η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 14/02/2019  

ΣΒΑΚ

Τοπική 
Αυτοδιοίκηση

Εμπλεκόμενοι 
Φορείς

Πολίτες

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου

“Μαρούσι, πόλη για να ζεις”

2η Διαβούλευση, ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου , 14/02/2019  

Αρχές

Φορείς Μεταφορικού Έργου

Εταιρείες / Επιχειρήσεις

Όμοροι Δήμοι

Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Κοινωνικές- Περιβαλλοντικές Ομάδες

Πόλοι Έλξης/Γένεσης Μετακινήσεων
(Αθλητισμός/Υγεία)

Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων

Επιπλέον Φορείς

Σύλλογοι Πολιτών και Ευπαθών Ομάδων

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου

“Μαρούσι, πόλη για να ζεις”
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Βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεων
Προάγει την συνεργασία ανάμεσα σε ομάδες 
διαφορετικών ενδιαφερόντων
Ενδυναμώνει τον ρόλο των κοινωνικών ομάδων

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου

“Μαρούσι, πόλη για να ζεις”
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Γιατί η συμμετοχή είναι σημαντική;



Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού ΣΒΑΚ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου

“Μαρούσι, πόλη για να ζεις”
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* Νόμος 4599/2019, Άρθρο 22

Υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής Φορέων

Υποχρεώσεις Ομάδας Έργου
o Επικοινωνία
o Ενημέρωση
o Συγκερασμός Απόψεων

Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων
o Συντονισμένη και Συλλογική Δράση
o Συνεργασία
o Ανάδειξη προβλημάτων, ευκαιριών
o Παροχή Χρήσιμων Πληροφοριών/Δεδομένων 

(*Σεβασμός στην Διαφύλαξη Προσωπικών Δεδομένων)

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου

“Μαρούσι, πόλη για να ζεις”
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Πότε και πως Συμμετέχετε;

3 Φάσεις Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Α’ ΦΑΣΗ – Ανάδειξη προβλημάτων και ευκαιριών – Υφιστάμενη Κατάσταση

Εξειδικευμένοι Φορείς
(Αρχές, Δήμοι, Δίκτυο Μεταφορικού 

Έργου, Πόλοι Έλξης)

Πολίτες

Α΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ
+

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου
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3 Φάσεις Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Β’ ΦΑΣΗ – Αποτελέσματα Υφιστάμενης Κατάστασης – Σχεδιασμός Οράματος

Φορείς

Πολίτες

Β΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σύλλογοι/Ομάδες
Μεμονωμένα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ

+ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ

Πότε και πως Συμμετέχετε;

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου
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3 Φάσεις Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Γ’ ΦΑΣΗ – Μέτρα Στρατηγικού Σχεδιασμού ΣΒΑΚ Αμαρουσίου

Σύνολο Εμπλεκομένων Μερών Γ΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πότε και πως Συμμετέχετε;

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου
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Ιστοσελίδα ΣΒΑΚ Αμαρουσίου

www.svak-maroussi.com/

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου
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Τι είναι τα ΣΒΑΚ; Ενημερωτικό Υλικό
Στάδια Εξέλιξης Η Εκπόνηση του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου
Τελευταία Νέα Ενημέρωση + Εξελίξεις (Πρακτικά κτλ.)
Επικοινωνία
Συμμετέχω στο Σχεδιασμό

Ιστοσελίδα ΣΒΑΚ Αμαρουσίου
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

• Σε ποιους απευθύνεται;
Σε κάθε πολίτη που εμπλέκεται στο δίκτυο μεταφορών 
του Δήμου Αμαρουσίου
(κάτοικοι, επισκέπτες, εργαζόμενοι κτλ) 

• Που χρησιμεύει;
Καταγραφή προβλημάτων
Καταγραφή προτάσεων
Ανάδειξη Οράματος για τον Δήμο
Εμπλοκή κάθε ενδιαφερόμενου μεμονωμένα
Χτίσιμο βάσης δεδομένων

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου

“Μαρούσι, πόλη για να ζεις”
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

• Τι είδους ερωτησεις;
(στοιχεία ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΝ τον ερωτώμενο)

Γενικά Στοιχεία μετακινούμενου
• Μέγεθος Νοικοκυριού
• Αριθμός οχημάτων / τύπο οχήματος
• Μέσο εισόδημα
• Περιοχή (ΟΧΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) κατοικίας
• Γονέας ή όχι
• Απασχόληση
• Εξειδικευμένες Ερωτήσεις Βάση των προηγούμενων 
απαντήσεων

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

• Κατηγορίες Εξειδικευμένων Ερωτήσεων
Γονείς
Εργαζόμενους στο Μαρούσι
Υπαλλήλους/Ιδιοκτήτες εμπορικών επιχειρήσεων
Επισκέπτες για αναψυχή
Μετακινήσεις για αγορές
Φοιτητές
Δημοτική Συγκοινωνία Αμαρουσίου
Προτεραιότητες για το Δήμο
Προβλήματα στις μετακινήσεις

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

• Δυνατότητα Περαιτέρω Εμπλοκής
Ερώτηση σχετικά με την επιθυμία κάθε ερωτώμενου να 
συμμετέχει σε διαβουλεύσεις και να ενημερώνεται 
αποκλειστικά

ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου

“Μαρούσι, πόλη για να ζεις”
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ

• Συμπλήρωση από τον εκπρόσωπο του Φορέα
(βάση σύμφωνου φορέων)

• Στοιχεία εκπροσώπου 
*(Προστασία προσωπικών δεδομένων)

• Στοιχεία Φορέα:
Εμπλοκή στο σύστημα μεταφορών του Δήμου

• Προβλήματα και Προτάσεις
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ς Κινητικότητας ς (ΣΒΑΚ) Κ) Δήμου Αμαρουσίου
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ερωτηματολόγιο φορέων)

1. Κυκλοφοριακά προβλήματα και προβλήματα οδικής ασφάλειας

στο «δαχτυλίδι» της λεωφόρου Κηφισίας.

2. Πεζή μετακίνηση: Ακατάλληλα πεζοδρόμια (ανάγκη διαπλάτυνσης,

πλάκες που εξέχουν)

3. Στάθμευση οχημάτων: άναρχη στάθμευση, παράνομη στάθμευση

(σε μπάρες ΑμεΑ ή και πάνω σε πεζοδρόμια)

4. Ανάγκη βελτίωσης δημοτικού φωτισμού και συντήρηση πινακίδων

σήμανσης

Προβλήματα
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ερωτηματολόγιο πολιτών)
Κατάταξη Οραμάτων για τον Δήμο

Ζωντανή Πόλη

Φιλική Προς το περιβάλλον

Ασφαλής και Εύκολα 
Προσβάσιμη

Οικονομικά Ανεπτυγμένη

Πρωτοπόρο στις καινοτομίες

Τουριστικά ελκυστική

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

““Μαρούσι, πόλη για να ζειςις”



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  
Δήμου Αμαρουσίου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 
 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

3η Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρούσιου 

 

 Σύνοψη - Περίληψη Πρακτικών 3ης Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρούσιου 

 Παρουσιολόγιο 3ης Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρούσιου 

 Παρουσίαση: Προτεραιότητες και Στόχοι του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου 

 Παρουσίαση: Μέτρα Παρέμβασης Εναλλακτικών Σεναρίων για τη Βιώσιμη 

Κινητικότητα στον Δήμο Αμαρουσίου 
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ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

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. 

Στη βάση 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. 
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Η τρίτη διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου 

Αμαρουσίου πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα 

Webex την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2020. 

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: 

 

 

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 
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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 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί ( 

) παρατίθενται οι φορείς που συμμετείχαν στην δεύτερη συνάντηση της 

Διαβούλευσης. 

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. 
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• 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. 

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 
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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 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 
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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 
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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. 

• 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. 
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• 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, 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 
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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 δημοσκόπισης 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. 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
Δήμου Αμαρουσίου 

Διαβούλευση:…3η………………. 
Ημερομηνία:……26/06/2020…………. 

 

Α/A Ονοματεπώνυμο Θέση Υπηρεσία /Φορέας 

1 Θεόδωρος Αμπατζόγλου Δήμαρχος Δήμος Αμαρουσίου 

2 Στέφανος Τσιπουράκης Αντιδήμαρχος/Αναπληρωτής Δημάρχου Δήμος Αμαρουσίου 

3 Κωνσταντίνος Ρώτας Αντιδήμαρχος Δήμος Αμαρουσίου 

4 Ρένα Χαλιώτη Αντιδήμαρχος Δήμος Αμαρουσίου 

5 Μάρλεν Μιχάλη Διεύθυνση Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού ΟΑΣΑ 

6 Μπέττυ Αρμένη ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΑΣΑ 

7 Κων/να Κορκολιάκου ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΑΣΑ 

8 Άννα Αναστασάκη 
Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού 

Μεταφορών 
Αττικό Μετρό 

9 Σερμπής Δημήτρης Συγκοινωνιολόγος Αττική Οδός / Αττικές Διαδρομές 

10 Παπαδημητρίου Φάνης Διευθυντής Κυκλοφορίας Αττική Οδός / Αττικές Διαδρομές 

11 Κρέλιος Βασίλης Τομεάρχης Σταθμών Γραμμής 2 του Μετρό ΣΤΑ.ΣΥ 

12 Μόνικα Θέμου - Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού 

13 Κωνσταντίνος Σηφάκης - Ένωση Κρητών Αμαρουσίου «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ» 

14 Λαμπρινή Καϊμάκη - 
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος & Ρεματιάς Πεντέλης-

Χαλανδρίου 

15 Δημήτρης Στάμελος Πρόεδρος Συλλόγου 
Πολιτιστικός Περιβάλλοντικός 
Σύλλογος Νέου Αμαρουσίου 
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16 Άννα Αλεξίου - Ποδηλατικές Ομάδες 

17 Κλητοράκης Δημήτριος - 
Επιμορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παραδείσου 

Αμαρουσίου 

18 Ιωάννης Χάλαρης 
Μέλος Ομάδας Εργασίας Δήμο-Επιβλέπων 

ΣΒΑΚ 
Δήμος Αμαρουσίου 

19 Νάνσυ Χατζηδάκη 
Μέλος Ομάδας Εργασίας Δήμο-

Επιβλέπουσα ΣΒΑΚ 
Δήμος Αμαρουσίου 

20 Κική Κόλλια Μέλος Ομάδας Εργασίας Δήμου Δήμος Αμαρουσίου 

21 Χριστίνα Ζαβολέα Μέλος Ομάδας Εργασίας Δήμου Δήμος Αμαρουσίου 

22 Κυργιάκος Γαϊτανίδης Μέλος Ομάδας Εργασίας Δήμου Δήμος Αμαρουσίου 

23 Θοδωρής Μαυρογεώργης 
Μέλος Ομάδας Μελέτης/Εκπρόσωπος 

Αναδόχου Εταιρίας 
ΜΣΜ Μαυρογεώργης και Συνεργάτες ΙΚΕ 

24 Άννα Μαυρογεώργη Μέλος Ομάδας Μελέτης ΜΣΜ Μαυρογεώργης και Συνεργάτες ΙΚΕ 

25 Νίκος Κουτρουμπής Μέλος Ομάδας Μελέτης Lever Α.Ε. 

26 Κώστας Τακατζόγλου Μέλος Ομάδας Μελέτης Lever Α.Ε. 

27 Θάνος Βλαστός Μέλος Ομάδας Μελέτης ΕΜΠ, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας 

28 Χρήστος Καρολεμέας Μέλος Ομάδας Μελέτης ΕΜΠ, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας 

29 Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος Μέλος Ομάδας Μελέτης ΕΜΠ, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας 



Παρουσίαση: Προτεραιότητες και Στόχοι 
του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου,                    
Νικόλαος Κουτρουμπής, Τοπογράφος 
Μηχανικός –MSc Συγκοινωνιολόγος 
Μηχανικός, LEVER A.E.

1

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Δήμου Αμαρουσίου

Προτεραιότητες και Στόχοι του 
ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου

“ο Πολίτης Πρωταγωνιστής”

1

Στάδιο 0: Εκκίνηση της διαδικασίας – Αρχικές Ενέργειες

Στάδιο 1: Καθορισμός διαδικασίας ανάπτυξης σχεδίου, χρονοδιαγράμματος 
και τρόπου συμμετοχής εμπλεκόμενων μερών και πολιτών

3η Διαβούλευση  Ιούνιος 2020

Στάδιο 2: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

2η Διαβούλευση με πολίτες και φορείς (Φεβρουάριος 2020)

Στάδιο 3: Ανάπτυξη Κοινού Οράματος, Προτεραιοτήτων και Προσδιορισμός 
Στόχων 

Στάδιο 5: Κατανομή Αρμοδιοτήτων, Κατάρτιση Προϋπολογισμού, Εξέταση 
Πηγών Χρηματοδότησης - Καθορισμός Μεθοδολογίας Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης

1η Διαβούλευση με τους φορείς (Νοέμβριος 2019)

Στάδιο 6 (Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ)  

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση πακέτου Μέτρων

Πορεία του έργου

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου
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Ανάπτυξη οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων

Υπερκείμενος και Τοπικός Σχεδιασμός

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Έρευνα Ερωτηματολογίων

Α’ & Β’ Διαβούλευση

Ανάδειξη Προτεραιοτήτων

Διατύπωση Οράματος

Καθορισμός Στόχων

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου
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Υπερκείμενος & Τοπικός Σχεδιασμός

• Μείωση των μετακινήσεων με ΙΧ & αύξηση βιώσιμων μετακινήσεων

• Βελτίωση ασφάλειας στις μετακινήσεις

• Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

• Οικονομική ανάπτυξη

• Βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

4



Παρουσίαση: Προτεραιότητες και Στόχοι 
του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου,                    
Νικόλαος Κουτρουμπής, Τοπογράφος 
Μηχανικός –MSc Συγκοινωνιολόγος 
Μηχανικός, LEVER A.E.

2

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

• Ανάγκη για μετατροπή περιοχών του Αμαρουσίου σε ασφαλείς και 
ζωντανές γειτονιές

• Βελτίωση προσβασιμότητας για όλες τις κατηγορίες μετακινούμενων

• Διασφάλιση άνετης και ασφαλούς μετακίνησης μαθητών σε σχολεία

• Ενοποίηση περιοχών και κατάργηση εμποδίων που δυσκολεύουν την 
προσπέλαση σε αυτές

• Ανάπτυξη περιβαλλοντικού χαρακτήρα του Αμαρουσίου, με έμφαση 
στα δυνατά του σημεία

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου
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Έρευνα ερωτηματολογίων

 Ερωτηματολόγια πολιτών

 Ερωτηματολόγια φορέων

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου
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Έρευνα ερωτηματολογίων

 Ερωτηματολόγια πολιτών

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

5,9%

7,1%

7,1%

4,7%

12,9%

8,2%

10,6%

23,5%

3,5%

3,5%

7,1%

4,7%

2,4%

4,7%

8,2%

10,6%

8,2%

8,2%

15,3%

9,4%

16,5%

8,2%

10,6%

10,6%

15,3%

24,7%

21,2%

15,3%

18,8%

20,0%

11,8%

8,2%

28,2%

20,0%

20,0%

20,0%

15,3%

18,8%

17,6%

20,0%

27,1%

17,6%

8,2%

18,8%

21,2%

32,9%

21,2%

18,8%

25,9%

17,6%

20,0%

16,5%

18,8%

10,6%

15,3%

60,0%

20,0%

35,3%

40,0%

44,7%

31,8%

25,9%

17,6%

31,8%

16,5%

12,9%

51,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίων και ύπαρξη εμποδίων 

Έλλειψη καθαρής ατμόσφαιρας και ηχορύπανση

Κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις

Έλλειψη χώρων στάθμευσης για αυτοκίνητα και δίκυκλα

Παράνομη στάθμευση

Ελλιπής σήμανση – ελλιπής συντήρηση της σήμανσης –…

Αυξημένη παραβατικότητα

Περιορισμένες  λεωφορειακές γραμμές και αραιές στάσεις …

Αραιά δρομολόγια και έλλειψη αξιοπιστίας δημόσιας …

Κακή κατάσταση λεωφορείων και στάσεων

Υψηλό κόστος μετακίνησης

Ανεπαρκές δίκτυο για μετακίνηση με ποδήλατο

Προβλήματα αστικής κινητικότητας

Δεν υπάρχει Δεν είναι σημαντικό Λίγο σημαντικό Μέτρια σημαντικό Αρκετά σημαντικό Πολύ σημαντικό
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Έρευνα ερωτηματολογίων

 Ερωτηματολόγια πολιτών

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

3,5%

8,2%

11,8%

9,4%

7,1%

14,1%

17,6%

9,4%

18,8%

4,7%

25,9%

14,1%

18,8%

22,4%

15,3%

18,8%

11,8%

21,2%

22,4%

56,5%

47,1%

72,9%

48,2%

81,2%

37,6%

55,3%

0,% 20,% 40,% 60,% 80,% 100,%

Βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

Αποτροπή της παράνομης στάθμευσης και διαχείρηση για 
στάθμευση

Ενίσχυση του των υποδομών πεζής μετακινησης -
πεζοδρόμια, πεζόδρομοι

Ενίσχυση του ποδηλάτου

Ασφαλή και άνετη κίνηση ευάλωτων χρηστών (ΑΜΕΑ, 
ηλικιωμένοι, παιδιά, κ.ά.)

Διαχείρηση αυτοκινήτων και μηχανών

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και προστασίας των 
πολιτών γενικά

Κατευθύνσεις μέτρων αστικής κινητικότητας

Δεν είναι σημαντικό Λίγο σημαντικό Μέτρια σημαντικό Αρκετά σημαντικό Πολύ σημαντικό
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Έρευνα ερωτηματολογίων

 Ερωτηματολόγια Φορέων

Ανεπαρκές πλάτος πεζοδρομίων δύσκολη κινητικότητα ευάλωτων ομάδων

 Προβλήματα

Επικίνδυνη η μετακίνηση παιδιών προς τα σχολεία

Αυξημένη παραβατικότητα μηχανοκίνητων οχημάτων

 Προτάσεις

Καλλιέργεια περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης πολιτών

Βελτίωση λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

Ανάκτηση του δημόσιου χώρου και αναβάθμιση των πεζοδρομίων 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου
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Διαβουλεύσεις Φορέων και Πολιτών

 1η Διαβούλευση

 2η Διαβούλευση

• Ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με το ρόλο τους στον σχεδιασμό

• Καταγραφή αναγκών και προβλημάτων σχετικά με τις μετακινήσεις

• Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας στον Δήμο Αμαρουσίου 

• Τοποθετήσεις επί των αποτελεσμάτων  Στρατηγική κατεύθυνση βελτίωσης 
της κινητικότητας στον Δήμο 

«Διαμόρφωση μιας νέας ανθρωποκεντρικής νοοτροπίας στην κινητικότητα»

Κοινή άποψη Δημοτικής Αρχής και Φορέων:

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου
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Διαβουλεύσεις Φορέων και Πολιτών

 Αξιοποίηση υφιστάμενων χώρων πρασίνων και δημιουργία νέων 

 Εξασφάλιση της προσβασιμότητας για όλες τις κοινωνικές 
ομάδες και ειδική μέριμνα για τους ευάλωτους χρήστες 

 Προώθηση πεζής μετακίνησης και χρήσης ποδηλάτου, με 
βελτίωση της υπάρχουσας υποδομής αλλά και δημιουργία νέας

 Ανάδειξη και ενίσχυση των ΜΜΜ, και της προσβασιμότητας σε 
σταθμούς και στάσεις

 Αποσυμφόρηση των μεγάλων οδικών αξόνων της περιοχής 

 Αποθάρρυνση της χρήσης των ΙΧ αυτοκινήτων 

 Αντιμετώπιση της μεγάλης ζήτησης στάθευσης έμφαση 
σε περιοχές με χρήσεις γης υπερτοπικού χαρακτήρα

 Προώθηση της διατροπικότητας

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου
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Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

«Το Μαρούσι μπορεί να αλλάξει! Επιθυμούμε η πόλη μας να γίνει πρότυπο

βιώσιμης κινητικότητας, προωθώντας τις ήπιες μορφές μετακίνησης, σεβόμενη το

περιβάλλον και ανακτώντας δημόσιο χώρο από τα μηχανοκίνητα οχήματα με

παραχώρηση του σε όλους τους πολίτες, τους πεζούς, τα παιδιά, τους

ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία ενισχύοντας το αίσθημα της ασφάλειας,

άνεσης, κοινωνικότητας και της ζωντάνιας.»
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Προτεραιότητες και Στόχοι για την Κινητικότητα

Κοινωνικές

Οικονομικές

Προτεραιότητες

Περιβαλλοντικές

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου
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Προτεραιότητες και Στόχοι για την Κινητικότητα

Προτεραιότητα Κ1
Βελτίωση της προσβασιμότητας όλων των κοινωνικών ομάδων

Στόχοι
Ορίζοντας υλοποίησης

5ετία 10ετία 15ετία

Κ1.1 Συνολικός Αριθμός Διαβάσεων 
για Πεζούς (βάσει προδιαγραφών)

100 150 200

Κ1.2 Διαμόρφωση κατάλληλης 
υποδομής υποστήριξης για ΑΜΕΑ και 
ηλικιωμένους βάσει προδιαγραφών 
στις διασταυρώσεις

25% των 
διασταυρώσεων

50% των 
διασταυρώσεων

75% των 
διασταυρώσεων

Κ1.3 Εγκατάσταση έξυπνων-
πινακίδων-οδηγών προς σημεία 
ενδιαφέροντος

50% των σημείων 
ενδιαφέροντος

75% των σημείων 
ενδιαφέροντος

100% των σημείων 
ενδιαφέροντος

Κ1.4 Αύξηση της περιοχής 
εξυπηρέτησης της δημόσιας και 
δημοτικής συγκοινωνίας 

Κατά 10% της 
υφιστάμενης 

εξυπηρετούμενης 
έκτασης (σε ζώνη
επιρροής 500μ.)

Κατά 50% της 
υφιστάμενης 

εξυπηρετούμενης 
έκτασης (σε ζώνη
επιρροής 500μ.)

Κατά 100% συνολικά 
της υφιστάμενης 

έκτασης 

 Κοινωνικές Προτεραιότητες

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου
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Προτεραιότητες και Στόχοι για την Κινητικότητα

Προτεραιότητα Κ2
Αύξηση της βιώσιμης μετακίνησης

Στόχοι
Ορίζοντας υλοποίησης

5ετία 10ετία 15ετία
Κ2.1 Επαναλειτουργία και επέκταση 
συστήματος κοινόχρηστων 
ποδηλάτων (bike-sharing)

6 σταθμούς 12 σταθμούς 18 σταθμούς

Κ2.2 Αύξηση ποσοστού πεζής 
μετακίνησης και ποδηλάτου επί του 
συνόλου των μετακινήσεων για 
αγορά ή αναψυχή

Κατά 4% Κατά 7% Κατά 10%

Κ2.3 Αύξηση ποσοστού μετακίνησης 
με ΜΜΜ επί του συνόλου των 
μετακινήσεων για αγορά ή αναψυχή

Κατά 4% Κατά 9% Κατά 14%

Κ2.4 Αύξηση του ποσοστού 
μετακίνησης με ΜΜΜ επί του 
συνόλου των μετακινήσεων για 
εργασία

Κατά 8% Κατά 13% Κατά 23%

Κ2.5 Μεταφορά των υφιστάμενων 
θέσεων στάθμευσης από  κέντρο του 
Δήμου Αμαρουσίου περιφερειακά

20%
των υφιστάμενων

40%
των υφιστάμενων

60%
των υφιστάμενων

 Κοινωνικές Προτεραιότητες

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου
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Προτεραιότητες και Στόχοι για την Κινητικότητα

Προτεραιότητα Κ3
Βελτίωση του αστικού χώρου

Στόχοι
Ορίζοντας υλοποίησης

5ετία 10ετία 15ετία

Κ3.1 Υλοποίηση του ελάχιστου  
πλάτους πεζοδρομίου (1.5μ)

60% του συνολικού 
οδικού δικτύου

70% του συνολικού 
οδικού δικτύου

80% του συνολικού 
οδικού δικτύου

Κ3.2 Αύξηση του ποσοστού των 
δρόμων ήπιας κυκλοφορίας επί του 
συνολικού δικτύου

1% 2.5% 5%

Κ3.3 Αύξηση του ποσοστού των 
πεζοδρόμων επί του συνολικού 
δικτύου

4.5% 5% 6%

Κ3.4 Αύξηση δικτύου 
ποδηλατοδρόμων 

6χλμ συνολικά (υφιστ. 
3.94χλμ) 10 χλμ συνολικά 15 χλμ συνολικά

 Κοινωνικές Προτεραιότητες

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου
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Προτεραιότητες και Στόχοι για την Κινητικότητα

Προτεραιότητα Κ4
Βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Στόχοι
Ορίζοντας υλοποίησης

5ετία 10ετία 15ετία

Κ4.1 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 
ανά έτος (περιλαμβάνουν θανάτους 
και σοβαρούς τραυματισμούς)

20% 35% >50%

Κ4.2 Εγκατάσταση επαρκούς 
οριζόντιας-κάθετης σήμανσης & 
αντικατάσταση υφιστάμενης με 
φθορά

50% του οδικού 
δικτύου

75% του οδικού 
δικτύου

100% του οδικού 
δικτύου

 Κοινωνικές Προτεραιότητες

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου
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Προτεραιότητες και Στόχοι για την Κινητικότητα

Προτεραιότητα Κ5
Ενίσχυση συμμετοχικού χαρακτήρα στην πορεία υλοποίησης ΣΒΑΚ

Στόχοι
Ορίζοντας υλοποίησης

5ετία 10ετία 15ετία

Κ5.1 Ενημέρωση του κοινού σχετικά 
με την πορεία υλοποίησης του ΣΒΑΚ

5 (μια ανά έτος) 
ενέργειες ενημέρωσης

5 (μια ανά έτος) 
ενέργειες ενημέρωσης

5 (μια ανά έτος) 
ενέργειες 

ενημέρωσης

Κ5.2 Έρευνες διερεύνησης του 
βαθμού ικανοποίησης της 
κοινότητας σχετικά με το αστικό 
περιβάλλον

1 Διεξαγωγή έρευνας 1 Διεξαγωγή έρευνας 1 Διεξαγωγή έρευνας

 Κοινωνικές Προτεραιότητες

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου
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Προτεραιότητες και Στόχοι για την Κινητικότητα

Προτεραιότητα Π1 - Μείωση των εκπομπών CO2, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και της ηχορύπανσης

Στόχοι
Ορίζοντας υλοποίησης

5ετία 10ετία 15ετία

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

20% 30% 40%

Π1.2 Μείωση των αέριων ρύπων από 
την μηχανοκίνητη κυκλοφορία 10% 20% 25%

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

Αύξηση
«ήσυχων περιοχών» 
γειτονιάς κατά 5%

Αύξηση
«ήσυχων περιοχών» 
γειτονιάς κατά 10%

Αύξηση
«ήσυχων περιοχών» 
γειτονιάς κατά 15%

 Περιβαλλοντικές Προτεραιότητες

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

* Σε εναρμόνιση με το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή
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Προτεραιότητες και Στόχοι για την Κινητικότητα

Προτεραιότητα Π2 - Συντήρηση και αύξηση των χώρων πρασίνου

Στόχοι
Ορίζοντας υλοποίησης

5ετία 10ετία 15ετία

Π2.1 Αύξηση της έκτασης πρασίνου 
ανά κάτοικο Κατά 0,5 τ.μ./ κάτοικο  Κατά 1 τ.μ./ κάτοικο Κατά 2 τ.μ./ κάτοικο

 Περιβαλλοντικές Προτεραιότητες

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

Προτεραιότητα Π3 - Προστασία των ρεμάτων & εξοικονόμηση υδάτινων πόρων

Στόχοι
Ορίζοντας υλοποίησης

5ετία 10ετία 15ετία
Π3.1 Αστική ανάπλαση ρεμάτων, 
εμπλουτισμός του πρασίνου και 
σύνδεση με κοινοχρήστους χώρους*

- - -

Προτεραιότητα Π4 - Αύξηση της αποδοτικότητας στην κατανάλωση ενέργειας

Στόχοι
Ορίζοντας υλοποίησης

5ετία 10ετία 15ετία

Π4.1 Εξοικονόμηση στην 
κατανάλωση ενέργειας 10% 20% 30%
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Παρουσίαση: Προτεραιότητες και Στόχοι 
του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου,                    
Νικόλαος Κουτρουμπής, Τοπογράφος 
Μηχανικός –MSc Συγκοινωνιολόγος 
Μηχανικός, LEVER A.E.

6

Προτεραιότητες και Στόχοι για την Κινητικότητα

Προτεραιότητα Ο1 - Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας

Στόχοι
Ορίζοντας υλοποίησης

5ετία 10ετία 15ετία

Προτεραιότητα Ο1 - Ενίσχυση της 
τοπικής επιχειρηματικότητας Κατά 10% Κατά 15% Κατά 20%

 Οικονομικές Προτεραιότητες

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

Προτεραιότητα Ο2 - Αύξηση εσόδων για τον Δήμο

Στόχοι
Ορίζοντας υλοποίησης

5ετία 10ετία 15ετία

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

50% 75% 100%

21

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου

“Μαρούσι, πόλη για να ζεις”

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Ανάδοχος
Σύμβουλος Υποστήριξης

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων
ΜΣΜ CONSULTING
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Παρουσίαση: Μέτρα Παρέμβασης 
Εναλλακτικών Σεναρίων,                       
Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος 
MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 
MSc(Fin)

1

«ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

3η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΣΕΝΑΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ανάδοχος: ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Θοδωρής Μαυρογεώργης
Συγκοινωνιολόγος MSc (Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc (Fin)

26 Ιουνίου 2020 1

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Εξετάστηκαν τρία (3) Σενάρια:

► Σενάριο Τάσεων (DO NOTHING) 
► Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
► Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (DO EVERYTHING) 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο,
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ήτοι 5ετία, 10ετία και
15+ετία.

2

Σενάριο Τάσεων (DO NOTHING)

► Παραμένουν τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης στην
κυκλοφοριακή οργάνωση, στη στάθμευση και γενικότερα στις
μετακινήσεις για το σύνολο του Δήμου.

► Παραμένουν τα προβλήματα και οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει
επιφέρει η αύξηση του αριθμού των οχημάτων, όπως η αύξηση της
κατανάλωσης ενέργειας, η αύξηση των θυμάτων από οδικά ατυχήματα,
η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ατμοσφαιρική ρύπανση και
ηχορύπανση, η επιβάρυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου και η
κατάληψη ελευθέρων χώρων.

3

► Ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι (2011-2013-2019)
Ρεύμα καθόδου της Λ. Κηφισίας, προς Αθήνα, πριν τον ανισόπεδο κόμβο
Λ. Κηφισίας – Λ. Σπ. Λούη/ Ριζαρείου (Ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, Μήνας ΜΑΪΟΣ)

Σενάριο Τάσεων (DO NOTHING)

4



Παρουσίαση: Μέτρα Παρέμβασης 
Εναλλακτικών Σεναρίων,                       
Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος 
MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 
MSc(Fin)

2

► Μετρήσεις Στάθμευσης

Φραγκοκκλησιάς
Πρωί: 120 οχήματα: 46% νόμιμα και 54% παράνομα
σταθμευμένα
Βράδυ: 13 οχήματα: 61% νόμιμα και 23% παράνομα
σταθμευμένα

Νερατζιώτισσας (από ΟΑΚΑ μέχρι Μαραθωνοδρόμου)
Πρωί: 116 οχήματα: 24% (12 ταξί) νόμιμα και 76% παράνομα
σταθμευμένα
Βράδυ: 9 οχήματα: 44% (4 ταξί) νόμιμα και 56% παράνομα
σταθμευμένα

Σενάριο Τάσεων (DO NOTHING)

5

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οδός Αγ. Κωνσταντίνου

Σενάριο Τάσεων (DO NOTHING)

6

ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 2012-2017
Σενάριο Τάσεων (DO NOTHING)

7

Σενάριο Τάσεων (DO NOTHING)
► Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής (ΣΔΑΕΚ) του 2019 &

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του 2011

Με έτος βάσης το 2011, ο τομέας των μεταφορών
υπολογίστηκε ότι καταναλώνει συνολικά 477.113 MWh,
δηλαδή το 40,79% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας
του Δήμου.

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει θέσει ως στόχο της πολιτικής του
για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής «τη μείωση των
εκπομπών CO2 του Δήμου κατά 20%»

8



Παρουσίαση: Μέτρα Παρέμβασης 
Εναλλακτικών Σεναρίων,                       
Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος 
MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 
MSc(Fin)

3

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πόλης με βάση τις αρχές της αειφορίας και

της βιώσιμης κινητικότητας
2. Αλλαγή νοοτροπίας πολιτών, εργαζομένων: προτεραιότητα στον

άνθρωπο και όχι στο όχημα
3. Επέκταση/ Αναβάθμιση/ Αύξηση Χρήσης Δικτύου ΜΜΜ
4. Μείωση κυκλοφορίας οχημάτων
5. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός εκτεταμένου/ ολοκληρωμένου δικτύου

ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) που να συνδέει τις
γειτονιές με το Κέντρο, Σταθμούς Μέσων Σταθερής Τροχιάς, χώρους
Πολιτισμού, σχολικά και αθλητικά συγκροτήματα, με ποδηλατοδρόμους
όμορων Δήμων, Άλση και Πάρκα, Ρέματα, κλπ.

6. Βελτίωση της λειτουργίας και επέκταση των υφιστάμενων δικτύων
πεζοδρόμων

7. Διαχείριση του προβλήματος της παράνομης στάθμευσης
8. Ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
9. Εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων, κατά προτεραιότητα από το

Κέντρο
9

Νέο ΡΣΑ Αθήνας - Αττικής
► Πρωτεύοντες Άξονες Μητροπολιτικής Σημασίας:

Λ. Κύμης, στο τμήμα σύνδεσης της Αττικής Οδού με τη
Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης

► Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών:
άξονες α’ προτεραιότητας (μπλε) και β’ προτεραιότητας (γαλάζιο)

Περιλαμβάνονται:
ο «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 
(ΚΗΦΙΣΙΑ -ΓΚΑΖΙ-ΦΑΛΗΡΟ)»
(27km) και 
η ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
«Άγιοι Ανάργυροι-Λαύριο» 
(60km).

10

Μετρό - Γραμμή 4

Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου - Γουδή
(12,8 χλμ. και 15 σταθμοί)
Τμήμα Β: Γουδή-Μαρούσι
(9,6 χλμ. και 8 σταθμοί)
Τμήμα Γ: Ευαγγελισμός - Άνω
Ηλιούπολη (4,1 χλμ. και 3 σταθμοί)
Τμήμα Δ: Άλσος Βεΐκου -
Πετρούπολη (7,5 χλμ. και 6 σταθμοί)
Τμήμα Ε: Μαρούσι-Εθνική Οδός
(4,4 χλμ. και 3 σταθμοί)

11

ΗΣΑΠ – Επέκταση Γραμμής 1
Ενδεικτική χάραξη μελέτης του ΗΣΑΠ το 2008

12



Παρουσίαση: Μέτρα Παρέμβασης 
Εναλλακτικών Σεναρίων,                       
Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος 
MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 
MSc(Fin)

4

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΗΠΙΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

► Αντικατάσταση παράνομης στάθμευσης με διαπλάτυνση
πεζοδρομίων και -όπου είναι εφικτό- δημιουργία πεζόδρομων/
ποδηλατόδρομων

► Σχεδιασμός μέτρων (π.χ. φύτευση στο άκρο των πεζοδρομίων) αποτροπής/
κατάργησης της παράνομης στάθμευσης επί των πεζοδρομίων, στο
ιεραρχημένο οδικό δίκτυο του Δήμου Αμαρουσίου

► Στις οδούς που επιτρέπεται η παρόδια στάθμευση προτείνονται
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης, έτσι
ώστε να χωροθετείται η νόμιμη στάθμευση και να εξασφαλίζεται η
ορατότητα των διασταυρώσεων προς όφελος της οδικής ασφάλειας.

► Ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και βελτίωση των τεχνικών/
γεωμετρικών χαρακτηριστικών σε όλο τον Δήμο, για την ευχερέστερη πεζή
μετακίνηση των χρηστών.

Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 

13

Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΗΠΙΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

► Προτεραιότητα στην προσβασιμότητα στις ευάλωτες ομάδες, με ιδιαίτερη
πρόβλεψη σε ράμπες ΑΜΕΑ στις διασταυρώσεις και σε οδεύσεις τυφλών επί
των πεζοδρομίων

► Άμεση εφαρμογή των πεζοδρομήσεων και ηπιοποιήσεων στις ζώνες Α και Β
της Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, κατ’ εφαρμογήν του ΠΔ του 1995.

► Επίσης, ανάδειξη και προστασία του ρέματος Σαπφούς, καθώς τμήμα του
ρέματος παραμένει στη φυσική του μορφή.

► Εκτροπή της διαμπερούς κίνησης οχημάτων, κατά προτεραιότητα από το
Κέντρο και τις περιοχές κατοικίας. Δημιουργία δικτύων συγκλινόμενων και
αποκλινόμενων οδικών τμημάτων σε όλο τον Δήμο.

► Το οδικό δίκτυο των συλλεκτήριων και των τοπικών οδών λειτουργεί ως
ήπιας κυκλοφορίας για όλη την πόλη, με υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων.

14

Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΗΠΙΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

► Μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων στις περιοχές κατοικίας.

► Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, με αξιοποίηση «έξυπνων
συστημάτων» (smart systems).

► Κατασκευή και λειτουργία πρόσθετων χώρων στάθμευσης εκτός οδού 
(Parking).

► Αναβάθμιση και Επέκταση της Δημοτικής και Δημόσιας Συγκοινωνίας.

► Δημιουργία διευρυμένου Δικτύου Πράσινων Διαδρομών.

► Βιώσιμη διαχείριση εμπορικών μεταφορών.

► Κατασκευή πεζογεφυρών στη Λ. Κηφισίας, για την ασφαλή διέλευση των 
πεζών.

15

Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΗΠΙΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

► 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).

► Οι Παράδρομοι της Αττικής Οδού από Λ. Κηφισίας έως Λ. Πεντέλης (για την
ακρίβεια έως και Δουκ. Πλακεντίας) να λειτουργούν -και στις δύο
κατευθύνσεις- χωρίς ασυνέχειες σε όλο το μήκος τους (όπως στο τμήμα από
Λ. Κύμης έως Λ. Κηφισίας).

► Προτείνεται η εφαρμογή μέτρων (ελεγχόμενη στάθμευση, κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις για την αποτροπή διαμπερών κινήσεων, ηπιοποιήσεις οδικού
δικτύου, κλπ.) που θα εξειδικεύουν τις προτάσεις του ΣΒΑΚ (για το σενάριο
που τελικά επιλεγεί) να έχουν ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα για τις
περιοχές που γειτνιάζουν με την επένδυση στη θέση Δηλαβέρη του Δήμου
Αμαρουσίου.

16
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Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

17

Ιεράρχηση οδικού δικτύου, Αναδιαμόρφωση κόμβων & 
Περιοχές ήπιας κυκλοφορίας (ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ - 5ετία)

18

Ενδεικτική Διαμόρφωση Οδού Ήπιας Κυκλοφορίας

Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 

19

Ενδεικτική Διαμόρφωση Οδού Ήπιας Κυκλοφορίας

Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 

20



Παρουσίαση: Μέτρα Παρέμβασης 
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6

Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

► Ιδιαίτερη πρόβλεψη για στάθμευση ΑΜΕΑ. Προτείνεται 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).

► 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 σε
κεντρικές κορεσμένες περιοχές ώστε να ικανοποιηθεί η ζήτηση για μακροχρόνια
στάθμευση και να διασφαλίζεται η ταχεία μετεπιβίβαση στα MMM (λεωφορεία,
Μετρό).

► Ενδεικτικά προτείνονται τα οικόπεδα:
 Στην οδό Αθηνάς μεταξύ των οδών Θεσσαλονίκης και Θράκης (πλησίον ΚΑΤ)
 Πλησίον του σταθμού «Ειρήνη»
 Στην Παράπλευρη οδό Κηφισίας, μεταξύ Αποστόλου Παύλου και Σπύρου Λούη 

(πλησίον του νέου σταθμού «Ολυμπιακό Στάδιο») 
 Μεταξύ των οδών Φραγκοκκλησιάς, Πεντέλης και Αττικής Οδού (πλησίον του 

σταθμού «Πεντέλη»)
21

Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

► Απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων στους δημόσιους χώρους, σε
περιοχές μικτών χρήσεων.

► Συνεχής και εντατική αστυνόμευση της παράνομης στάσης και στάθμευσης των
οχημάτων.

► Συστηματικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση της κατασκευής και λειτουργίας των
προβλεπόμενων υποχρεωτικών ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης σε κτίρια και
εγκαταστάσεις/ εμπορικές χρήσεις.

► Ανάπτυξη σχεδίου για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
σε προσβάσιμους δημόσιους χώρους, κατά μήκος του αστικού/ υπεραστικού
οδικού δικτύου.

► Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης θα πρέπει να διαθέτουν θέσεις για ηλεκτρικά
οχήματα, καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

22

Περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης, Προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης 
& Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ - 5ετία)
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Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

► Ανασχεδιασμός διασταυρώσεων σε 12 θέσεις:
 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
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7

Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

► Δημιουργία κυκλικού κόμβου (roundabout) σε 3 διασταυρώσεις: 
 Σωρού και Μεσογείων, 
 Σωρού και Φραγκοκκλησιάς, και 
 Σωρού και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η λειτουργικότητα του εν λόγω κόμβου όσο και 
η ασφαλής διέλευση πεζών.

► Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία ατυχημάτων, τα οποία καταδεικνύουν τις
διασταυρώσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας, προτείνονται μέτρα βελτίωσής τους,
ανάλογα με τη γεωμετρία τους, π.χ. διαπλάτυνση των 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 ομάδων, όπως ράμπες ΑΜΕΑ,
οδεύσεις τυφλών, ηχητικά συστήματα για τυφλούς στα φανάρια.

25

Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

► 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.

► 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.

► Όπως έχει ήδη αναφερθεί, προτεραιότητα δίνεται στην προσβασιμότητα
ευάλωτων ομάδων. Συνεπώς, προτείνεται να εφαρμοστούν ηχητικά συστήματα
για διέλευση τυφλών σε όλα τα φανάρια.

26

Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - Ορίζοντες 5ετίας/ 10ετίας

Δημοτική Συγκοινωνία (Υφιστάμενες 5 Γραμμές) & ΟΑΣΑ (Υφιστάμενες 17 Γραμμές)

► Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών

► Πύκνωση συχνοτήτων διέλευσης των υφιστάμενων Δημοτικών Λεωφορειακών
Γραμμών

► Ανανέωση στόλου οχημάτων Δημοτικής Συγκοινωνίας με οχήματα «καθαρής
ενέργειας».

► Εφαρμογή τηλεματικής στις στάσεις του ΟΑΣΑ

► 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

► Δράσεις για τη σύνδεση του ποδηλάτου με σημεία επιβίβασης στα λεωφορεία,
με διαμόρφωση 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.).
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Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Μέσα Σταθερής Τροχιάς

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

► Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων & Διεύρυνση ωραρίου

► 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

2. Προαστιακός (Σταθμοί: Νερατζιώτισσα, Κηφισίας)

► Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων, ώστε η εξυπηρέτηση να είναι επιπέδου
Μετρό, δηλαδή αστικών μετακινήσεων. Ενδεικτικά προτείνεται συχνότητα
δρομολογίων 10’-15’.

► 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.
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Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Μέσα Σταθερής Τροχιάς

ΜΕΤΡΟ (Γραμμή 4: Σταθμοί: Σίδερα, Ολυμπιακό Στάδιο, Στ. Παράδεισος
(Υφιστ. Προαστιακού), ΟΤΕ, Μαρούσι (Υφιστ. ΗΣΑΠ)

► Λειτουργία του Τμήματος Β της Γραμμής 4 του Μετρό

► Με τη λειτουργία της νέας γραμμής Μετρό 4 πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τη
σύνδεση των νέων 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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Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
(ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, ήπιας, διαπλάτυνση πεζοδρομίων)

► Υλοποίηση πράσινης διαδρομής, η οποία θα συνδέει σχολικά
συγκροτήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, κεντρικά σημεία Δήμου, τις
πεζοπορικές διαδρομές- μονοπάτια της Ρεματιάς, γειτονιές, κλπ, μέσω
οδών ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και
σημαντικών διαπλατύνσεων πεζοδρομίων.

► 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 και το χώρο του
Ιππικού Ομίλου στο Πολύδροσο, καθώς και τα μονοπάτια του Ρέματος
Πεντέλης - Χαλανδρίου.
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Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Προτείνεται επέκταση του Δικτύου Ποδηλατοδρόμων και σύνδεση του με το
δίκτυο των όμορων Δήμων και το Μητροπολιτικό δίκτυο του ΡΣΑ.
 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.

 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.
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Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Προτείνεται επέκταση του Δικτύου Ποδηλατοδρόμων και σύνδεση του με το
δίκτυο των όμορων Δήμων και το Μητροπολιτικό δίκτυο του ΡΣΑ.
 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.
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Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
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.

► Ως Χώροι κοινωνικοποίησης «superblocks» προτείνονται οι εξής:
 Πλατεία Αγίου Θωμά
 Πάρκο Ελευθερίας
 Πλατεία Κωνσταντίνου Καλοζύμη
 Πλατεία Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Ψαλιδίου
 Πάρκο Αθανασίου Διάκου και Ναυαρίνου
 Πλατεία Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων
 Κέντρο Αμαρουσίου, Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως
 Πλατεία Αγίου Νικολάου
 Πλατεία Ιθάκης
 Χώρος Πρασίνου στις οδούς Άρη Φακίνου-Χίου και Ναυπάκτου
 Παιδική χαρά και πλατεία μεταξύ των οδών Μεσογείων-Αναπαύσεως και Δάφνης
 Πλατεία Σολωμού
 Πλατεία 8ης Νοεμβρίου 1912
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Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

► Δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (μετατροπή οδών σε
πεζοδρόμους ή ήπιας κυκλοφορίας) με σχετικές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε
ακτίνα 250μ. πέριξ σχολικών συγκροτημάτων

► 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

► Έργα αναβάθμισης στο υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατόδρομου, όπως:

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

 εφαρμογή οριζόντιας διαγράμμισης.
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Πράσινες διαδρομές & Σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων
(ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ - 5ετία)
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Πράσινες διαδρομές & Σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων
(ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ - 15+ετία)
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Ζώνες προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων
(ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ - 5ετία)
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Παράδειγμα προτεινόμενης διάταξης «SUPERBLOCK» σε Περιοχή χώρου 
Κοινωνικοποίησης (ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ - 5ετία)

38

ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

► 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.

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

► Αύξηση πρασίνου με φυτεύσεις στον δημόσιο χώρο, όπως σε διαπλατύνσεις
πεζοδρομίων, νησίδες και κοινόχρηστους χώρους.

► Στόχος είναι η αύξηση της έκτασης πρασίνου ανά κάτοικο τουλάχιστον κατά 2
τ.μ. στη 15ετία.

Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

► Εφαρμογή αυστηρού ωραρίου εμπορικών φορτοεκφορτώσεων. Ενδεικτικά,
αναφέρεται η πρόταση για φορτοεκφόρτωση μόνο κατά τις πρωινές ώρες (π.χ.
05:00-07:00).

► Διαμόρφωση αστικών κέντρων διανομής εμπορευμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη
την έκταση και τον πληθυσμό του Δήμου, προτείνονται 2 κέντρα διανομής
εμπορευμάτων.

Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
► Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του

Δήμου Αμαρουσίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών κατά 20%.
► Εκσυγχρονισμός οχημάτων δημοτικού στόλου και αντικατάσταση με νέα,

χαμηλής κατανάλωσης (ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικό αέριο).
► Υιοθέτηση σχήματος ενεργειακής αποδοτικότητας από όλους τους

εμπλεκόμενους στον δημοτικό στόλο οχημάτων (γραφείο κίνησης, υπηρεσία
συντήρησης, οδηγοί) με στόχο εξοικονόμηση 10% στη συνολική κατανάλωση
καυσίμου.

► Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
► Προμήθεια συμβατικών και ηλεκτρικών ποδηλάτων και διενέργεια εκστρατείας

για την ενσωμάτωσή τους στο σύστημα δημόσιων μεταφορών.
► Έλεγχος της στάθμευσης και δημιουργία αντικινήτρων άσκοπης χρήσης ΙΧ εντός

του κέντρο της πόλης.
► Σταδιακή εφαρμογή πλήρους απαγόρευσης συμβατικών οχημάτων σε κεντρικές

περιοχές της πόλης.
► Προώθηση Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με προτεραιότητα σε περιοχές

σχολείων.
► Δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ

► Προτείνονται μέτρα σχετικά με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και
δράσεις συμμετοχικότητας των πολιτών, όπως:

 Ενημέρωση και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για την
ευαισθητοποίηση των πολιτών με εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες σε
επίπεδο μεμονωμένου νοικοκυριού.

 Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για eco - driving οδήγηση σε
επαγγελματίες οδηγούς (λεωφορεία, ταξί) και σε όλους τους δημότες.

► Εκπόνηση μετρήσεων θορύβου και βάσει αυτών να ληφθούν μέτρα σε
περιπτώσεις υπέρβασης των νομοθετημένων τιμών.

Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING) 
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Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο 
(DO EVERYTHING)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

► Ισχύουν όλα όσα προτείνονται στο Ήπιο Σενάριο έως και τον Ορίζοντα
15+ετίας.

► Προτείνονται επιπλέον παρεμβάσεις με στόχο την ουσιαστική αποτροπή
χρήσης ΙΧ οχημάτων εντός του Δήμου και τη γενίκευση των μετακινήσεων
με ήπιες εναλλακτικές μορφές και με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

► Στο Ριζοσπαστικό Σενάριο επιβάλλεται η αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με τις
αστικές μετακινήσεις, ήτοι οι καθημερινές μετακινήσεις πραγματοποιούνται
(σχεδόν) αποκλειστικά με ΜΜΜ και ήπιους τρόπους μετακίνησης.
Προϋπόθεση αποτελεί η κατασκευή - λειτουργία των σχετικών υποδομών και η
υλοποίηση ριζοσπαστικών αλλαγών στο οδικό δίκτυο και εν γένει στο αστικό
τοπίο.
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Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο 
(DO EVERYTHING)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

► Υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας, τουλάχιστον στα οδικά τμήματα
εντός του Δήμου (Τμηματικός Υποβιβασμός της Λ. Κηφισίας).

► Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου.
 Πεζοδρομήσεις περιοχών πέριξ των σταθμών του ΗΣΑΠ και του

Προαστιακού
 Πεζοδρομήσεις περιοχών πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων, σε

επίπεδο γειτονιάς.
 Πεζοδρομήσεις περιοχών πέριξ αθλητικών εγκαταστάσεων/

αθλητικών κέντρων, κ.ο.κ.
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Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο 
(DO EVERYTHING)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

► 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 - Θησέως.

 Στις περιμετρικές οδούς της car free zone επιτρέπεται η διέλευση
οχημάτων αλλά με χαρακτηριστικά ήπιας κυκλοφορίας.

 Η πρόταση συνοδεύεται από παρεμβάσεις όπως οφιοειδής χάραξη
για τη διέλευση οχημάτων, διαπλάτυνση πεζοδρομίων με
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, 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 και να
τονωθεί η εμπορική δραστηριότητα.
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Ιεράρχηση οδικού δικτύου, Αναδιαμόρφωση κόμβων, Περιοχές 
ήπιας κυκλοφορίας & Προτεινόμενη Γραμμή Τραμ - Ελαφρύ Μετρό 

(ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ - 15+ετία)
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

► Ανασχεδιασμός διασταυρώσεων σε 16 θέσεις (4 επιπλέον του Ήπιου 
σεναρίου):
 Μεσογείων και Αναπαύσεως
 Κονίτσης και Πάρνωνος
 Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Κων. Καραμανλή
 Κύμης, Κολοκοτρώνη και Αίαντος

► Δημιουργία κυκλικού κόμβου (roundabout) σε 4 διασταυρώσεις (1 επιπλέον 
του Ήπιου σεναρίου): 

 Μεσογείων και Αναπαύσεως, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η λειτουργικότητα του εν λόγω κόμβου 
όσο και η ασφαλής διέλευση πεζών.

Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο 
(DO EVERYTHING)
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ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Μέσα Σταθερής Τροχιάς

ΤΡΑΜ – Ελαφρύ Μετρό (LRT)
► Κατασκευή και Λειτουργία νέας χάραξη γραμμής Τραμ ή ελαφρύ Μετρό

(LRT) εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, με δυνατότητα μετεπιβίβασης
σε σταθμούς Μετρό. Προφανώς, η προτεινόμενη γραμμή εντός των ορίων του
Δήμου μπορεί να υλοποιηθεί μόνο ως τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου επίγειου
ΜΣΤ που θα εξυπηρετεί τον βόρειο τομέα (Δήμους Χαλανδρίου, Βριλησσίων,
Πεντέλης, κλπ.)

► Προτείνεται η χάραξη γραμμής Τραμ ή ελαφρύ Μετρό (LRT) επί των αξόνων
οδός Πεντέλης – Λ. Κηφισίας.

► Στο πλαίσιο εκπόνησης των ΣΒΑΚ των γειτονικών Δήμων η σχετική πρόταση
αφορά στη διέλευση επί των αξόνων:
 (Δήμος Πεντέλης:) Λ. Πεντέλης/ Αναπαύσεως – Ανδρέα Παπανδρέου – Λ.

Δημοκρατίας.
 (Δήμος Χαλανδρίου:) Εθν. Αντιστάσεως – Παπανδρέου // Κολοκοτρώνη – Λ.

Πεντέλης – Αναπαύσεως – Ηρακλείτου – Δουκ. Πλακεντίας – Παλαιολόγου/
Παπανικολή.

Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο 
(DO EVERYTHING)
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ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Προτείνεται επέκταση του Δικτύου Ποδηλατοδρόμων και σύνδεση του με το
δίκτυο των όμορων Δήμων και το Μητροπολιτικό δίκτυο του ΡΣΑ.

Επιπλέον των 19 διαδρομών που περιγράφονται στο Ήπιο Σενάριο, προτείνονται:

 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), μήκους1.393μ.

Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο 
(DO EVERYTHING)
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
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Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  
Δήμου Αμαρουσίου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 
 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  

  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  
Δήμου Αμαρουσίου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 
 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτηματολόγιο Πολιτών 

  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας Δήμου Αμαρουσίου 

Ερωτηματολόγιο Πολιτών 1 

 
1. Είστε κάτοικος του Δήμου Αμαρουσίου;      Ναι               Όχι 

1.α. Αν ναι σε ποια Δημοτική ενότητα ή συνοικία του Δήμου: ………………………………………………… 
1.β.Αν όχι σε ποιο Δήμο κατοικείτε;  ……………………………………………………………….. 

2. Φύλο: Γυναίκα   Άνδρας  

3.Ηλικία:      18 - 29    30 - 39   40 - 49   50 - 59   60 - 69   70+   

4. Αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό, μαζί με εσάς: (…………) 

5.Είστε γονέας;  Ναι               Όχι 

6. Μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα:   <500€           500€-1000€  1000€-2000€      2000€-3000€            >3000€ 

7.Απασχόληση 
Σημειώστε 

με √ 
 8.1. Οχήματα στο νοικοκυριό  

(μπορείτε να κυκλώσετε περισσότερες από 1 επιλογές) 
Ιδιωτικός υπάλληλος   1. Ι.Χ.  βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνητου:        ΟΧΙ / ΝΑΙ – Πόσα; 

Δημόσιος υπάλληλος    2. Ι.Χ. Ηλεκτρικού:                                                     ΟΧΙ / ΝΑΙ – Πόσα;  

Έμπορος   3. Ι.Χ. με φυσικό αέριο :                                           ΟΧΙ / ΝΑΙ – Πόσα; 

Ελ. επαγγελματίας    4. Ποδηλάτου:                                                            ΟΧΙ / ΝΑΙ – Πόσα; 

Φοιτητής/τρια   5. Μηχανής  (μηχανοκίνητο δίκυκλο):                   ΟΧΙ / ΝΑΙ – Πόσα; 

Συνταξιούχος   6. Πατίνι :                                                                     ΟΧΙ / ΝΑΙ – Πόσα; 

Οικιακά   8.2. Αν είστε κάτοχος Ι.Χ. ή μηχανής, διαθέτετε χώρο στάθμευσης 
(ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο);  Ναι               Όχι 

Σε αναζήτηση εργασίας   

   8.3. Αν δεν είστε κάτοχος ποδηλάτου ή πατινιού, προτίθεστε να 
αγοράσετε  κάποιο εντός των επόμενων έξι μηνών;     Ναι             Όχι 

9. Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ-ΕΣ: 

9.1 Ποια είναι η συχνότητα (κατά μέσο όρο) που μετακινήστε με σκοπό την εργασία; (…………) 

       (Από 0 φορές : καμία μέρα της εβδομάδας - Έως 7 φορές: όλες τις μέρες της εβδομάδας) 

9.2 Σε ποια περιοχή βρίσκεται η εργασία; (……………………………………………………………………….) 
(Συμπληρώστε τη συνοικία/γειτονιά εντός του Δήμου Αμαρουσίου ή το Δήμο για περιοχές εκτός Αμαρουσίου)  
9.3 Ποιο είναι το ΚΥΡΙΟ μέσο μετακίνησής σας με σκοπό την εργασία; (Κυκλώστε όποιο ισχύει) 

Πόδια ΙΧ Ποδήλατο 
Δημοτική 

Συγκοινωνία 
ΟΑΣΑ ΗΣΑΠ Μηχανή Προαστιακός Πατίνι Ταξί 

9.4 Ποιοι είναι οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου μέσου; (Κυκλώστε όσα ισχύουν) 

Οικονομία Ταχύτητα Αξιοπιστία Άνεση Ασφάλεια Έλλειψη Εναλλακτικής Προσωπική Ευχαρίστηση 

9.5 Συνήθης χρόνος μετακίνησης (ώρες : λεπτά) : (……….:…………) 

10. Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν όσους είναι ΓΟΝΕΙΣ παιδιών που φοιτούν σε σχολεία εντός του Δήμου 
Αμαρουσίου: 

10.1 Η μετάβαση των παιδιών από και προς το σχολείο: 

       Γίνεται με την συνοδεία σας            Πηγαίνουν μόνα τους 

10.2 Σε ποιο-α  σχολείο-α πηγαίνουν; (…………………………………………………………………………………………………………………………….) 
(Συμπληρώστε το όνομα του σχολείου ή την περιοχή στην οποία βρίσκεται)  
10.3 Αν συνοδεύονται από εσάς, ποιο είναι το ΚΥΡΙΟ μέσο της μετακίνησης; (Κυκλώστε όποιο ισχύει) 

Πόδια ΙΧ Ποδήλατο 
Δημοτική 

Συγκοινωνία 
ΟΑΣΑ ΗΣΑΠ Μηχανή Προαστιακός Πατίνι Ταξί 

10.4 Ποιοι είναι οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου μέσου; (Κυκλώστε όσα ισχύουν) 

Οικονομία Ταχύτητα Αξιοπιστία Άνεση Ασφάλεια Έλλειψη Εναλλακτικής Προσωπική Ευχαρίστηση 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας Δήμου Αμαρουσίου 

Ερωτηματολόγιο Πολιτών 2 

 
10.5 Συνήθης χρόνος (ώρες : λεπτά) : (……….:…………) 

10.6 Σε περίπτωση που μεταβαίνουν μόνα τους, υπάρχει κάτι το οποίο σας ανησυχεί σχετικά με την μετακίνησή τους; 
    (Σημειώστε όσα από τα παρακάτω αντιπροσωπεύουν την άποψή σας) 

Υπάρχει υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος κατά τη διάρκεια της διαδρομής από το σπίτι προς το σχολείο   

Υπάρχει υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος γύρω από το σχολείο   

Υψηλή ταχύτητα οχημάτων στους δρόμους   

Επικίνδυνες διαβάσεις δρόμων   

Ακατάλληλα πεζοδρόμια   

Εγκληματικότητα   

11. Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν μετακινήσεις για ψώνια-δουλειές εκτός εργασίας: 

11.1 Ποια είναι η συχνότητα (κατά μέσο όρο) που μετακινήστε για ψώνια-δουλειές (εκτός εργασίας); (…………) 

       (Από 0 φορές : καμία μέρα της εβδομάδας - Έως 7 φορές: όλες τις μέρες της εβδομάδας) 

11.2 Σε ποια  περιοχή βρίσκεται ο συνήθης προορισμός αυτής της δραστηριότητας; 
(………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….) 
(Συμπληρώστε τη συνοικία/γειτονιά εντός του Δήμου Αμαρουσίου ή το Δήμο για περιοχές εκτός Αμαρουσίου)  
11.3 Ποιο είναι το ΚΥΡΙΟ μέσο μετακίνησής σας για ψώνια ή δουλειές (εκτός εργασίας); (Κυκλώστε όποιο ισχύει) 

Πόδια ΙΧ Ποδήλατο 
Δημοτική 

Συγκοινωνία 
ΟΑΣΑ ΗΣΑΠ Μηχανή Προαστιακός Πατίνι Ταξί 

11.4 Ποιοι είναι οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου μέσου; (Κυκλώστε όσα ισχύουν) 

Οικονομία Ταχύτητα Αξιοπιστία Άνεση Ασφάλεια Έλλειψη Εναλλακτικής Προσωπική Ευχαρίστηση 

11.5 Συνήθης χρόνος μετακίνησης (ώρες : λεπτά) : (……….:…………) 

12. Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν μετακινήσεις με σκοπό την αναψυχή: 

12.1 Ποια είναι η συχνότητα (κατά μέσο όρο) που μετακινήστε για αναψυχή; (…………) 

       (Από 0 φορές : καμία μέρα της εβδομάδας - Έως 7 φορές: όλες τις μέρες της εβδομάδας) 

12.2 Σε ποια  περιοχή βρίσκεται ο συνήθης προορισμός αυτής της δραστηριότητας; 
(………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….) 
(Συμπληρώστε τη συνοικία/γειτονιά εντός του Δήμου Αμαρουσίου ή το Δήμο για περιοχές εκτός Αμαρουσίου)  
12.3 Ποιο είναι το ΚΥΡΙΟ μέσο μετακίνησής σας για αναψυχή; (Κυκλώστε όποιο ισχύει) 

Πόδια ΙΧ Ποδήλατο 
Δημοτική 

Συγκοινωνία 
ΟΑΣΑ ΗΣΑΠ Μηχανή Προαστιακός Πατίνι Ταξί 

12.4 Ποιοι είναι οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου μέσου; (Κυκλώστε όσα ισχύουν) 

Οικονομία Ταχύτητα Αξιοπιστία Άνεση Ασφάλεια Έλλειψη Εναλλακτικής Προσωπική Ευχαρίστηση 

12.5 Συνήθης χρόνος μετακίνησης (ώρες : λεπτά) : (……….:…………) 

13. Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν όσους είναι ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ: 

13.1 Ποια είναι η συχνότητα (κατά μέσο όρο) που μετακινήστε με σκοπό τη μετάβαση στη σχολή; (…………) 

       (Από 0 φορές : καμία μέρα της εβδομάδας - Έως 7 φορές: όλες τις μέρες της εβδομάδας) 

13.2 Σε ποια σχολή σπουδάζετε; (…………………………………………………………………………………………………………………………………..….) 
13.3 Ποιο είναι το ΚΥΡΙΟ μέσο μετακίνησής σας με το οποίο μεταβαίνετε στην σχολή; (Κυκλώστε όποιο ισχύει) 

Πόδια ΙΧ Ποδήλατο 
Δημοτική 

Συγκοινωνία 
ΟΑΣΑ ΗΣΑΠ Μηχανή Προαστιακός Πατίνι Ταξί 

13.4 Ποιοι είναι οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου μέσου; (Κυκλώστε όσα ισχύουν) 

Οικονομία Ταχύτητα Αξιοπιστία Άνεση Ασφάλεια Έλλειψη Εναλλακτικής Προσωπική Ευχαρίστηση 

13.5 Συνήθης χρόνος μετακίνησης (ώρες : λεπτά) : (……….:…………) 
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14.  Ποια είναι η γνώμη σας για τη δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Αμαρουσίου; 
     Αξιολογείστε επιλέγοντας με κύκλο την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει: 

1 Πως θα χαρακτηρίζατε τη λειτουργία της; Καλή Μέτρια Κακή Δεν γνωρίζω 

2 Ποια η γνώμη σας για την κατάσταση του στόλου της; Καλή Μέτρια Κακή Δεν γνωρίζω 

3 Ποια η γνώμη σας για τη συχνότητα των δρομολογίων; Καλή Μέτρια Κακή Δεν γνωρίζω 

4 Πόσο συχνά τη χρησιμοποιείτε; Κάθε μέρα 
2-3 φορές/ 
βδομάδα 

2-3 φορές τον 
μήνα 

Ποτέ 

5 Πως κρίνετε τις συνθήκες αναμονής στη στάση; Καλές Μέτριες Κακές Δεν γνωρίζω 

6 Πως κρίνετε τα ωράρια λειτουργίας της; Επαρκή 
Με περιθώρια 

βελτίωσης 
Ανεπαρκή Δεν γνωρίζω 

7 Πως κρίνετε την συμπεριφορά των οδηγών; Καλή Μέτρια Κακή Δεν γνωρίζω 

8 Είστε ευχαριστημένος-η από το πλήθος των στάσεων; Ναι Μέτρια Όχι Δεν γνωρίζω 

15.  Βαθμολογείστε κάθε ένα από τα παρακάτω προβλήματα ανάλογα με τη σημασία που έχουν κατά τη γνώμη σας 
στις μετακινήσεις σας μέσα στο Δήμο. [Σημειώστε  από 1  (λιγότερο σημαντικό) έως 5 (το πιο σημαντικό)] . 

α/α Κατηγορία Προβλήματος Βαθμολογία 

1 Περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίων και ύπαρξη εμποδίων 
(π.χ. τραπεζοκαθίσματα, σταθμευμένα οχήματα, λακκούβες κτλ.) 

 

2 Έλλειψη ελεύθερων δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου   

3 Έλλειψη καθαρής ατμόσφαιρας και ηχορύπανση   

4 Κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις   

5 Έλλειψη χώρων στάθμευσης για αυτοκίνητα και δίκυκλα  

6 Παράνομη στάθμευση   

7 Ελλιπής σήμανση – ελλιπής συντήρηση της σήμανσης – μειωμένο αίσθημα οδικής ασφάλειας  

8 Αυξημένη παραβατικότητα   

9 Περιορισμένες  λεωφορειακές γραμμές και αραιές στάσεις λεωφορείων  

10 Αραιά δρομολόγια και έλλειψη αξιοπιστίας δημόσιας συγκοινωνίας  

11 Κακή κατάσταση λεωφορείων και στάσεων  

12 Υψηλό κόστος μετακίνησης   

13 
Ανεπαρκές δίκτυο για μετακίνηση με ποδήλατο (έλλειψη κατάλληλης σήμανσης, έλλειψη 
χώρων στάθμευσης, έλλειψη ποδηλατοδρόμων κτλ.) 

 

14 Άλλο (σημειώστε): 

16.  Ποιες είναι οι προτάσεις σας προκειμένου ο Δήμος του Αμαρουσίου να βελτιωθεί σε θέματα κινητικότητας; 
[Σημειώστε  από 1  (λιγότερο σημαντικό) έως 5 (το πιο σημαντικό)] 

 Κατηγορία μέτρων  Βαθμολογία 

1 Μέτρα για τη βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς  
(π.χ. πιο συχνά δρομολόγια, πιο άνετες στάσεις, πιο πολλές στάσεις, βελτίωση συστήματος 
αγοράς εισιτηρίου, βελτίωση των τηλεματικών υπηρεσιών κτλ.) 

 

2 Μέτρα για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης και γενικότερα για στάθμευση 
(π.χ. «έξυπνο» σύστημα, αστυνόμευση, διαπλάτυνση πεζοδρομίων και φυσικά εμπόδια, 
δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού)  

 

3 Μέτρα για την ενίσχυση του περπατήματος 
(π.χ. πεζοδρομήσεις, διαπλάτυνση πεζοδρομίων, αύξηση χώρων πρασίνου, αστυνόμευση, διαδρομές 
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με πολιτιστικό ενδιαφέρον ) 

4 Μέτρα για την ενίσχυση του ποδηλάτου 
(π.χ. ποδηλατόδρομοι, θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων, κοινόχρηστα ποδήλατα) 

 

5 Μέτρα για να μπορούν ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά να κινούνται με ασφάλεια και άνεση  
(π.χ. απομάκρυνση εμποδίων από τα πεζοδρόμια, αλλαγή υλικών πεζοδρομίων, βελτίωση των 
διαβάσεων, διαμόρφωση σχολικών διαδρομών, αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων, 
συστήματα ενημέρωσης για άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο κτλ.) 

 

6 Μέτρα σχετικά με τη χρήση αυτοκινήτων και μηχανών  
( π.χ. μείωση της ταχύτητας, προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα πληροφόρησης για τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο με εναλλακτικές διαδρομές) 

 

7 Προτάσεις για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και προστασίας των πολιτών γενικά 
(π.χ. περιοχές ήπιας κυκλοφορίας που αποτρέπουν την αύξηση της ταχύτητας, κυκλικοί κόμβοι, 
βελτίωση φωτισμού, αύξηση της ζωής στο δρόμο) 

 

8 Άλλο (εξηγήστε):  

 
17. Κατάταξη οραμάτων για τον Δήμο. Πώς θα θέλατε η δική σας πόλη να γίνει πιο φιλική προς τους κατοίκους της και 
να διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες;  
Κατατάξτε τις ακόλουθες απόψεις από την λιγότερο στην περισσότερο αντιπροσωπευτική για εσάς. 

  Κατάταξη 

Ασφαλής και εύκολα προσβάσιμη για όλους  

Οικονομικά ανεπτυγμένη   

Τουριστικά ελκυστική με αναδεδειγμένο τον  πολιτιστικό της  χαρακτήρα  

Ζωντανή (παρουσία παιδιών- πεζών και ποδηλατιστών στους δρόμους)  

«Έξυπνη» (πρωτοπόρο σε καινοτομίες)    

Φιλική προς το περιβάλλον  

Άλλο (σημειώστε)  

18. Ποια θα θέλατε να είναι η συμμετοχή σας; (σημειώστε √) 
Να συμμετέχω στις διαβουλεύσεις και στα εργαστήρια   

Να λέω τη γνώμη μου και ιδέες για την πόλη μέσω σχετικών ερωτηματολογίων 

Να ενημερώνομαι για την εξέλιξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

 

Τα παρακάτω στοιχεία είναι προαιρετικά και βοηθούν στην πιο καλή ενημέρωση και εμπλοκή σας στην εξέλιξη του 
Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:                                                                       

Ονοματεπώνυμο: 

Ιδιότητα:            



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  
Δήμου Αμαρουσίου  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ 
 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτηματολόγιο Ιδιοκτήτων – Υπαλλήλων Επιχειρήσεων 
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1. Είστε κάτοικος του Δήμου Αμαρουσίου;      Ναι               Όχι 

1.α. Αν ναι σε ποια Δημοτική ενότητα ή συνοικία του Δήμου: ………………………………………………… 
1.β.Αν όχι σε ποιο Δήμο κατοικείτε;  ……………………………………………………………….. 

2. Φύλο: Γυναίκα   Άνδρας  

3.Ηλικία:      18 - 29    30 - 39   40 - 49   50 - 59   60 - 69   70+   

4. Για όσους από τους παρακάτω σκοπούς μετακίνησης ισχύουν για εσάς, σημειώστε ποιο είναι το ΚΥΡΙΟ μέσο που 
χρησιμοποιείτε συνήθως ( √): 

 
Πόδια ΙΧ Ποδήλατο 

Δημοτική 
Συγκοινωνία 

ΟΑΣΑ ΗΣΑΠ Μηχανή Προαστιακός Πατίνι Ταξί 

Στο χώρο 
εργασίας 

          

Σε σχολείο 
(μεταφορά 
παιδιών) 

          

Σε δουλειές 
και ψώνια 

          

Σε χώρους 
αναψυχής 

          

 
5. Είστε…   Ιδιοκτήτης της επιχείρησης         
                   

                Υπάλληλος επιχείρησης                                         

 

6. Που βρίσκεται η επιχείρηση; 

(οδός ή περιοχή) 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

8. Σε ποιο τομέα δραστηριοποιείται η επιχείρηση και με τι αντικείμενο (σημειώστε √); 

Εμπόριο 
λιανικό 

  Υπηρεσίες   
Μεταποίηση, 

χονδρικό εμπόριο 
  

Υγειονομικού 
ενδιαφέροντος 

 

   Άλλο αντικείμενο δραστηριότητας (αναφέρατε): ………………….…………………………………………            

9. Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας (επιλέξτε όσα ισχύουν);  

 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 

Πρωινό        

Απογευματινό        

Βραδινό        

 

10. Ποιος είναι περίπου ο μέσος ημερήσιος αριθμός επισκεπτών/πελατών; ………………………. 
 
 
 

7.1. Οχήματα στο νοικοκυριό  
(μπορείτε να κυκλώσετε περισσότερες από 1 επιλογές) 
1. Ι.Χ.  βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνητου:        ΟΧΙ / ΝΑΙ – Πόσα; 

2. Ι.Χ. Ηλεκτρικού:                                                     ΟΧΙ / ΝΑΙ – Πόσα;  

3. Ι.Χ. με φυσικό αέριο :                                           ΟΧΙ / ΝΑΙ – Πόσα; 

4. Ποδηλάτου:                                                            ΟΧΙ / ΝΑΙ – Πόσα; 

5. Μηχανής  (μηχανοκίνητο δίκυκλο):                   ΟΧΙ / ΝΑΙ – Πόσα; 

6. Πατίνι :                                                                     ΟΧΙ / ΝΑΙ – Πόσα; 

7.2. Αν είστε κάτοχος Ι.Χ. ή μηχανής, διαθέτετε χώρο στάθμευσης 
(ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο);  Ναι               Όχι 

7.3. Αν δεν είστε κάτοχος ποδηλάτου ή πατινιού, προτίθεστε να 
αγοράσετε  κάποιο εντός των επόμενων έξι μηνών;  Ναι         Όχι 
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11. Βαθμολογείστε κάθε ένα από τα παρακάτω προβλήματα προσβασιμότητας των πελατών προς την επιχείρηση: 

[Βαθμολογείστε από 1  (λιγότερο σημαντικό) έως 5 (το πιο σημαντικό)]  

12. Ποιες είναι οι προτάσεις σας προκειμένου να εξαλειφθούν τα παραπάνω προβλήματα ;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Είναι απαραίτητη η τροφοδοσία για τη λειτουργία της επιχείρησης; ΝΑΙ / ΟΧΙ  

13.1 Αν ναι, πόσες φορές την εβδομάδα απαιτείται κατά μέσο όρο η τροφοδοσία του καταστήματος με 

εμπορεύματα (σημειώστε √); 

1  
φορά/ημέρα 

2 
φορές/ημέρα 

> 2 
φορές/ημέρα 

< 1 
φορά/εβδομάδα 

1-2 
φορές/εβδομάδα 

>2 φορές την 
εβδομάδα 

      

13.2 Τι ώρες πραγματοποιείται η τροφοδοσία (σημειώστε √); 

Πριν τις 7.00π.μ 7.00 – 10.00 π.μ. 10.00 π.μ. – 2.00μ.μ 2.00 – 5.00μ.μ. 5.00 – 8.00 μ.μ μετά τις 8.00 μ.μ 

      

13.3 Ποια θεωρείτε τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε αναφορικά με την τροφοδοσία;  

          [Σημειώστε  από 1  (λιγότερο σημαντικό) έως 5 (το πιο σημαντικό)] 

 

  

 

 

 

 

 

 

13.4 Ποιες είναι οι προτάσεις σας προκειμένου να εξαλειφθούν τα παραπάνω προβλήματα; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Κατηγορίες προβλημάτων Βαθμολογία 

Περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίου που περιορίζει τη διέλευση και την ορατότητα προς τη βιτρίνα 
ή την επιγραφή 

 

Παράνομη στάθμευση μπροστά στο κατάστημα που δυσχεραίνει την είσοδο και έξοδο των 
πελατών  

 

Έλλειψη χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και δικύκλων, καθώς η παραμονή των πελατών είναι 
ολιγόλεπτη 

 

Ελλιπής σύνδεση της περιοχής που βρίσκεται το κατάστημα με μέσα μαζικής μεταφοράς (δεν 
υπάρχει κοντά στάση, αραιή διέλευση) 

 

Περιορισμένη πρόσβαση από ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ και γονείς με καροτσάκι λόγω ελλιπούς 
υποδομής του δημόσιου χώρου 

 

Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην οδό μπροστά από το κατάστημα, ρύπανση και θόρυβος  

Άλλο (σημειώστε):  

Έλλειψη ειδικού χώρου για φορτοεκφόρτωση   

Καθυστερήσεις στη μεταφορά λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης   

Παράπονα γειτόνων λόγω έντονου θορύβου κατά τη φορτοεκφόρτωση  

Μη οργανωμένο σύστημα τροφοδοσίας  - πολλοί διαφορετικοί διανομείς ακανόνιστες ώρες  

Ανυπαρξία ή έλλειψη έξυπνων συστημάτων δρομολόγησης και στάθμευσης των 
εμπορευματικών οχημάτων  

 

Υψηλό κόστος   

Άλλο (σημειώστε):  
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14. Ποια είναι η γνώμη σας για τη δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Αμαρουσίου; 
     [Αξιολογείστε επιλέγοντας με κύκλο την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει] 

1 Πως θα χαρακτηρίζατε τη λειτουργία της; Καλή Μέτρια Κακή Δεν γνωρίζω 

2 Ποια η γνώμη σας για την κατάσταση του στόλου της; Καλή Μέτρια Κακή Δεν γνωρίζω 

3 Ποια η γνώμη σας για τη συχνότητα των δρομολογίων; Καλή Μέτρια Κακή Δεν γνωρίζω 

4 Πόσο συχνά τη χρησιμοποιείτε; Κάθε μέρα 
2-3 φορές/ 
βδομάδα 

2-3 φορές τον 
μήνα 

Ποτέ 

5 Πως κρίνετε τις συνθήκες αναμονής στη στάση; Καλές Μέτριες Κακές Δεν γνωρίζω 

6 Πως κρίνετε τα ωράρια λειτουργίας της; Επαρκή 
Με περιθώρια 

βελτίωσης 
Ανεπαρκή Δεν γνωρίζω 

7 Πως κρίνετε την συμπεριφορά των οδηγών; Καλή Μέτρια Κακή Δεν γνωρίζω 

8 Είστε ευχαριστημένος-η από το πλήθος των στάσεων; Ναι Μέτρια Όχι Δεν γνωρίζω 

15.  Βαθμολογείστε κάθε ένα από τα παρακάτω προβλήματα ανάλογα με τη σημασία που έχουν κατά τη γνώμη σας 
στις μετακινήσεις σας μέσα στο Δήμο. [Σημειώστε  από 1  (λιγότερο σημαντικό) έως 5 (το πιο σημαντικό)] . 

α/α Κατηγορία Προβλήματος Βαθμολογία 

1 Περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίων και ύπαρξη εμποδίων 
(π.χ. τραπεζοκαθίσματα, σταθμευμένα οχήματα, λακκούβες κτλ.) 

 

2 Έλλειψη ελεύθερων δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου   

3 Έλλειψη καθαρής ατμόσφαιρας και ηχορύπανση   

4 Κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις   

5 Έλλειψη χώρων στάθμευσης για αυτοκίνητα και δίκυκλα  

6 Παράνομη στάθμευση   

7 Ελλιπής σήμανση – ελλιπής συντήρηση της σήμανσης – μειωμένο αίσθημα οδικής ασφάλειας  

8 Αυξημένη παραβατικότητα   

9 Περιορισμένες  λεωφορειακές γραμμές και αραιές στάσεις λεωφορείων  

10 Αραιά δρομολόγια και έλλειψη αξιοπιστίας δημόσιας συγκοινωνίας  

11 Κακή κατάσταση λεωφορείων και στάσεων  

12 Υψηλό κόστος μετακίνησης   

13 
Ανεπαρκές δίκτυο για μετακίνηση με ποδήλατο (έλλειψη κατάλληλης σήμανσης, έλλειψη 
χώρων στάθμευσης, έλλειψη ποδηλατοδρόμων κτλ.) 

 

14 Άλλο (σημειώστε): 

16.  Ποιες είναι οι προτάσεις σας προκειμένου ο Δήμος του Αμαρουσίου να βελτιωθεί σε θέματα κινητικότητας; 
[Σημειώστε  από 1  (λιγότερο σημαντικό) έως 5 (το πιο σημαντικό)] 

 Κατηγορία μέτρων  Βαθμολογία 

1 Μέτρα για τη βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς  
(π.χ. πιο συχνά δρομολόγια, πιο άνετες στάσεις, πιο πολλές στάσεις, βελτίωση συστήματος 
αγοράς εισιτηρίου, βελτίωση των τηλεματικών υπηρεσιών κτλ.) 

 

2 Μέτρα για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης και γενικότερα για στάθμευση 
(π.χ. «έξυπνο» σύστημα, αστυνόμευση, διαπλάτυνση πεζοδρομίων και φυσικά εμπόδια, 
δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού)  

 

3 Μέτρα για την ενίσχυση του περπατήματος 
(π.χ. πεζοδρομήσεις, διαπλάτυνση πεζοδρομίων, αύξηση χώρων πρασίνου, αστυνόμευση, διαδρομές 
με πολιτιστικό ενδιαφέρον ) 

 

4 Μέτρα για την ενίσχυση του ποδηλάτου  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αμαρουσίου 

 Ερωτηματολόγιο τοποθέτησης Ιδιοκτήτων – Υπαλλήλων Επιχειρήσεων 4 

 

(π.χ. ποδηλατόδρομοι, θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων, κοινόχρηστα ποδήλατα) 

5 Μέτρα για να μπορούν ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά να κινούνται με ασφάλεια και άνεση  
(π.χ. απομάκρυνση εμποδίων από τα πεζοδρόμια, αλλαγή υλικών πεζοδρομίων, βελτίωση των 
διαβάσεων, διαμόρφωση σχολικών διαδρομών, αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων, 
συστήματα ενημέρωσης για άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο κτλ.) 

 

6 Μέτρα σχετικά με τη χρήση αυτοκινήτων και μηχανών  
( π.χ. μείωση της ταχύτητας, προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα πληροφόρησης για τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο με εναλλακτικές διαδρομές) 

 

7 Προτάσεις για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και προστασίας των πολιτών γενικά 
(π.χ. περιοχές ήπιας κυκλοφορίας που αποτρέπουν την αύξηση της ταχύτητας, κυκλικοί κόμβοι, 
βελτίωση φωτισμού, αύξηση της ζωής στο δρόμο) 

 

8 Άλλο (εξηγήστε):  

 
17. Κατάταξη οραμάτων για τον Δήμο. Πώς θα θέλατε η δική σας πόλη να γίνει πιο φιλική προς τους κατοίκους της και 
να διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες;  
Κατατάξτε τις ακόλουθες απόψεις από τη λιγότερο στην περισσότερο αντιπροσωπευτική για εσάς. 

  Κατάταξη 

Ασφαλής και εύκολα προσβάσιμη για όλους  

Οικονομικά ανεπτυγμένη   

Τουριστικά ελκυστική με αναδεδειγμένο τον  πολιτιστικό της  χαρακτήρα  

Ζωντανή (παρουσία παιδιών- πεζών και ποδηλατιστών στους δρόμους)  

«Έξυπνη» (πρωτοπόρο σε καινοτομίες)    

Φιλική προς το περιβάλλον  

Άλλο (σημειώστε)  

18. Ποια θα θέλατε να είναι η συμμετοχή σας; (σημειώστε √) 
Να συμμετέχω στις διαβουλεύσεις και στα εργαστήρια   

Να λέω τη γνώμη μου και ιδέες για την πόλη μέσω σχετικών ερωτηματολογίων 

Να ενημερώνομαι για την εξέλιξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

 

Τα παρακάτω στοιχεία είναι προαιρετικά και βοηθούν στην πιο καλή ενημέρωση και εμπλοκή σας στην εξέλιξη του 
Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:                                                                       

Ονοματεπώνυμο: 

Ιδιότητα:            
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ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτηματολόγιο Φορέων 

  



 

 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αμαρουσίου 

 

Όνομα Φορέα: 

Εκπρόσωπος (όνομα & επώνυμο):  

Θέση / ρόλος στον φορέα:  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  

E-Mail Επικοινωνίας:  
 
Ποια είναι η κύρια αποστολή (ρόλος, σκοπός) του φορέα σας; (π.χ. ο σχεδιασμός και η 
λειτουργία των ΜΜΜ, η εκπροσώπηση των κατοίκων μιας συνοικίας, ο έλεγχος των έργων υποδομής 
κτλ.) 

 

 

 

Ποιες δραστηριότητες του φορέα ή των μελών του φορέα σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη 
λειτουργία του συστήματος μεταφορών του Δήμου Αμαρουσίου; (π.χ. η μεταφορά επιβατών, η 
μεταφορά αγαθών, η έγκριση οδικών έργων, οι μετακινήσεις των μελών του φορέα, οι μετακινήσεις 
των πελατών του φορέα, η τροφοδοσία του φορέα κτλ.)  
 

 
 
 
 

Ποιες αδυναμίες του δικτύου μεταφορών δημιουργούν πρόβλημα στις δραστηριότητες του φορέα ή 
των μελών του και αφορούν τις παρακάτω 7 κατηγορίες κινητικότητας (σημειώστε συνοπτικά): 

Κατηγορίες κινητικότητας Πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο φορέας ή τα μέλη του 

1. Κυκλοφορία ΙΧ οχημάτων και 
μηχανών 

 

2. Διαχείριση Στάθμευσης  

3. Πεζή μετακίνηση  

4. Σχεδιασμός δημόσιου χώρου  

5. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  

6. Διαχείριση Εμπορευματικών 

Μεταφορών 
 

7. Περιβάλλον/Ενέργεια  

Παρακαλείσθε να εντοπίσετε χωρικά και χρονικά τα παραπάνω προβλήματα/αδυναμίες 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αμαρουσίου 

 

Ποια είναι τα δυνατά (λειτουργικά, αξιόπιστα) χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφορών του Δήμου 
Αμαρουσίου που επηρεάζουν τον φορέα σας ή τα μέλη του ;  

 
 
 

Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια άσκησης πολιτικής Διαχείρισης της Κινητικότητας στο άμεσο 
μέλλον στον  φορέα σας; 

 
 
 

Στον βαθμό που για τη λειτουργία των μελών του φορέα σας χρησιμοποιούνται μεγάλα οχήματα, 
λεωφορεία ή φορτηγά, θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια καλύτερης οργάνωσης των μετακινήσεών 
τους ώστε να εξοικονομούνται καύσιμα, να μειώνεται η ρύπανση και να μην επιβαρύνονται οι 
συνθήκες ασφάλειας; Ποια θα ήταν συγκεκριμένα η στόχευσή τους;    

 
 
 
 
 

Θα μπορούσε ο φορέας σας να συνδράμει την πόλη να βελτιώσει τις συνθήκες κυκλοφορίας και να 
βελτιώσει την ποιότητα ζωής και αν ναι, με ποιον τρόπο;  

 

Παρακαλείσθε να αναφέρετε προτάσεις για τα παραπάνω θέματα που θα θέλατε να γίνουν από το 
Δήμο Αμαρουσίου στην επόμενη διετία, πενταετία, δεκαετία. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή! 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε 

τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να 

διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται  πάντοτε σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, δηλαδή τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των 

Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR). 
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ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ 
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ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
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Σκοπός της Έρευνας
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αμαρουσίου είναι μία μελέτη στρατηγικού 
χαρακτήρα με σκοπό να προδιαγράψει την αυριανή μέρα στην κινητικότητα των κατοίκων και των 
επισκεπτών του Αμαρουσίου.

Η Ομάδα Έργου του ΣΒΑΚ σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή του Αμαρουσίου προέβη στην δόμηση 2 
εναλλακτικών σεναρίων:

1) Σενάριο 1: "Ήπιο Σενάριο"

2) Σενάριο 2: "Ριζοσπαστικό Σενάριο"

Κάθε ένα εκ των προαναφερθέντων σεναρίων αποτελείται από ένα σύνολο παρεμβάσεων και μέτρων με 
σκοπό την βελτίωση 5 Τομέων Αστικής Κινητικότητας:

Ι. Οδικό Δίκτυο
ΙΙ. Διαχείριση Στάθμευσης
ΙΙΙ. Δημόσια Συγκοινωνία
IV. Αστικό Περιβάλλον και υποδομές Πεζών και Ποδηλάτων
V. Εμπορευματικές Μεταφορές

Τηρώντας τις αρχές της συμμετοχής των πολιτών στην διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας, η ομάδα του ΣΒΑΚ διαμόρφωσε ένα ερωτηματολόγιο πληροφόρησης και επιλογής 
επιθυμητού σεναρίου με σκοπό να δώσει στους πολίτες την δυνατότητα να προδιαγράψουν αυτοί την 
επόμενη μέρα στις μετακινήσεις τους.

Στις επόμενες σελίδες περιγράφονται τα μέτρα του κάθε σεναρίου στους 5 Τομείς Αστικής Κινητικότητας. 
Για κάθε μία κατηγορία, μετά την περιγραφή των μέτρων, καλείστε να ψηφίσετε ποιο από τα δύο σενάρια 
σας φαίνεται καταλληλότερο για τον Δήμο και παράλληλα να σχολιάσετε την επιλογή σας.

Παρακαλούμε αφιερώστε 5 λεπτά να δείτε τις πιθανές παρεμβάσεις που προτείνει κάθε σενάριο και πείτε 
μας την γνώμη σας ώστε να συμμετέχετε και εσείς ενεργά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών, 
λειτουργικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών της πόλης.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη!

Skip to question 1

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,

Δημοσκόπηση επιλογής επιθυμητού σεναρίου
*Required
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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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ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

1.

Mark only one oval.

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - "Ήπιο Σενάριο"

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 - "Ριζοσπαστικό Σενάριο"

Κανένα από τα παραπάνω

Παρακαλούμε δηλώστε παρακάτω ποιο από τα δύο σενάρια (Ήπιο / Ριζοσπαστικό)
θεωρείτε πως είναι εφικτό και χρήσιμο για τον Δήμο του Αμαρουσίου. Μπορείτε επίσης να
δηλώσετε ότι κανένα από τα δύο σενάρια δεν σας καλύπτει. *
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2.

3.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Στην περίπτωση που δεν επιλέξατε κανένα από τα δύο σενάρια παρακαλώ αναφέρατε τον
λόγο.

Επιπλέον θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίζατε εάν διαφωνείτε συγκεκριμένα με κάποιο από
τα προαναφερόμενα μέτρα του σεναρίου επιλογής σας ή ακόμα εάν θέλετε να προσθέσετε
κάποιο μέτρο σε αυτό.
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Επεμβάσεις σχετικά με την Διαχείριση Στάθμευσης (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ
παρεμβάσεις, με ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων)
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ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

4.

Mark only one oval.

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - "Ήπιο Σενάριο"

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 - "Ριζοσπαστικό Σενάριο"

Κανένα από τα παραπάνω

Παρακαλούμε δηλώστε παρακάτω ποιο από τα δύο σενάρια (Ήπιο / Ριζοσπαστικό)
θεωρείτε πως είναι εφικτό και χρήσιμο για τον Δήμο του Αμαρουσίου. Μπορείτε επίσης να
δηλώσετε ότι κανένα από τα δύο σενάρια δεν σας καλύπτει. *
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5.

6.

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Δημόσια Συγκοινωνία περιλαμβάνει τόσο τα ΜΜΜ κινούμενα επί του οδικού δικτύου, όπως
Λεωφορεία και τρόλεϊ καθώς και Μέσα Σταθερής Τροχιάς, όπως ο ΗΣΑΠ, ο Προαστιακός
Σιδηρόδρομος κτλ

Στην περίπτωση που δεν επιλέξατε κανένα από τα δύο σενάρια παρακαλώ αναφέρατε τον
λόγο.

Επιπλέον θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίζατε εάν διαφωνείτε συγκεκριμένα με κάποιο από
τα προαναφερόμενα μέτρα του σεναρίου επιλογής σας ή ακόμα εάν θέλετε να προσθέσετε
κάποιο μέτρο σε αυτό.
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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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7.

Mark only one oval.

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - "Ήπιο Σενάριο"

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 - "Ριζοσπαστικό Σενάριο"

Κανένα από τα παραπάνω

8.

9.

ΤΟΜΕΑΣ IV: ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Παρακαλούμε δηλώστε παρακάτω ποιο από τα δύο σενάρια (Ήπιο / Ριζοσπαστικό)
θεωρείτε πως είναι εφικτό και χρήσιμο για τον Δήμο του Αμαρουσίου. Μπορείτε επίσης να
δηλώσετε ότι κανένα από τα δύο σενάρια δεν σας καλύπτει. *

Στην περίπτωση που δεν επιλέξατε κανένα από τα δύο σενάρια παρακαλώ αναφέρατε τον
λόγο.

Επιπλέον θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίζατε εάν διαφωνείτε συγκεκριμένα με κάποιο από
τα προαναφερόμενα μέτρα του σεναρίου επιλογής σας ή ακόμα εάν θέλετε να προσθέσετε
κάποιο μέτρο σε αυτό.
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Δίκτυα Πράσινων Διαδρομών (ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας) (με
ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις, με ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο
σεναρίων)

Αστικό Περιβάλλον και Χώροι Πρασίνου (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις, με
ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων)
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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
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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

10.

Mark only one oval.

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 - "Ήπιο Σενάριο"

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 - "Ριζοσπαστικό Σενάριο"

Κανένα από τα παραπάνω

Παρακαλούμε δηλώστε παρακάτω ποιο από τα δύο σενάρια (Ήπιο / Ριζοσπαστικό)
θεωρείτε πως είναι εφικτό και χρήσιμο για τον Δήμο του Αμαρουσίου. Μπορείτε επίσης
να δηλώσετε ότι κανένα από τα δύο σενάρια δεν σας καλύπτει. *
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11.

12.

ΤΟΜΕΑΣ V: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μέτρα για τις Εμπορευματικές Μεταφορές (με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα οι ΚΟΙΝΕΣ παρεμβάσεις, με
ΡΟΖ τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ μέτρα των δύο σεναρίων)

Στην περίπτωση που δεν επιλέξατε κανένα από τα δύο σενάρια παρακαλώ αναφέρατε τον
λόγο.

Επιπλέον θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίζατε εάν διαφωνείτε συγκεκριμένα με κάποιο από
τα προαναφερόμενα μέτρα του σεναρίου επιλογής σας ή ακόμα εάν θέλετε να
προσθέσετε κάποιο μέτρο σε αυτό.
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13.

Mark only one oval.

Συμφωνώ

Διαφωνώ

14.

Γενικές Ερωτήσεις

15.

Mark only one oval.

Άντρας

Γυναίκα

Τα μέτρα που αφορούν την διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών είναι κοινά και για τα
δύο εναλλακτικά σενάρια. Συνεπώς παρατίθενται σε πίνακα για λόγους ενημέρωσης του
κοινού. Ωστόσο θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίζατε εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα
μέτρα αυτά.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε συγκεκριμένα με κάποιο από τα προαναφερόμενα μέτρα
διαχείρισης των εμπορευματικών μεταφορών, παρακαλείσθε να το σχολιάσετε παρακάτω
και εάν θέλετε να προσθέσετε κάποιο μέτρο της δικής σας γνώμης.

Φύλο
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16.

Mark only one oval.

18-30

31-45

46-60

>61

17.

Mark only one oval.

Οικιακά

Υπάλληλος

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Φοιτητής/τρια

Άνεργος

Συνταξιούχος

Δεν απαντώ

18.

Mark only one oval.

Other:

Αμαρουσίου

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας

This content is neither created nor endorsed by Google.

Ηλικία

Κύρια Απασχόληση

Περιοχή κατοικίας
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