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1 ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

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.    

Στη 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.  

Επίσης, στη συνάντηση αυτή έγινε διαμοιρασμός εντύπων τοποθέτησης φορέων, του συμφώνου 

συμμετοχής και του εργαλείου αξιολόγησης advance. Ωστόσο, επειδή η συλλογή των 

υπογεγραμμένων συμφώνων, και των εντύπων advance βρίσκεται σε εξέλιξη, θα παρουσιαστούν 

τα αποτελέσματά του σε επόμενο παραδοτέο. Στο παρόν παραδοτέο γίνεται η παράθεση της 

σύνοψης των πρακτικών της συνάντησης. 

Ο σκοπός της παρούσας σύνοψης είναι περισσότερο πρακτικός και ουσιαστικός σχετικά με τα 

ευρήματα – αποτελέσματα που προέκυψαν από την πρώτη Διαβούλευση, τόσο από τη 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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1.1 Εισαγωγή – Πρόγραμμα Διαβούλευσης - Συμμετέχοντες 

Η συνάντηση του πρώτου κύκλου διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

του Δήμου Αμαρουσίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 στην Αίθουσα 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου. 

 

Εικόνα 1: Πρώτη διαβούλευση με φορείς του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου 

Σκοπός της 1ης  Συνάντησης ήταν η καταγραφή προβλημάτων και ευκαιριών που αφορούν στην 

κινητικότητα και την μεταφορά αγαθών μέσα στον Δήμο Αμαρουσίου, μέσα από τη 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 στον 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  

• 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. 
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Στη διαδικασία συμμετείχε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων από το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, εκ μέρους του καθηγητή Αθανάσιου Βλαστού, ο Δρ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, 

Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός. 

 

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 

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 
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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 

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 ΜΑΡΛΕΝ ΜΙΧΑΛΗ 

13 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-

ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  9 

 

Τα μέλη της ομάδας έργου που συμμετείχαν, περιλαμβάνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 3: Τα μέλη της ομάδας έργου που συμμετείχαν στην 1η Διαβούλευση του ΣΒΑΚ Δήμου 

Αμαρουσίου 

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 

 

1.2 Υφιστάμενη Κατάσταση – Προβλήματα 

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 το ήδη μεγάλο πρόβλημα της συμφόρησης, 

αφού η κυκλοφορία που έρχεται από την Λ. 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 

τη 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 
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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 τη 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 στη 

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 παραπάνω 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. 

Σχετικά με μέτρα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αμαρουσίου για την 

περιβαλλοντική εξυγίανση της περιοχής 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 Λ. Κηφισίας. 

Σημειώθηκε από πολλούς φορείς η έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης για αποτροπή  

παράνομης στάθμευσης, ειδικά στην περιοχή του υπερτοπικού κέντρου, και στους δρόμους 

που το πλαισιώνουν. 

Σχολιάστηκε αρνητικά η υπερβολική χρήση του χώρου αναμονής ΤΑΞΙ στη 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 Σωρό, 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. 
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1.3 Πρωταρχική Σκιαγράφηση Οράματος 

Τόσο η τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής αλλά και των φορέων που συμμετείχαν στη 

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 τη βιώσιμη 

κινητικότητα και την πράσινη ανάπτυξη. 

Συχνά στις τοποθετήσεις τους οι φορείς τόνιζαν τη 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 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 ανάδειξη της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας και τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας και αλληλοβοήθειας των δύο γειτονικών 

δήμων. 

1.4 Πρώτη Στοχοθέτηση 

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 της 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.  
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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.  

1.5 Πρώτες Προσεγγίσεις για τη Διατύπωση Μέτρων 

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 λειτουργίας 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 τυφλών. 

- 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 

 

1.6 Αποτελέσματα αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης αστικής 

κινητικότητας – Εργαλείο ADVANCE 

Στο τελευταίο στάδιο της 1ης θεματικής διαβούλευσης ζητείται από τους εκπροσώπους του 

Δίκτυο Εμπλεκόμενων Φορέων να αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος 

αστικής κινητικότητας της πόλης, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.   

Η αντιλαμβανόμενη κατάσταση του υφιστάμενης συστήματος κινητικότητας από τους φορείς 

ενδέχεται να εμφανίζει διαφορές με τα αποτελέσματα / συμπεράσματα της αποτύπωσης της 

υφιστάμενης κατάστασης. Η διαφοροποίηση αυτή ενδιαφέρει την ομάδα έργου προκειμένου 

αντιληφθεί καλύτερα τις διαστάσεις των προβλημάτων ή/και των ευκαιριών.  

Για τη διενέργεια της αυτό-αξιολόγησης αξιοποιήθηκε το εργαλείο Advance, το οποίο 

αποτελεί προϊόν ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου. Οι ερωτήσεις του συγκεκριμένου εργαλείου 

προσαρμοστήκαν στις ανάγκες του ΣΒΑΚ Δήμου Αμαρουσίου προκειμένου να είναι σαφείς 

και να μπορούν να απαντηθούν από τους φορείς.  
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Κάθε φορέας συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο με γνώμονα τη δραστηριότητα του στην πόλη, 

αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Προκειμένου να μην υπάρχουν υπερβολικές 

αποκλίσεις μεταξύ των φορέων σε κοινές ερωτήσεις, η ομάδα έργου διεξήγαγε την αυτό 

αξιολόγηση στο πέρας της 1ης διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ του Δήμου Αμαρουσίου, 

επιτρέποντας στους εκπροσώπους, να ενημερωθούν επαρκώς για τις αρχές του ΣΒΑΚ, το 

πλάνο εκπόνησης του και τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας στο δίκτυο.  

Η διαδικασία περιλαμβάνει ερωτήσεις για την αξιολόγηση της πόλης στους τομείς:  

✓ Διαχείριση Στάθμευσης, 

✓ Σχεδιασμός & διαμόρφωση τοπίου, δρόμων και μέτρα οδών ήπιας κυκλοφορίας,  

✓ Πεζή μετακίνηση 

✓ Ποδήλατο 

✓ Δημόσιες Συγκοινωνίες 

✓ Μέτρα σχετικά με τη χρήση οχημάτων 

✓ Διαχείριση Κινητικότητας 

✓ Διαχείριση Εμπορευματικών Μεταφορών 

 

Τα επίπεδα της ποιοτικής βαθμολόγησης των απαντήσεων στο εργαλείο, τα οποία 

προσαρμόζονται  ανάλογα με το περιεχόμενο στην εξεταζόμενη ερώτηση, είναι:  

0 - Δεν ισχύει 

1- Το έχουμε εφαρμόσει σποραδικά ή "κατά περίπτωση"./ Διαθέτουμε ορισμένες 

πληροφορίες ατεκμηρίωτες. / Πολύ μικρή απόδοση./ Πυροσβεστική προσέγγιση μόνο.  

2- Είμαστε στη διαδικασία υλοποίησης και/ή το έχουμε εφαρμόσει λίγες φορές και σε μικρό 

αριθμό τοποθεσιών / Διαθέτουμε σχετικές πληροφορίες / Ορισμένη επίδοση.  

3- Το έχουμε υλοποιήσει τακτικά και σε πολλές τοποθεσίες / Διαθέτουμε ικανοποιητικό 

όγκο πληροφοριών / Σχετικά ισχυρή απόδοση. 

4- Το έχουμε υλοποιήσει  και το επανεξετάζουμε τακτικά και με συστηματικό τρόπο. / 

Εργαζόμαστε με συστηματικό και καινοτόμο τρόπο / Ισχυρή απόδοση. 

 

Η γενικότερη εικόνα που σχηματίζεται από τη διαδικασία Αυτοαξιολόγησης αναδεικνύει 

σημαντικές ελλείψεις στην αστική κινητικότητα. Η αντιπροσωπευτικότερη τιμή στο σύνολο 

των τομέων κινητικότητας κυμαίνεται κάτω από το Επίπεδο 1.  

Από το διάγραμμα με τα αποτελέσματα της Αυτοαξιολόγησης γίνεται άμεσα εμφανής η 

απουσία κάθε μέριμνας σε μέτρα που να αφορούν μια πιο βιώσιμη χρήση των οχημάτων, 

αλλά και σε υποδομές που να σχετίζονται με το ποδήλατο και την πεζή μετακίνηση. Ιδιαίτερα 

χαμηλά αξιολογούν τους τομείς αυτούς φορείς που σχετίζονται με την καθημερινή 

εναλλακτική μετακίνηση μέσα στην πόλη (Σύλλογοι κατοίκων, φορείς- πόλοι έλξης 

μετακινήσεων). 
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Σε ανάλογα χαμηλό επίπεδο βρίσκεται η αξιολόγηση αναφορικά με τη διαχείριση της 

κινητικότητας, αλλά και σε σχέση με τη διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών γεγονός που 

φανερώνει την έλλειψη οργανωμένων σχεδίων μετακίνησης εντός του Δήμου, αλλά και την 

απουσία μέτρων και δράσεων ευαισθητοποίησης αναφορικά με τη βιώσιμη κινητικότητα. 

Επιπρόσθετα από τα παρακάνω διαγράμματα αναδεικνύεται και η έλλειψη του σχεδιασμού 

όσον αφορά στις «Δημόσιες Συγκοινωνίες».  

Σε λίγο καλύτερο επίπεδο αξιολογήθηκαν η «διαχείριση της στάθμευσης» και ο σχεδιασμός 

και η διαμόρφωση τοπίου και δρόμων και μέτρων ήπιας κυκλοφορίας. Ωστόσο, είναι σαφές 

ότι η αξιολόγηση των φορέων και σε αυτούς τους τομείς υποδηλώνει ότι τα μέτρα που έχουν 

εφαρμοστεί είναι σποραδικά ή/και ανεπαρκή και ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης 

και σε αυτές τις κατηγορίες.  

Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα από την αυτοαξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος 

κινητικότητας των φορέων συνάδουν με αυτά της ομάδας εργασίας του Δήμου. Η πιο 

διακριτή  διαφοροποίηση αφορά στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του αστικού τοπίου και 

στην υλοποίηση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας όπου η Ομάδα Εργασίας του Δήμου 

αντιλαμβάνεται μια καλύτερη κατάσταση από τους υπόλοιπους φορείς.  

 

 

Εικόνα 2 Αυτό-αξιολόγηση υφιστάμενου συστήματος κινητικότητας για το Δήμο Αμαρουσίου 
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Εικόνα 3 Αυτό-αξιολόγηση υφιστάμενου συστήματος κινητικότητας για το Δήμο Αμαρουσίου ανά 
κατηγορία φορέα 
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2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

2.1 Φυσιογνωμία Περιοχής Παρέμβασης 

Ο Δήμος Αμαρουσίου συνιστά έναν από τους δώδεκα Δήμους που εντάσσονται στον Βόρειο 

Τομέα Αθηνών, στην Περιφέρεια Αττικής. Το Μαρούσι αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους 

πρώτους οικισμούς οι οποίοι ξεκίνησαν να αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή της 

βορειοανατολικής Αττικής, με τον τότε μητροπολιτικό Δήμο Αμαρουσίου να ενσωματώνει -

μεταξύ άλλων- τους οικισμούς του Ωρωπού, της Κηφισιάς, του Μαραθώνα, της Πεντέλης, του 

Χαλανδρίου και του Ψυχικού. Με τις διάφορες "αποσπάσεις" που έλαβαν χώρα σε 

μεταγενέστερους χρόνους, με τελευταίες εκείνες της Πεύκης, των Μελισσίων και τμήματος 

των Βριλησσίων, σήμερα ο Δήμος Αμαρουσίου εκτείνεται στο κέντρο του Βόρειου Τομέα, 

αποτελώντας την καρδιά του συγκροτήματος. Αξίζει να αναφερθεί ότι με την εφαρμογή της 

νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα "Καλλικράτης" (Ν. 

3852/2010 - ΦΕΚ 87/Α/2010), στον Δήμο Αμαρουσίου δεν σημειώθηκε ουδεμία μεταβολή. 

Ο υπό μελέτη Δήμος εκτείνεται στα βορειοανατολικά του λεκανοπεδίου Αττικής, τα διοικητικά 

όριά του καταλαμβάνουν έκταση 13.093 στρεμμάτων και εκτείνονται βόρεια μέχρι και τους 

χαμηλότερους πρόποδες της Πεντέλης, μέχρι τα υψώματα της Πεύκης, της Κηφισιάς και των 

Μελισσίων, ενώ προς τα ανατολικά, νότια και νοτιοδυτικά η οριοθέτηση ακολουθεί κατά βάση 

το δίκτυο των μικρών και μεγάλων ρεμάτων της περιοχής (το ρέμα Πεντέλης ή Χαλανδρίου 

στο οποίο ενώνεται το ρέμα του Μπραχαμίου και το ρέμα που βρισκόταν στη θέση της 

σημερινής Λεωφόρου Κύμης). Ο Δήμος Αμαρουσίου συνορεύει βορειοδυτικά με τον Δήμο 

Λυκόβρυσης - Πεύκης, βόρεια με τον Δήμο Κηφισιάς, βορειοανατολικά με τον Δήμο 

Πεντέλης, νοτιοανατολικά με τον Δήμο Βριλησσίων, νότια με τον Δήμο Χαλανδρίου, ενώ 

νοτιοδυτικά συνορεύει με τον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού και τέλος, δυτικά με τους Δήμους 

Νέας Ιωνίας και Ηρακλείου (βλ. Εικόνα 4). 

Επισημαίνεται ότι η "κεφαλή" της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών είναι η 

Κηφισιά, ενώ το Μαρούσι κατέχει τον ρόλο του αστικού κέντρου του συγκροτήματος. 

Επιπλέον, το Χαλάνδρι, το Ψυχικό, τα Βριλήσσια, η Αγία Παρασκευή, ο Δήμος Παπάγου, το 

Ηράκλειο, η Νέα Ιωνία, η Πεντέλη, η Πεύκη και η Μεταμόρφωση αποτελούν περιφερειακούς 

Δήμους. 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, όπως και πολλοί από τους Δήμους των βορείων προαστίων, αποτελεί 

μια προέκταση του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας με μητροπολιτικές λειτουργίες οι 

οποίες αναπτύσσονται κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων και παρέχει μια σχετικά 

καλή ποιότητα ζωής στους κατοίκους του, ενσωματώνοντας γενικά περιοχές με διαφορετικά 

επίπεδα ανάπτυξης και διαφορετικές διαδρομές στην ιστορία συγκρότησης του αστικού ιστού 

και της δομής του μητροπολιτικού χώρου της Αθήνας - Αττικής. 
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Εικόνα 4 - Θέση του Δήμου Αμαρουσίου 

Τα στοιχεία που αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται και στους χάρτες που 

συνοδεύουν το παρόν: 

Πίνακας 4 - Χάρτες εκτός κειμένου 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΑΡΤΗ 

1 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1:10.000 Χ.1 

2 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΦΕΚ 968/Δ/1991) 

1:10.000 Χ.2 

3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 1:10.000 Χ.3 

4 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝH ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
(ΦΕΚ 968/Δ/1991) 

1:10.000 Χ.4 

5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1:10.000 Χ.5 

6 ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1:10.000 Χ.6 

7 ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1:10.000 Χ.7 

8 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1:10.000 Χ.8 

9 ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΗ 1:10.000 Χ.9 

10 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ 1:10.000 Χ.10.1 

11 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΟΑΣΑ 1:10.000 Χ. 10.2 

12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 1:10.000 Χ.10.3 

13 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

1:10.000 Χ.11.1 

14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΙ 1:10.000 Χ.11.2 
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2.2 Θεσμικό Πλαίσιο – Χρήσεις Γης 

Η πολεοδομική οργάνωση μιας περιοχής είναι απόλυτα συνυφασμένη με την κινητικότητά 

της και αποτελεί ένα από τα καίρια σημεία της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης. Πιο 

συγκεκριμένα, οι χρήσεις γης μιας περιοχής (είδη χρήσεων γης και κατανομή τους στον 

χώρο) διαμορφώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζήτηση και τα πρότυπα των μετακινήσεων. 

Επομένως, η μελέτη τους συνεισφέρει αφενός στη βαθιά κατανόηση των μηχανισμών 

μετακίνησης στην εν λόγω περιοχή, αφετέρου στην κατανόηση των ευκαιριών και των 

προβλημάτων (σχετικών με θέματα κινητικότητας) που απορρέουν από αυτές. Στην εν λόγω 

ενότητα εξετάζονται οι υφιστάμενες χρήσεις γης όπως αυτές χωροθετούνται μέσα στα όρια 

του υπό μελέτη Δήμου, γίνεται σύγκριση μεταξύ θεσμοθετημένων και υφιστάμενων χρήσεων 

γης, ενώ παράλληλα εντοπίζονται θύλακες με συγκεκριμένες χρήσεις ή θύλακες οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από συνδυασμό χρήσεων γης. 

2.2.1 Πολεοδομική Διαίρεση Δήμου Αμαρουσίου - Βασικά Πολεοδομικά 

Στοιχεία & Πληροφορίες 

Ο Δήμος Αμαρουσίου αποτελείται από δεκαεπτά (17) Πολεοδομικές Ενότητες (Π.Ε.) οι 

οποίες παρουσιάζουν διαφορές αναφορικά με την έκταση, τον πληθυσμό και τα λοιπά εγγενή 

χαρακτηριστικά τους. Οι Π.Ε. που συγκροτούν τον υπό μελέτη Δήμο είναι οι εξής (βλ. Εικόνα 

5): 

▪ Άγιοι Ανάργυροι 

▪ Άγιος Νικόλαος 

▪ Άγιος Θωμάς 

▪ Ανάβρυτα 

▪ Εργατικές Κατοικίες 

▪ Νέο Τέρμα 

▪ Κέντρο 

▪ Κοκκινιά 

▪ Αγία Φιλοθέη 

▪ Νέα Λέσβος 

▪ Νέο Μαρούσι 

▪ Παράδεισος 

▪ Πολύδροσο 

▪ Σωρός 

▪ Στούντιο Α 

▪ Ψαλίδι 

▪ ΑΣΠΑΙΤΕ 
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Νέες περιοχές προς πολεοδόμηση θεωρούνται οι εξής: η περιοχή "Καρπάθικα - Ηπειρώτικα", 

η περιοχή πλησίον του νεκροταφείου Αμαρουσίου, τμήμα της περιοχής Αναβρύτων, ενώ 

επανέγκριση απαιτείται για τις πολεοδομικές μελέτες των περιοχών "Ελληνική Παιδεία" και 

"Δηλαβέρη" (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2015-2019 - Στρατηγικός 

Σχεδιασμός). 

 

Εικόνα 5 - Πολεοδομική Διαίρεση Δήμου Αμαρουσίου  

(Πηγή: http://maroussi.getmap.gr/) 

Οι Συντελεστές Δόμησης (Σ.Δ.) στον Δήμο Αμαρουσίου διαμορφώνονται ως εξής: 

• Σ.Δ. = 1 για παλιές εντάξεις στο σχέδιο προ του Ν. 1337/83. 

• Σ.Δ. = 0,65 - 0,80 για περιοχές που εντάχθηκαν μετά την ισχύ του Ν.1337/83. 

Η χρήση γης που κυριαρχεί στον Δήμο Αμαρουσίου είναι αυτή της κατοικίας. Βασικές και 

σημαντικές χρήσεις θεωρούνται επίσης το εμπόριο και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

(υπηρεσίες παντός είδους, από γραφεία μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών έως υπηρεσίες 

http://maroussi.getmap.gr/
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εστίασης). Επιπλέον, εντοπίζονται μεγάλες εκτάσεις πρασίνου όπως είναι το άλσος του 

κτήματος Συγγρού, το κτήμα Καρέλλα, το άλσος Παραδείσου και το κτήμα του Ιππικού 

Ομίλου. Στην περιοχή μελέτης αναπτύσσονται επίσης ειδικές χρήσεις μείζονος σημασίας 

όπως για παράδειγμα είναι η περίθαλψη, καθώς ο Δήμος "φιλοξενεί" κάποια από τα 

σημαντικότερα νοσοκομεία σε ολόκληρη την περιοχή της Αττικής (δημόσια ή ιδιωτικά), όπως 

είναι το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, και τα νοσοκομεία "Υγεία" και "ΙΑΣΩ". Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει επίσης ο τομέας του αθλητισμού, καθώς στον Δήμο Αμαρουσίου είναι 

χωροθετημένη η σημαντικότερη αθλητική υποδομή σε εθνικό επίπεδο, το Ολυμπιακό 

Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "Σπύρος Λούης" (ΟΑΚΑ). 

Το κέντρο του Αμαρουσίου μαζί με τον Πειραιά θεωρούνται τα επόμενα -μετά την Αθήνα- 

μητροπολιτικά κέντρα της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία διαφοροποιούνται μεταξύ τους στη 

βάση της εξειδίκευσης των λειτουργιών τους, αλλά και της χωρικής τους οργάνωσης. 

Ειδικότερα, το κέντρο του Αμαρουσίου αποτελεί ένα συνεχώς εξελισσόμενο κέντρο 

επιχειρήσεων και κοινωνικών λειτουργιών, το οποίο οφείλει την ανάπτυξή του κυρίως στον 

ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με μελέτη που έχει διεξαχθεί για την περιοχή παρέμβασης, 

υφίστανται δύο κέντρα εντός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Αμαρουσίου: το 

παραδοσιακό κέντρο, με λειτουργίες κυρίως τοπικής αλλά και υπερτοπικής ακτινοβολίας, και 

το κέντρο μητροπολιτικών και υπερτοπικών δραστηριοτήτων που διαρθρώνεται κατά μήκος 

της Λεωφόρου Κηφισίας και της Αττικής Οδού. Η εν λόγω περιοχή αναπτύσσεται γοργά 

βάσει ιδιωτικής πρωτοβουλίας και αποτελεί εκτόνωση στη δυσχέρεια υποδοχής νέων 

λειτουργιών που παρουσιάζει το κέντρο της Αθήνας. Χαρακτηρίζεται από λειτουργίες 

επιχειρήσεων εμπορίου (εκθέσεις), δημόσιων οργανισμών, υγείας και αθλητισμού, 

υπερτοπικού και μητροπολιτικού χαρακτήρα. 

Σύμφωνα με το "Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες Διατάξεις" (Ν. 4277/ΦΕΚ 

Α 156/01.08.2014), ως κατεύθυνση για τη χωρική υποενότητα Βόρειας Αθήνας στην οποία 

εντάσσεται και ο Δήμος Αμαρουσίου, διατυπώνεται η διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής 

ως τόπο κυρίως κατοικίας, αλλά και εμπορίου, υπηρεσιών και αναψυχής. Κρίνεται κατά 

συνέπεια αναγκαίος ο σχεδιασμός των χρήσεων γης μέσω των υποκείμενων επιπέδων 

σχεδιασμού για την εξισορρόπηση των συγκρούσεων χρήσεων γης, κυρίως όσον αφορά 

στην κατοικία, στις υπηρεσίες και στο εμπόριο. Στο σχέδιο προβλέπονται επίσης πόλοι 

ανάπτυξης οι οποίοι συντίθενται με τους άξονες ανάπτυξης και περιλαμβάνουν πλέγματα 

υπερτοπικών δραστηριοτήτων είτε σύνθετα και πολυδιάστατα, είτε με εξειδικευμένο 

προσανατολισμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Μαρούσι προωθείται ως πόλος ανάπτυξης με 

εξειδίκευση στις επιχειρήσεις, το υπερτοπικό εμπόριο, την αναψυχή, τις υπηρεσίες υγείας, 

τον αθλητισμό και τη διοίκηση (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2015-2019 - 

Στρατηγικός Σχεδιασμός). 
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2.2.2 Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης 

Σε ό,τι αφορά τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης σημειώνεται ότι ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) που καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής του 

έκτασης. Πιο συγκεκριμένα, η αρχική έγκριση του ΓΠΣ του Δήμου Αμαρουσίου έγινε μέσα 

από την υπ’ αριθ. 103571/7467 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ η οποία δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 968/Δ/31-12-1991. Έκτοτε έχουν γίνει οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

• Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθ. 88223/6449 - Φ.Ε.Κ. 1241/Δ/4-10-1993. 

• Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθ. 6939/1283 - Φ.Ε.Κ. 744/Δ/7-7-1993. 

• Απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής υπ’ αριθ. 31174/Π – 873/93 – Φ.Ε.Κ 1326/Δ/7 -

10-1993. 

• Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθ. 72228/4579 - Φ.Ε.Κ. 734/Δ/20-7-1994. 

• Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθ. 7/6487 - Φ.Ε.Κ. 977/Δ/11-11-1997. 

Πρόσφατα, ο Δήμος Αμαρουσίου προχώρησε στην αναθεώρηση του Εγκεκριμένου 

Ρυμοτομικού Σχεδίου στους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/3-5-

2012), με την υπ’ αρ. 296/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή 

πρότασης με τίτλο "Μελέτη Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου 

Αμαρουσίου" με στόχο την ένταξη στο Πρόγραμμα "Ολοκλήρωση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού" του Πράσινου Ταμείου και τη χρηματοδότηση της μελέτης αναθεώρησης του 

ΓΠΣ (ΑΔΑ: Β4Θ3ΩΨ9-ΗΤ8) (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2015-2019 - 

Στρατηγικός Σχεδιασμός). 

Αναφορικά με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης που προβλέπονται από το ΓΠΣ του Δήμου 

Αμαρουσίου, αυτές αφορούν κυρίως σε (βλ. Εικόνα 6): 

• Αμιγή κατοικία, η οποία δεσπόζει στο σύνολο σχεδόν της εξεταζόμενης περιοχής 

(77,31% επί της έκτασης των θεσμοθετημένων χρήσεων γης). 

• Γενική κατοικία, στην οποία επιτρέπεται η ανάπτυξη χρήσεων γης πέραν της κατοικίας 

αυτής καθεαυτής (10,44% επί της έκτασης των θεσμοθετημένων χρήσεων γης). 

• Πολεοδομικό κέντρο, το οποίο αφορά στις κεντρικές λειτουργίες της πόλης 

(πολεοδομικό κέντρο και κέντρο γειτονιάς) που αναφέρονται κυρίως σε εμπορικές 

δραστηριότητες και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπερτοπικού χαρακτήρα ή 

τοπικού χαρακτήρα για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της περιοχής μελέτης ή 

της ευρύτερης περιοχής (11,35% επί της έκτασης των θεσμοθετημένων χρήσεων γης). 

• Λοιπές χρήσεις που αποτελούν το 0,89% της έκτασης των θεσμοθετημένων χρήσεων 

γης. 
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Εικόνα 6 - Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης Δήμου Αμαρουσίου 
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Εικόνα 7 - ΓΠΣ Δήμου Αμαρουσίου (Πηγή: ΟΡΣΑ)
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2.2.3 Υφιστάμενες Χρήσεις Γης 

Οι πραγματικές χρήσεις γης της περιοχής μελέτης, έτσι όπως αυτές προέκυψαν μέσα από 

επιτόπια καταγραφή, αναζήτηση στο διαδίκτυο για συγκεκριμένες χρήσεις γης (όπως χώροι 

στάθμευσης, δημόσιες ή δημοτικές υπηρεσίες, θρησκευτικοί χώροι, κ.λπ.), αλλά και από 

συλλογή ανοιχτών δεδομένων, απεικονίζονται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι, η χρήση γης 

που κυριαρχεί σε ολόκληρη την έκταση της περιοχής μελέτης είναι αυτή της αμιγούς 

κατοικίας. Στο αστικό περιβάλλον του Δήμου Αμαρουσίου απαντώνται όλες οι κύριες βασικές 

υποδομές, καθώς επίσης και υπερτοπικές χρήσεις/δραστηριότητες, κατά βάση εμπορικές, 

αναψυχής και παροχής υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης). Οι εν λόγω 

δραστηριότητες αναπτύσσονται κυρίως γραμμικά, κατά μήκος των βασικών οδικών αρτηριών 

που διασχίζουν την περιοχή μελέτης όπως είναι η Λ. Κηφισίας, η Αττική Οδός, η Λ. 

Νερατζιωτίσσης και η οδός Πεντέλης, αλλά και οδοί τοπικής σημασίας, όπως οι οδοί 

Χατζηαντωνίου, Βασιλίσσης Σοφίας, 28ης Οκτωβρίου, Θησέως, κ.λπ., με τις χρήσεις του 

εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών να επικρατούν σε αυτές τις ζώνες, όπως αυτό είναι 

εμφανές και από την επισκόπηση του αντίστοιχου Χάρτη. 

 

Εικόνα 8 - Υφιστάμενες Χρήσεις Γης Δήμου Αμαρουσίου 
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Γενικά, από τη μελέτη της χωρικής διάρθρωσης των χρήσεων γης σε ολόκληρη την περιοχή 

παρέμβασης συμπεραίνεται ότι η κυρίαρχη χρήση γης είναι αυτή της κατοικίας. Παρόλα αυτά 

εμφανίζεται ένα ιδιαίτερα μεγάλο φάσμα χρήσεων γης (εκπαίδευση, αθλητισμός, πολιτισμός, 

αναψυχή, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, δημόσιες υπηρεσίες, κ.λπ.). Εκτός του πυκνού 

οικιστικού ιστού, η περιοχή του Αμαρουσίου διαθέτει εμπορικό κέντρο με μεγάλη ποικιλία 

εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων εστίασης και παροχής υπηρεσιών (από γραφεία 

μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών έως υπηρεσίες καλλωπισμού και τεχνικά γραφεία) τα οποία 

εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή. Επίσης, αναπτύσσονται κατά τόπους μικρότερα τοπικά 

εμπορικά κέντρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας. Τέλος, αξίζει να 

αναφερθεί ότι το Μαρούσι αποτελεί έναν σημαντικό πόλο έλξης για τους κατοίκους της 

Αθήνας για σύντομες αποδράσεις που συνδυάζονται με αγορές και αναψυχή, καθώς 

συγκεντρώνει εξέχοντες εμπορικούς πόλους έλξης (The Mall Athens, Golden Hall, Avenue 

Mall Athens), αλλά και αρκετές υποδομές αναψυχής. Επίσης, στον Δήμο Αμαρουσίου 

βρίσκεται το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), στο οποίο είναι χωροθετημένες οι 

μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας (Ολυμπιακό Στάδιο, 

Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο, Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου, Ολυμπιακό Κέντρο 

Αντισφαίρισης και Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο). Σημειώνεται ότι ειδικά το Ολυμπιακό 

Στάδιο, εκτός από εξέχοντα πυρήνα αθλητικών εκδηλώσεων, αποτελεί ταυτόχρονα και 

βασικό χώρο διεξαγωγής πολιτιστικών δραστηριοτήτων (συναυλίες, φεστιβάλ, κ.λπ.). 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια εκτενής παρουσίαση των κύριων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών 

(δημόσιων και ιδιωτικών) του Δήμου Αμαρουσίου. Περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις 

εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού, δημόσιες υπηρεσίες, λαϊκές αγορές, κ.λπ. 

Εγκαταστάσεις Εκπαίδευσης (σύνολο 71) 

• 1ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Νεαπόλεως 67 

• 2ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας 211 

• 3ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Φλοίας 33 

• 4ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Ζεκάκου 7 

• 5ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Παρασκευά 18 

• 6ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Βαλτετσίου 12 

• 7ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Παπάγου 55 - Νέα Λέσβος 

• 8ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Μανδηλαρά 1 

• 9ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Ύδρας 8 

• 10ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 44 

• 11ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Κρήτης 19 

• 12ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Φλοίας 33 
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• 13ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Αμαρυσίας Αρτέμιδος & Ίμβρου 

• 16ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Μακρυγιάννη 1 

• 18ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Συγγρού & Ίωνος 

• 19ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Καραολή & Δημητρίου 1 

• Ειδικό Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου, Πεντέλης 58 

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, Κηφισίας 211 

• 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, Φλοίας 33 

• 4ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου "Ζεκάκειο", Σωρού 72 

• 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, Αμαρυσίας Αρτέμιδος 15 & Ίμβρου 

• 6ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, Καραολή & Δημητρίου 1 

• 7ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, Πάτμου 3 

• 8ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, Μαραθωνοδρόμου 54 

• 9ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, Αυτοκράτορος Ηρακλείου 42 

• 10ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, Νικηφόρου Μανδηλαρά 1 

• 11ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, Φλοίας 33 

• 13ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, Ψαρρού & Βαλτετσίου 12 

• 15ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, Μακρυγιάννη 7 

• 16ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 44 

• 18ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, Συγγρού Ανδρέα & Ίωνος 

• 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, Πεντέλης 58 

• 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας 213-215 

• 2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 125 

• 3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, Λάμπρου Κατσώνη & Ύδρας 

• 4ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, Ζεκάκου 3 

• 5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, Ευκαλύπτων 39 

• 6ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, Ολυμπίας 50 

• 7ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, Σάμου & Μονεμβάσιας 

• 8ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, Νίκης 46 

• Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων, Λ. Κηφισίας 184 

• 1ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας 213 

• 2ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 125 

• 3ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου, Πέλικα Ιωάννη & Κυρίλλου 

• 4ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου, Ζεκάκου 3 

• 5ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου, Ολυμπίας 50 

• 6ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου, Ευκαλύπτων 39 
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• 8ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου, Κριεζή 55 & Μονεμβάσιας 

• 9ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου, Νίκης 46 

• Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων, Λ. Κηφισίας 184 

• 1ο ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Αναβρύτων, Κηφισίας 184 

• 1ο ΕΠΑΛ, Κτήμα Μακρυκώστα 

• 2ο ΕΠΑΛ Κτήμα Μακρυκώστα 

• 3ο ΕΠΑΛ Κτήμα Μακρυκώστα 

• ΕΚ, Κτήμα Μακρυκώστα 

• Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Αμαρουσίου, Κυρίλλου & 

Πέλικα Ιωάννη 7 

• Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο "Τριανέμι", Περικλέους 29 

• Γερμανική Σχολή Αθηνών, Δημοκρίτου 6 & Γερμανικής Σχολής Αθηνών 

• Εκπαιδευτήρια Δούκα, Μεσογείων 151 

• Ιόνιος Σχολή, Σισμανογλείου 29 

• Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλίνων, Στρατηγού Στέφανου Σαράφη 6 

• Εκπαιδευτήρια "Η Ελληνική Παιδεία", Κανάρη 9 

• Ελληνοαγγλική Αγωγή, Ομορφοκκλησιάς 21 

• Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας, Φλέμινγκ 20 

• ΟΤΕAcademy, Πέλικα Ιωάννη & Σπάρτης 

• Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Ηλεκτρικός 

Σταθμός "Ειρήνη" 

• Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), Αιγιαλείας 52 

• Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου  

• Μητροπολιτικό Κολλέγιο "Ακμή", Σωρού 74 

• 1ο Σύστημα Προσκόπων Αμαρουσίου, Αγίου Θωμά 3 & Πετρούτσου 

• Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, Λ. Κηφισίας 182 

Εγκαταστάσεις Αθλητισμού (σύνολο 19) 

• Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "Σπύρος Λούης" (ΟΑΚΑ), Λ. Κηφισίας 37 

• Δημοτικό Κολυμβητήριο Αμαρουσίου, Αναξαγόρα & Κυπρίων Αγωνιστών 65 

• Κλειστό Γυμναστήριο "Σπύρος Λούης", Βασιλίσσης Όλγας 12 

• Κλειστό Γυμναστήριο Κοκκινιάς Αμαρουσίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 125 

• Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά, Νιόβης & Διονύσου 

• Δημοτικό Γυμναστήριο Αμαρουσίου - Στέκι Νέων, Κονίτσης 16 

• Δημοτικό Γυμναστήριο Αμαρουσίου, Ανδρομέδας 4 

• Δημοτικό Γήπεδο 5x5, Ανδρονίκου & Ναούσης, Πλατεία Δωδεκανήσου 
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• Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Ζεκάκου & Δέσπως Μπότσαρη 

• Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου στη Συμβολή των Οδών Σισμανογλείου & Λύσικα 

• Γήπεδα Ποδοσφαίρου στη Συμβολή των Οδών Μακρυγιάννη & Βιδάλη 

• Γήπεδο Μπάσκετ επί της Οδού Πεντέλης 

• Ελληνικός Ιππικός Όμιλος, Παραδείσου 18 

• Maroussi Athletic Club (MAC), Δελφών 77 

• Tennis Square Powered by Mastercard, Πεντέλης 69 

• Campeon Football Club, 3η Πάροδος Φραγκοκκλησιάς 

• Αθλητικό Συγκρότημα "Seven FC", Σαλαμινομάχων 37-39 

• Marousi Tennis Club, Σισμανογλείου 74 

• Arena Soccer Club, Κωστή Παλαμά 19 

Υποδομές Πολιτισμού (σύνολο 13) 

• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου, Κυπρίων Αγωνιστών και Καΐρη 2 

• Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου, Πλάτωνος 1 & Βασιλίσσης Όλγας 26  

• Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου, Στεφάνου Δραγούμη 9 & Μιλτιάδου 

• Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών, Βορείου Ηπείρου 27 & Μεσογείων  

• Δημοτική Ολυμπιακή Πινακοθήκη "Σπύρου Λούη", Βασιλίσσης Σοφίας 85 

• Διεθνές Ολυμπιακό Μουσείο Κεραμικής Γλυπτικής, Πλατεία Ηρώων - Παλαιό 

Δημαρχείο 

• Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου, Βασιλίσσης Σοφίας 85 & Σουρή 

• Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού - Ωδείο Δήμου Αμαρουσίου, Νιόβης 7 

• Πολιτιστικές Αίθουσες Δήμου Αμαρουσίου, Αγίας Ελεούσης 116 

• Ίδρυμα Τσαρούχη, Πλουτάρχου 28 

• Αθλητικό & Πολιτιστικό Κέντρο "Δαΐς", Μεσογείων 151 

• Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Αμαλιείου, Λ. Κηφισίας 219 

• Θέατρο "Διθύραμβος", Λητούς 6 

Δημόσιες/Δημοτικές Υπηρεσίες (σύνολο 15) 

• Δημαρχείο Αμαρουσίου, Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Δημητρίου Μόσχα 

• Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, Πάτμου & Αγίου Όρους 16 

• Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, Πεντέλης 14 

• ΚΕΠ Δήμου Αμαρουσίου (Κεντρικό), Χατζηαντωνίου 10  

• ΚΕΠ Αμαρουσίου (Παράρτημα Α), Μεσογείων 82  

• ΔΟΥ Αμαρουσίου, Πλαταιών 57 & Αγίου Κωνσταντίνου 

• ΟΑΕΔ Δήμου Αμαρουσίου (ΚΠΑ2), Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 9 
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• ΕΦΚΑ - Υποκατάστημα Αμαρουσίου, Χατζηαντωνίου 15 

• Υποθηκοφυλακείο Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας 137 

• ΕΥΔΑΠ - Περιφερειακό Κέντρο Αμαρουσίου, Παναγή Τσαλδάρη 24 & Μιαούλη Ανδρέα 

7 

• ΔΕΗ Κηφισιάς, Λεωφόρος Κηφισίας 197 

• Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), Λ. Κηφισίας 23 

• Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας - Παράρτημα Αμαρουσίου, 

Χατζηαντωνίου & Γεμελιάρη 8 

• Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, Λεωφόρος Κηφισίας 99 

• Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Ανδρέα Παπανδρέου 

37 

Υγεία - Πρόνοια (σύνολο 49) 

• Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο, Σισμανογλείου 1 

• ΙΑΣΩ Μαιευτήριο - Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Λ. Κηφισίας 37-39 

• Παιδιατρική Κλινική ΙΑΣΩ Παίδων, Λεωφόρος Κηφισίας 37-39 

• Νοσοκομείο "ΥΓΕΙΑ", Ερυθρού Σταυρού 4 & Λ. Κηφισίας 

• Ιδιωτικό Νοσοκομείο "Μητέρα", Ερυθρού Σταυρού 6 

• Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Διστόμου 5-7 

• Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική "Γαία", Διστόμου 9 

• Ορθοβιοτική, Σώρου 3-5 

• Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο, Παλαιολόγου 9 (1ος όροφος) 

• 1ος Παιδικός Σταθμός Αγίων Αναργύρων, Δημητρίου Ράλλη 55 

• Παιδικός Σταθμός Σωρού, Αμμοχώστου 28 

• 1ος Παιδικός Σταθμός Κοκκινίας Αμαρουσίου, Μελισσίων 18 

• 2ος Παιδικός Σταθμός Κοκκινίας Αμαρουσίου, Χλόης 30-32 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 

• Παιδικός Σταθμός Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου, Ερυθρού Σταυρού 21, Αγία Φιλοθέη 

• Παιδικός Σταθμός Νέο Τέρμα Δήμου Αμαρουσίου, Θεμιστοκλέους 3 

• Παιδικός Σταθμός Αναβρύτων Πολεοδομικής Ενότητας Νέας Λέσβου - Αναβρύτων 

Δήμου Αμαρουσίου, Τσακάλωφ 21 

• Παιδικός Σταθμός Πολυδρόσου, Φραγκοκκλησιάς 84 

• Παιδικός Σταθμός Εργατικών Κατοικιών Δήμου Αμαρουσίου, Νερατζιωτίσσης 73 

• Παιδικός Σταθμός Κέντρου, Αριστοτέλους 8 

• Παιδικός Σταθμός Στούντιο, Γκλιάτη 2 

• Πρότυπος Παιδικός Σταθμός "Kissifer", Βασιλίσσης Όλγας 18 

• Παιδικός Σταθμός "Ludus", Ηρώδου Αττικού 8 
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• Παιδικός Σταθμός "Τα 3 Γουρουνάκια", Αγίου Γεωργίου 18 & Κύπρου, Νέα Φιλοθέη 

• Παιδικός Σταθμός "Rollino", Ρέας 30 

• Παιδικός Σταθμός "ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ", Μεσολογγίου 8 

• Παιδικός Σταθμός "Elmina's Baby College", Νερατζιωτίσσης 24 

• Παιδικός Σταθμός "Marvi's", Μεσογείων 170 & Σαλαμινομάχων 

• Παιδικός Σταθμός "Μπόμπιρες", Φειδίου 4  

• Παιδικός Σταθμός "Ο Μικρός Παράδεισος", Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 75 & Πήγασου 4 

• Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ονειρόκηπος", Κόδρου 8 

• Βρεφονηπιακός Σταθμός "Οι Μελωδίες της Πλώρης", Πιττακού 5 

• Βρεφονηπιακός - Παιδικός Σταθμός "Η Χώρα του Ποτέ", Στρατηγού Ρογκάκου 17 

• Κεντρικό ΚΑΠΗ Δήμου Αμαρουσίου, Περικλέους 22 

• 1o Περιφερειακό Παράρτημα ΚΑΠΗ (Αναβρύτων - Βορρέ - Νέας Λέσβου), Σαπφούς 1 

• 2o Περιφερειακό Παράρτημα ΚΑΠΗ (Εργατικών Πολυκατοικιών), Αγίου Κωνσταντίνου 

• 3o Περιφερειακό Παράρτημα ΚΑΠΗ (Κοκκινιάς), Μεσογείων 82 

• 4o Περιφερειακό Παράρτημα ΚΑΠΗ (Πολύδροσου), Ακακίων 52 

• 5o Περιφερειακό Παράρτημα ΚΑΠΗ (Αγίας Φιλοθέης), Νεαπόλεως 55 

• 6ο Περιφερειακό Παράρτημα ΚΑΠΗ (Παραδείσου), Παραδείσου & Κεραμεικού 

• Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Θαλπωρή", Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 

• "ΘΑΛΩ Α.Ε" - Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, Νερατζιωτίσσης 28 

• Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Θαλερός", Λ. Κηφισίας 54 

• Άκτιος Άρτ Παλλάς - Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, Πεντέλης 55 

• Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), Πλατεία Εργατικών 

Κατοικιών  

• Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παίδων, Πεντέλης 58 

• Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας, Στουντίου & Γκλιάτη 2 

• Δημοτικό Κέντρο Πρόληψης Υγείας Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΠ Υγείας), Κηφισίας 108 

• Το Χαμόγελο του Παιδιού, Πανός 25 

• Αμαλίειο Ορφανοτροφείο, Λεωφόρος Κηφισίας 223-225 

Υποδομές/Εγκαταστάσεις Αναψυχής (σύνολο 48) 

• Δημοτικός Κινηματογράφος "Μίμης Φωτόπουλος", Αγίου Κωνσταντίνου 42 (πλατεία 

Σπύρου Λέκκα, δίπλα στο εμπορικό κέντρο "Αίθριο") 

• Κινηματογράφος "Διάνα", Περικλέους 14 

• Πολυχώρος Αναψυχής & Παιδιού ΟΑΚΑ, Αμαρυσίας Αρτέμιδος & Πιτταρά 

• Λούνα Παρκ "Τα Αηδονάκια", Διονυσίου 155 

• Paintballers, Παπαδιαμάντη 21 
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• Πάρκο Ελευθερίας, Νεαπόλεως & Ελευθερίας 

• Άλσος Παραδείσου Αμαρουσίου επί της Οδού Αρτέμιδος 

• Πάρκο Κυπρίων Αγωνιστών Αμαρουσίου, Κυπρίων Αγωνιστών 20 

• 40 παιδικές χαρές που βρίσκονται κατανεμημένες σε όλο τον πολεοδομικό ιστό του 

Δήμου Αμαρουσίου (19 ανατολικά του άξονα της Λ. Κηφισιάς και 21 δυτικά. Από αυτές 

έχουν πιστοποιηθεί έως σήμερα 32, ενώ έχουν λάβει βεβαίωση καταλληλόλητας 31).  

Ο πλήρης κατάλογος των παιδικών χαρών του Δήμου που περιέχει και τη διεύθυνσή 

τους είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου: 

(http://www.maroussi.gr/default.aspx? lang=el-GR&page=84). 

Στην Εικόνα 9 που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των κοινόχρηστων - ελεύθερων 

χώρων, των χώρων αναψυχής και των χώρων πρασίνου που βρίσκονται εντός της 

επικράτειας του Δήμου Αμαρουσίου και χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία ως προς τα 

χαρακτηριστικά τους και τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος. 

Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούνται μικρά δίκτυα ελεύθερων χώρων 

και χώρων πρασίνου (βλ. Χάρτη 5), αλλά στην πλειοψηφία τους οι εν λόγω χώροι βρίσκονται 

διασκορπισμένοι στην έκταση του Δήμου μην αποτελώντας ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό 

δίκτυο που διατρέχει ισόρροπα ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον, η συνολική 

έκταση των ελεύθερων χώρων, των χώρων αναψυχής και πρασίνου ανέρχεται σε 

1.308.175,1 m2 (συμπεριλαμβάνεται και η έκταση του κτήματος Συγγρού), η οποία αποτελεί 

το 9,72% της συνολικής έκτασης του Δήμου Αμαρουσίου. Αν και το ποσοστό αυτό κρίνεται 

σε γενικές γραμμές αποδεκτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του 

αντιστοιχεί στην έκταση του κτήματος Συγγρού. Επομένως, παρατηρείται μια μεγάλη 

συγκέντρωση ενός χώρου πρασίνου στα βόρεια του Δήμου Αμαρουσίου, ενώ στο υπόλοιπο 

τμήμα του Δήμου αυτοί οι χώροι είναι κατά πολύ μικρότεροι και παρουσιάζουν σχετική 

ανισορροπία ως προς τη χωρική τους κατανομή. 

http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=84
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Εικόνα 9 - Σύνολο Ελεύθερων Χώρων, Χώρων Πρασίνου & Χώρων Αναψυχής Δήμου Αμαρουσίου 

Λοιπές Υποδομές (σύνολο 5) 

• Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α 

• Avenue Mall Athens, Λ. Κηφισίας 41 

• The Mall Athens, Ανδρέα Παπανδρέου 35 

• Δημοτικός Λαχανόκηπος, Μανώλη Ανδρονίκου 6 & Αυτοκράτορος Ηρακλείου 

• Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου Αμαρουσίου, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 43 

Λαϊκές Αγορές (σύνολο 3) 

• Τρίτη: Κοκκινιά - οδός Σισμανογλείου (από Λεμονά έως Μουργκάνας) 

• Σάββατο: Πολύδροσο - οδοί Ακακιών (από Στρατηγού Ρογκάκου έως Εθνάρχου 

Μακαρίου), Κριεζή (από Φραγκοκκλησιάς έως Καρκαβίτσα) & Ροδοδάφνης (από 

Φραγκοκκλησιάς έως Μονεμβάσιας) (ανά 4 μήνες από 1/10 κάθε έτους). 

• Σάββατο: Κέντρο Αμαρουσίου - οδοί Μεγάλου Αλεξάνδρου (από Νερατζιωτίσσης έως 

Ναυαρίνου), Δημητρίου Γούναρη (από Νερατζιωτίσσης έως 25ης Μαρτίου) & 

Αθανασίου Διάκου (από Νερατζιωτίσσης έως Λάμπρου Κατσώνη) (ανά 4 μήνες από 

1/10 κάθε έτους). 

Ενδεικτικά Μη 
Εκτεταμένα Δίκτυα 

Ελεύθερων Χώρων & 
Χώρων Πρασίνου 
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Αναφορικά με τη σύγκριση ανάμεσα στις θεσμοθετημένες και τις υφιστάμενες χρήσεις γης 

του Δήμου Αμαρουσίου, αξίζει να αναφερθεί ότι δεν παρατηρούνται πολύ σημαντικές 

αποκλίσεις. Βασικές τοπικές δραστηριότητες όπως εμπόριο και παροχή υπηρεσιών οι οποίες 

καταγράφονται στην έκταση του Δήμου (υφιστάμενες χρήσεις γης), λαμβάνουν χώρα στις 

περιοχές εκείνες όπου οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης προβλέπουν την ανάπτυξη 

πολεοδομικών κέντρων, κέντρων γειτονιάς και γενικής κατοικίας που με τη σειρά τους 

επιτρέπουν τη χωροθέτηση και λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων 

παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορών, εστίασης, αναψυκτηρίων, συνεργείων 

επισκευής αυτοκινήτων, πρατήριων καυσίμων, κ.α. Δηλαδή, παρατηρείται συμφωνία μεταξύ 

των χρήσεων γης που προβλέπονται από το ΓΠΣ της περιοχής μελέτης και των 

υφιστάμενων. Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται η συνολική επιφάνεια που 

καταλαμβάνει κάθε διαφορετική υφιστάμενη χρήση γης και αφορά σε όλη την επικράτεια της 

περιοχής παρέμβασης. 

Πίνακας 5 - Συνολική Επιφάνεια Χρήσεων Γης Δήμου Αμαρουσίου 

Χρήσεις Γης 
Συνολική 

επιφάνεια (m2) 

Ποσοστό επί της συνολικής επιφάνειας 

της εξεταζόμενης περιοχής 

Κατοικία 4.588.967,80 42,29% 

Εμπόριο 571.016,29 5,26% 

Παροχή Υπηρεσιών 644.115,15 5,94% 

Εκπαίδευση 394.772,67 3,64% 

Αθλητισμός 1030003,9 9,49% 

Πολιτισμός 13.518,47 0,12% 

Υγεία - Πρόνοια 187.511,92 1,73% 

Διοίκηση - Δημόσια Υπηρεσία 61.390,14 0,57% 

Αναψυχή 45.863,57 0,42% 

Πλατεία 41.391,40 0,38% 

Θρησκευτικός Χώρος 29.017,79 0,27% 

Κοιμητήριο 18.795,36 0,17% 

Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις 10.471,24 0,10% 

Πολύ Αραιή Δόμηση 585.060,08 5,39% 

Αδόμητος Χώρος 1.057.588,91 9,75% 

Κοινόχρηστος - Κοινωφελής 

Χώρος 
135.476,67 1,25% 

Parking 215.877,45 1,99% 

Αστικό Πράσινο 342.615,67 3,16% 

Κτήμα 742.827,78 6,85% 

Ιδιαίτερες Χρήσεις 135.116,99 1,25% 
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Η επισκόπηση του παραπάνω πίνακα καθιστά σαφή την κυριαρχία της κατηγορίας της 

κατοικίας σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χρήσεις γης (42,29%). Ακολουθεί η κατηγορία των 

αδόμητων χώρων με ποσοστό 9,75% και εν συνεχεία η κατηγορία του αθλητισμού με 

ποσοστό 9,49%. Σημειώνεται ότι η κατηγορία του αθλητισμού εμφανίζεται ιδιαίτερα 

ενισχυμένη λόγω της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου 

Αθηνών "Σπύρος Λούης" (ΟΑΚΑ) μέσα στην επικράτεια του Δήμου. Στην τέταρτη θέση 

βρίσκεται η κατηγορία των κτημάτων με ποσοστό 6,85% και ακολουθούν οι κατηγορίες της 

παροχής υπηρεσιών με ποσοστό 5,94%, της πολύ αραιής δόμησης που αφορά σε ιδιαίτερα 

αραιή δόμηση κατοικιών (5,39%), του εμπορίου (5,26%), της εκπαίδευσης (3,64), του 

αστικού πρασίνου (3,16%), των χώρων στάθμευσης (1,99%), της υγείας - πρόνοιας (1,73%), 

των κοινόχρηστων - κοινωφελών χώρων (1,25%), καθώς και των ιδιαίτερων χρήσεων επίσης 

με ποσοστό 1,25%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά συνολικού 

εμβαδού. 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία των ιδιαίτερων χρήσεων γης συγκαταλέγονται κυρίως 

εγκαταλελειμμένα κτίρια τα οποία εντοπίστηκαν στην επικράτεια του Δήμου. Πρόκειται για 

παλιές εγκαταλελειμμένες κατοικίες, εγκαταστάσεις μεταποίησης ή βιοτεχνίας - βιομηχανίας 

και παλιά εγκαταλελειμμένα κτίρια που λειτουργούσαν ως εμπορικά καταστήματα ή 

καταστήματα εστίασης. Επίσης, στην κατηγορία των ιδιαίτερων χρήσεων έχουν καταχωρηθεί 

και ορισμένες παλιές οικοδομές οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν και επομένως η χρήση τους 

δεν μπορεί να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια. 

2.2.4 Μετεγκατάσταση Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι 

Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος είναι προγραμματισμένη η μετεγκατάσταση του 

καζίνο της Πάρνηθας στην περιοχή Δηλαβέρη στο Μαρούσι. 

Στις 08.01.2020, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 

τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου 

(ΕΧΣ) για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός πόλου 

που θα περιλαμβάνει το τουριστικό κατάλυμα και συνοδές χρήσεις αναψυχής και πολιτισμού, 

σε συνδυασμό με την εγκατάσταση του καζίνο. Η μεταφορά έγκειται στο σύνολο της 

υφιστάμενης δραστηριότητας και σε ίσης δυναμικότητας λειτουργία. 

Η μεταφορά της επιχείρησης «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» επιτρέπεται – σύμφωνα με 

το άρθρο 6 του νόμου 4499/2017 – από την Πάρνηθα σε περιοχή, εντός της Περιφέρειας 

Αττικής, η οποία δεν είναι αμιγούς ή γενικής κατοικίας. Το ΕΧΣ εξετάζει την τροποποίηση της 

χρήσης γης στη θέση Δηλαβέρη του Δήμου Αμαρουσίου, από «Πολεοδομικό Κέντρο» (στο 

μεγαλύτερο τμήμα της) σε «Τουρισμός –Αναψυχή». 
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Το ακίνητο στο Μαρούσι, σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, βρίσκεται σε περιοχή που έχει υπερτοπικό 

χαρακτήρα από τις ισχύουσες χρήσεις γης και έχει μέτωπο επί του κύριου οδικού δικτύου και 

πιο συγκεκριμένα επί των Λεωφόρων Κηφισίας και Σπύρου Λούη. Επίσης, βρίσκεται σε 

άμεση γειτνίαση με μητροπολιτικής εμβέλειας χρήσεις εμπορίου, αθλητισμού, διοίκησης και 

υγείας (Ο.Α.Κ.Α., Golden Hall, νοσοκομείο Υγεία, μαιευτήριο Μητέρα, Δ/νση Εσωτερικών 

Υποθέσεων, Helexpo, Avenue, Υπουργείο Υγείας, Leroy Merlin κ.λπ.), οπότε η χρήση 

τουρισμός-αναψυχή και η εγκατάσταση του καζίνο εντάσσεται σε έναν ευρύτερης εμβέλειας 

πόλο εμπορικών – επιχειρηματικών – τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής. Αποτελεί 

μάλιστα, αδόμητη, έως  σήμερα, ιδιωτική έκταση, περίπου 50 στρεμμάτων, εντός αστικού 

ιστού. 

Το ΕΧΣ περιλαμβάνει τρεις υποενότητες. Ειδικότερα: 

- Η πρώτη (32.092,57 τ.μ.), αφορά στην περιοχή που αναπτύσσεται ανατολικά με 

μέτωπο στη Λ. Κηφισίας, νότια με μέτωπο νέα προτεινόμενη οδό και βόρεια με μέτωπο 

τη Λ. Σπύρου Λούη. Εκεί χωροθετείται το καζίνο, με συνοδές χρήσεις αναψυχής – 

πολιτισμού,  όπως θέατρο – αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, θεματικά εστιατόρια και 

εξειδικευμένο εμπόριο. Για τη συγκεκριμένη περιοχή καθορίζεται αρτιότητα 25.000 τ.μ., 

με ελάχιστο πρόσωπο 150 μ., μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 21 μ. Στο μέτωπο της Λ. 

Κηφισίας το μέγιστο ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 18μ. 

- Η δεύτερη (5.806,64 τ.μ.), αφορά στην περιοχή που βρίσκεται νότια και δυτικά με 

μέτωπο επί των οδών Αγίου Όρους και Αποστόλου Παύλου και βόρεια με όριο νέα 

προτεινόμενη οδό. Προτείνονται χρήσεις Γενικής Κατοικίας. Η συγκεκριμένη επιφάνεια 

προορίζεται από τον σχεδιασμό του εξεταζόμενου ΕΧΣ να αποτελέσει το τμήμα της γης 

που θα αποδοθεί στον Δήμο για εγκαταστάσεις πρόνοιας, μικρές αθλητικές 

εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200 τ.μ., εστίαση έως 300 τ.μ. κλπ. 

Η αρτιότητα καθορίζεται στα 500 τ.μ. 

- Η τρίτη υποενότητα (11.364,99 τ.μ.), αφορά στην περιοχή που βρίσκεται δυτικά με 

μέτωπο επί της οδού Αποστόλου Παύλου. Σε αυτή προτείνεται δίκτυο κοινόχρηστων 

και κοινωφελών χώρων και χρήσεις ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου. 

Στις δύο πρώτες υποενότητες, καθορίζεται επιτρεπόμενη κάλυψη στο 40% και συντελεστής 

δόμησης ίσος με 0,8. 

Με την πρόταση του ΕΧΣ τροποποιείται εν μέρει ο υφιστάμενος πολεοδομικός σχεδιασμός 

της περιοχής επέμβασης σχετικά με τις χρήσεις γης, δίχως όμως να επέρχεται τροποποίηση 

στους όρους δόμησης, με παράλληλη απόδοση μίας συνολικής έκτασης 11 στρεμμάτων 

κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  36 

 

Το δομημένο περιβάλλον διαμορφώνεται από έναν κύριο κτιριακό όγκο (της τάξης των 

20.000 τ.μ.) περιμετρικά του οποίου διαμορφώνεται ευρύς περιβάλλοντας – ακάλυπτος 

χώρος, ο οποίος αποτελεί προέκταση των κοινόχρηστων χώρων που ήδη προβλέπονταν 

από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη της περιοχής, και οι οποίοι προσαυξάνονται,  

δημιουργώντας ένα ενιαίο δίκτυο ελεύθερων χώρων. 

Η περιοχή όπου χωροθετείται το Καζίνο αποτελεί μια περιοχή με παραγωγική 

δραστηριότητα, ιδιαιτέρως περιορισμένη σήμερα και με τάσεις εγκατάλειψης, και σχεδόν 

μηδενική πληθυσμιακή συγκέντρωση, παρά το γεγονός ότι γειτνιάζει με οικιστική περιοχή. 

Σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη ένταξης, εντός της περιοχής επέμβασης η χρήση του 

πολεοδομικού κέντρου καλύπτει το 70% της επιφάνειας της, το 14% αφορά σε χρήσεις 

Γενικής Κατοικίας και το 16% σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. 

Σε σχέση με το κυκλοφοριακό, η μελέτη υποστηρίζει ότι η κυκλοφοριακή επιβάρυνση από την 

24ωρη λειτουργία του καζίνο στην ευρύτερη περιοχή δεν θα συμπίπτει με εκείνη των 

υπολοίπων χρήσεων. Σε ανάλυση πρόσφατων μεγεθών κυκλοφοριακού φόρτου του 

υπουργείου Υποδομών προκύπτει ότι τόσο η Λ. Κηφισίας, όσο και η Λ. Σπύρου Λούη 

παρουσιάζουν έντονη φόρτιση μεταξύ 7 π.μ. και 9 μ.μ. Οι ώρες, όμως, κυκλοφοριακής 

αιχμής από τη νέα λειτουργία βρίσκονται εκτός του κρίσιμου αυτού 14ώρου, σύμφωνα πάντα 

με τη μελέτη. Παράλληλα, προτείνεται μία σειρά από έργα για την εξυπηρέτηση των νέων 

εγκαταστάσεων, αλλά και για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή. 

2.2.5 Χώροι Πρασίνου 

Στα όρια του Δήμου υπάρχουν χώροι πρασίνου, οι οποίοι αποτελούν πόλους έλξης τόσο για 

τους κατοίκους του Αμαρουσίου, όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Οι μεγαλύτεροι σε 

έκταση εξ’ αυτών είναι: 

 Το Άλσος του κτήματος Συγγρού, έκτασης 950.000 τ.µ., εκ των οποίων τα 700.000 τ.µ. 

και πλέον αποτελούν ένα μοναδικό φυσικό δάσος. 

 Το κτήμα Καρέλλα, συνολικής έκτασης 128.000 τ.µ. περίπου, εκ των οποίων τα 27.500 

τ.µ. είναι χαρακτηρισμένα ως δασική έκταση. 

 Το οικόπεδο Μιμικόπουλου, έκτασης 35.000 τ.µ., εκ των οποίων τα 20.000 τ.µ. είναι 

δεντροφυτεμένα και είναι χαρακτηρισμένα ως δασική έκταση. 

 Το κτήμα του Ιππικού Ομίλου, έκτασης 22.500 τ.µ. περίπου. 
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2.2.5.1 Δάσος Συγγρού 

Το Δάσος Συγγρού βρίσκεται επί της Λ. Κηφισίας – στα σύνορα των Δήμων Κηφισιάς, 

Αμαρουσίου και Μελισσίων. Είναι έκτασης 950 περίπου στρεμμάτων, στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους καλυμμένα με χαλέπιο Πεύκη. Είναι το μοναδικό εναπομείναν φυσικό δάσος 

ολοκλήρου του λεκανοπεδίου Αττικής. 

Στο Δάσος Συγγρού στεγάζονται οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών 

(ΙΓΕ), τα σχολεία των Αναβρύτων, δύο σχολές που σχετίζονται με τη γεωργική εκπαίδευση, η 

διατηρητέα Βίλλα Συγγρού και ο διατηρητέος ναός του Αγ. Ανδρέα και το Μουσείο 

Μελισσοκομείας. 

Αποτελεί τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 968/1991) αλλά και χώρο αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος. 

Το Δάσος Συγγρού προέρχεται από το κληροδότημα της εθνικής ευεργέτιδας Ιφιγένειας Α. 

Συγγρού. Αποτελεί δημόσιο αγαθό, έδρα ενός ιστορικού ιδρύματος της νεότερης και 

σύγχρονης ελληνικής γεωργίας, χώρος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, τόπος αθλητικής 

άσκησης και επαφής με τη φύση, νησίδα του αττικού τοπίου και περιβάλλοντος. Εκτός όμως 

από τις ιδιότητες αυτές, το κτήμα Συγγρού έχει προσφέρει αρχαιολογικά ευρήματα που 

μαρτυρούν ότι πρόκειται για έναν χώρο με πολλά επίπεδα ιστορίας, που φτάνουν μάλιστα 

μέχρι τους προϊστορικούς χρόνους. 

Αυτό που καθόρισε τις τύχες της έκτασης που καλύπτει σήμερα το κτήμα ήταν το φυσικό της 

περιβάλλον και η θέση της ανάμεσα σε δύο ιστορικούς οικισμούς της Αττικής, το Μαρούσι και 

την Κηφισιά. Τοποθετημένο στις υπώρειες της Πεντέλης, διαθέτει φυσικές πηγές νερού και 

πλούσια βλάστηση, στην οποία κυριαρχεί ακόμα και σήμερα ο μεσογειακός πευκώνας. 

Σχετικά με το νομικό καθεστώς του Δάσους Συγγρού, αποτελεί κληροδότημα της Ιφιγένειας 

Συγγρού προς την πάλαι ποτέ Γεωργική Εταιρεία Αθηνών με σκοπό την εκπαίδευση 

γεωργών και κηπουρών. Καθώς δεν υφίσταται πλέον η Γεωργική Εταιρεία, τη διαχείρισή του 

ασκεί από το 1988 έως και σήμερα το ΙΓΕ, το οποίο έχει τη νομική μορφή ΝΠΔΔ, το οποίο 

είναι ο κατά νόμο διαχειριστής του Κληροδοτήματος Συγγρού και κατά συνέπεια και του 

Δάσους Συγγρού (πηγή: ΙΓΕ). 
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Εικόνα 10 - Γενική Οργάνωση Κτήματος Συγγρού (Πηγή: http://dasosygrou.gr/) 

2.2.5.2 Δημοτικοί Λαχανόκηποι 

Οι δημοτικοί λαχανόκηποι αποσκοπούν στην ενίσχυση των νοικοκυριών της πόλης, της 

κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και της ενεργοποίησης των πολιτών κόντρα στις αρνητικές 

επιπτώσεις της κρίσης. Πρόκειται για έκταση 50 μικρών τεμαχίων γης συνολικής έκτασης 2,5 

στρεμμάτων στον ελεύθερο χώρο στη συμβολή των οδών Ανδρόνικου (συνέχεια Αγίου 

Κωνσταντίνου), Αυτοκράτορος Ηρακλείου και Δωδεκανήσου (περιοχή Νέο Τέρμα). Αφού 

έγινε η απαραίτητη προετοιμασία του εδάφους, η έκταση κατατμήθηκε σε τεμάχια έκτασης 

25τ.μ. ανά δικαιούχο. Στο σημείο υπάρχει διαθέσιμη δεξαμενή ύδατος για πότισμα καθώς και 

αποθήκη με τα απαραίτητα σκαπτικά εργαλεία. 

Η επιλογή και διάθεση των τεμαχίων έγινε βάσει ζήτησης και κοινωνικών κριτηρίων. 

Σαράντα νοικοκυριά της πόλης φυτεύουν από τον Απρίλιο του 2012 λαχανικά για δική τους 

χρήση. Η δράση έχει εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Ο καλλιεργητής μυείται στη 

διαδικασία της φύτευσης, της καλλιέργειας και παραγωγής, εκπαιδεύεται και εκπαιδεύει τους 

οικείους του, αλλά και εισπράττει τους καρπούς της προσπάθειάς του. Συμβάλλοντας στην 

κοινωνική αλληλεγγύη, ο καλλιεργητής διαθέτει ένα μικρό ποσοστό επί της παραγωγής στο 

Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

http://dasosygrou.gr/
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Το 2014 εγκαινιάσθηκε δεύτερος δημοτικός λαχανόκηπος στον ελεύθερο χώρο του κτήματος 

Καρέλλα. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 100 οικογένειες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 

του δήμου. Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιείται η σχετική δυνατότητα που 

προσφέρεται μέσω ΕΣΠΑ. 

Ο Δήμος φροντίζει για τη μελέτη του εδάφους, τον εμπλουτισμό του με κηπευτικό χώμα, 

καθώς και για την ύδρευση μέσω γεώτρησης. Επίσης, όπως γίνεται και στον υπάρχοντα 

λαχανόκηπο, εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει στους δικαιούχους υποστήριξη και 

καθοδήγηση προκειμένου να παραμένουν πιστοί στη βιολογική καλλιέργεια και την 

ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενώ παρέχεται και ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση 

(Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου). 

2.2.6 Υπερτοπικοί Πόλοι Έλξης Ευρύτερης Περιοχής 

Η σύνδεση του Δήμου Αμαρουσίου με γειτονικές περιοχές στις οποίες είναι χωροθετημένοι 

αξιοσημείωτοι πόλοι έλξης υπερτοπικής σημασίας καθορίζει σε τεράστιο βαθμό την 

εξωστρέφειά του, σε συνδυασμό με τη συνδεσιμότητα αλλά και την ελκυστικότητά του, 

ανάλογα με τη γειτνίασή του προς τους εν λόγω πόλους. Η ποικιλία των χώρων αυτών, 

ειδικά στην περίπτωση έλλειψης ικανοποιητικού αριθμού αντίστοιχων χρήσεων γης μέσα στα 

όρια του Δήμου, επηρεάζει άμεσα την αναπτυξιακή του τροχιά, καθώς δημιουργεί μεγάλες 

εξαρτήσεις (εξαρτώμενος Δήμος). Από την άλλη πλευρά, η παρουσία σημαντικών πόλων 

έλξης που βρίσκονται σε μια σχετική εγγύτητα από τον Δήμο μπορεί να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση αναπτυξιακών ευκαιριών, εφόσον αυτοί αξιοποιηθούν ορθά. Επιπλέον, η 

μελέτη των γειτονικών υπερτοπικών πόλων έλξης αποτελεί μια πρώτη ανάγνωση των 

οδικών τμημάτων που επηρεάζονται και στα οποία ενδεχομένως παρατηρούνται φαινόμενα 

κορεσμού. Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, καταγράφονται οι πλέον σημαντικοί 

υπερτοπικοί πόλοι έλξης της περιοχής παρέμβασης και παρουσιάζονται συνοπτικά στην 

Εικόνα 11 και τον Πίνακα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 11 - Ενδεικτικοί Υπερτοπικοί Πόλοι Έλξης Ευρύτερης Περιοχής Δήμου Αμαρουσίου 

Πίνακας 6 - Υπερτοπικοί Πόλοι Έλξης για τον Δήμο Αμαρουσίου (Πόλοι Έλξης Μετακινήσεων 
Εξερχόμενων Ροών) 

ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας "Απόστολος Νικολαΐδης" Δήμος Αθηναίων 

Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος Δήμος Αθηναίων 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δήμος Αθηναίων 

ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Μουσείο Μπενάκη Δήμος Αθηναίων 

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Δήμος Αθηναίων 

Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου Δήμος Αθηναίων 

Επιγραφικό Μουσείο Δήμος Αθηναίων 

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Ωδείο Αθηνών Δήμος Αθηναίων 

Νομισματικό Μουσείο Δήμος Αθηναίων 

Μουσείο Κυκλαδικής Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Δήμος Αθηναίων 

Πολεμικό Μουσείο Δήμος Αθηναίων 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Δήμος Αθηναίων 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Δήμος Κηφισιάς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Δήμος Ζωγράφου 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Δήμος Ζωγράφου 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) - Συγκρότημα Δήμος Αθηναίων 
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Πατησίων 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Δήμος Αθηναίων 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δήμος Αθηναίων 

ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης Δήμος Ιλίου 

ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας -

Χαλκηδόνος 

Άλσος Βεΐκου Δήμος Γαλατσίου 

Λυκαβηττός Δήμος Αθηναίων 

Λόφος Στρέφη Δήμος Αθηναίων 

Πεδίον του Άρεως Δήμος Αθηναίων 

Αττικό Άλσος Δήμος Αθηναίων, Δήμος Γαλατσίου & 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 

Άλσος Ελληνικού Στρατού Δήμος Αθηναίων 

Άλσος Παπάγου Δήμος Παπάγου - Χολαργού 

Άλσος Χολαργού Δήμος Παπάγου - Χολαργού 

Λόφος Τσακού Δήμος Παπάγου - Χολαργού και 

Δήμος Αγίας Παρασκευής 

Δάσος Αγίου Θεοκλήτου Δήμος Βριλησσίων & Δήμος Πεντέλης 

Πάρκο Σκοπευτηρίου Καισαριανής  Δήμος Καισαριανής 

Πάρκο Ελευθερίας Δήμος Αθηναίων 

ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Πεντελικό Όρος  

Υμηττός  

Λόφος Φιλοθέης Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού & Δήμος 

Γαλατσίου 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο (Γ.Ο.Ν.) Άγιοι Ανάργυροι Δήμος Κηφισιάς 

Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) ΚΑΤ Δήμος Κηφισιάς 

Αμαλία Φλέμινγκ Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Δήμος Πεντέλης 

1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ Αθηνών Δήμος Πεντέλης 

Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Παίδων Πεντέλης Δήμος Πεντέλης 

Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Κωνσταντοπούλειο - Αγία Όλγα Δήμος Νέας Ιωνίας 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Πολυκλινική" Δήμος Αθηναίων 

Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Κοργιαλένειο - Μπενάκειο ΕΕΣ Δήμος Αθηναίων 

Ερρίκος Ντυνάν Δήμος Αθηναίων 

6ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ Γ. Γεννηματάς Δήμος Αθηναίων 

Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων Δήμος Αθηναίων 

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) Δήμος Αθηναίων 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (Γ.Ν.Α.) Λαϊκό Δήμος Αθηναίων 

Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Ευαγγελισμός Δήμος Αθηναίων 

Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Ιπποκράτειο Δήμος Αθηναίων 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών "Αιγινήτειο" Δήμος Αθηναίων 

Ανδρέας Συγγρός Δήμος Αθηναίων 

Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού 

(ΝΙΜΙΤΣ) 

Δήμος Αθηναίων 

Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Έλενα Βενιζέλου Δήμος Αθηναίων 
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Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία" Δήμος Αθηναίων 

Οφθαλμιατρείο Αθηνών Δήμος Αθηναίων 

Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών 

"Ο Άγιος Σάββας" 

Δήμος Αθηναίων 

Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος (Γ.Ν.Ν.Θ.) 

Αθηνών "Η Σωτηρία" 

Δήμος Αθηναίων 

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων (Γ.Ν.Π.) Παναγιώτη & Αγλαΐας 

Κυριακού 

Δήμος Αθηναίων 

Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Η Παμμακάριστος Δήμος Αθηναίων 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (Γ.Ν.Α.) Αλεξάνδρα Δήμος Αθηναίων 

Αγία Ελένη - Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο Δήμος Αθηναίων 

Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Αθηνών "Η Ελπίς" Δήμος Αθηναίων 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (Π.Ν.) Αρεταίειο Δήμος Αθηναίων 

Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Αθήνας Γ. Γεννηματάς Δήμος Αθηναίων 

Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας Δήμος Αθηναίων 

Ευρωκλινική Αθηνών Δήμος Αθηναίων 

Μαιευτικό Γυναικολογικό και Χειρουργικό Κέντρο "Λητώ" Δήμος Αθηναίων 

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών Δήμος Αθηναίων 

3ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθήνας -Κλινική Παγώνη Δήμος Αθηναίων 

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Δήμος Αθηναίων 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

Κέντρο Κηφισιάς Δήμος Κηφισιάς 

Κέντρο Βριλησσίων Δήμος Βριλησσίων 

Κέντρο Χαλανδρίου Δήμος Χαλανδρίου 

Κέντρο Αγίας Παρασκευής Δήμος Αγίας Παρασκευής 

Κέντρο Ηρακλείου Δήμος Ηρακλείου Αττικής 

Κέντρο Νέας Ιωνίας Δήμος Νέας Ιωνίας 

Κέντρο Παπάγου Δήμος Παπάγου - Χολαργού 

Κέντρο Χολαργού Δήμος Παπάγου - Χολαργού 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών - Σταθμός 

Λαρίσης 

Δήμος Αθηναίων 

Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) Λιοσίων Δήμος Αθηναίων 

ΚΤΕΛ Αττικής Δήμος Αθηναίων 
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2.3 Οδικό Δίκτυο 

2.3.1 Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου  

2.3.1.1 Γενικά στοιχεία της ιεράρχησης  

Η διαδικασία της «ιεράρχησης» του οδικού δικτύου διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο για μια 

περιοχή καθώς αποτελεί αφετηρία για τον κυκλοφοριακό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Η 

ιεράρχηση βασίζεται πρωτίστως στη θέση και λειτουργία των αξόνων στον πολεοδομικό ιστό 

της Αττικής και, δευτερευόντως, στα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους. 

Στο οδικό δίκτυο της περιοχής συναντώνται τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες οδών 

(σημειώνεται πως πεζόδρομοι και ήπιας κυκλοφορίας παρουσιάζονται στην ενότητα σχετική 

με τις διαδρομές πεζών και ποδηλατών). Οι κατηγορίες αυτές είναι οι παρακάτω: 

• Αυτοκινητόδρομος 

• Πρωτεύουσα αρτηρία 

• Δευτερεύουσα αρτηρία 

• Συλλεκτήρια οδός 

Οι υπόλοιπες οδοί ανήκουν στο τοπικό οδικό δίκτυο. 

2.3.1.2 Υφιστάμενη  ιεράρχηση βάσει πραγματικής λειτουργίας οδικού δικτύου  

Η χωρική διάσταση των προαναφερθέντων κατηγοριών απεικονίζεται στον επόμενο χάρτη: 
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Εικόνα 12 - Υφιστάμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου Δήμου Αμαρουσίου (Κύριο Οδικό Δίκτυο) 

Ο αυτοκινητόδρομος που διέρχεται από την περιοχή, είναι η Αττική Οδός, η οποία αποτελεί 

έναν κρίσιμο οδικό άξονα για την πόλη και την Αττική γενικότερα, συνδέοντας το Αεροδρόμιο 

με την Ελευσίνα. Το μήκος της Αττική Οδού εντός του Δήμου ανέρχεται σε περίπου 11 km, 

αντιπροσωπεύοντας το 12,89% του συνολικού ιεραρχημένου δικτύου της περιοχής.  

Οι πρωτεύουσες αρτηρίες της περιοχής μελέτης είναι η Λ. Κηφισίας και η Λ. Κύμης. Οι οδικοί 

αυτοί άξονες έχουν υπερτοπικό-μητροπολιτικό χαρακτήρα και κομβική θέση στρατηγικής 

φύσεως. Η πρώτη συνδέει την Αθήνα με τα βόρεια προάστια, ενώ η δεύτερη αποτελεί 

διαδρομή που συνδέει το Γαλάτσι (συνέχεια της Λ. Βεΐκου) με τα βορειοδυτικά προάστια. 

Αθροιστικά και οι δύο μαζί καταλαμβάνουν το 18,81% του ιεραρχημένου οδικού δικτύου του 

Δήμου Αμαρουσίου (έχουν δηλαδή μήκος 16,164 km).  

Οι δευτερεύουσες αρτηρίες ανέρχονται σε 23,9 km περίπου, αποτελώντας το 27,85% του 

ιεραρχημένου δικτύου του Δήμου. Πρόκειται για τις Λ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη, 

Πεντέλης, Αρτέμιδος, Αγίου Κωνσταντίνου, Σωρού, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Περικλέους, 

οι οποίες συνιστούν οδικούς άξονες με υψηλούς φόρτους και ποικίλες χρήσεις γης κυρίως 

εμπορικού ενδιαφέροντος.  
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Τέλος, όσον αφορά στις συλλεκτήριες οδούς σημειώνεται πως αφορούν στο μεγαλύτερο 

ποσοστό του κύριου δικτύου (40,45%), με τις σημαντικότερες να είναι οι εξής: Νεαπόλεως, 

Πιτταρά, Μαραθωνομάχων, Νερατζιωτίσσης, Μεσογείων, Σισμανογλείου, Ακακιών, Γούναρη, 

Μόσχα, Κυπρίων Αγωνιστών, Μυτιλήνης, Υψηλάντου και Ευκαλύπτων.  

2.3.1.3 Θεσμοθετημένη ιεράρχηση 

Πέρα από τη λειτουργική ιεράρχηση της περιοχής, η οποία απεικονίζει την πραγματική 

κατάσταση της ταξινόμησης των οδών του δικτύου, υπάρχει και η θεσμοθετημένη ιεράρχηση. 

Ο συγκεκριμένος τρόπος ιεράρχησης περιλαμβάνεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 

Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 968/Δ/31-12-1991) και απεικονίζεται στον επόμενο χάρτη:  

 

Εικόνα 13 - Θεσμοθετημένη ιεράρχηση οδικού δικτύου Δήμου Αμαρουσίου 

Μέσα από τη συνδυαστική παρατήρηση των χαρτών (Εικόνα 12 και Εικόνα 13) διαπιστώνεται 

ότι υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στις περιπτώσεις ιεράρχησης.  

Οι διαφορές αυτές εντοπίζονται κυρίως  

α) ως προς τον αριθμό και το είδος των κατηγοριών, όπου το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

προτείνει ως βασικές τις εξής: Ταχεία λεωφόρος (7,2 km), Πρωτεύουσα αρτηρία (5,9 km), και 

Δευτερεύουσα αρτηρία (27,2 km),  
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β) ως προς το μήκος των οδών που ανήκουν στο Κύριο Οδικό Δίκτυο, όπου το Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο αξιολογεί λιγότερες οδούς ως σημαντικές για την περιοχή (το μήκος είναι 

μικρότερο κατά 37,5 km, καθώς το ΓΠΣ δεν προτείνει συλλεκτήριες οδούς), και  

γ) ως προς την κατηγορία που εντάσσονται οδοί και λεωφόροι που χαρακτηρίζονται τόσο 

στη θεσμοθετημένη όσο και στην υφιστάμενη ιεράρχηση ως Κύριο Οδικό Δίκτυο.  

Ειδικότερα, ορισμένες οδοί συναντώνται σε διαφορετική κατηγορία σε κάθε επιμέρους 

σχέδιο. Χαρακτηριστικό παραδείγματα αποτελούν οι Λεωφόροι Κηφισίας και Κύμης, όπου 

στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο τοποθετούνται στις ταχείες λεωφόρους, αλλά στην 

υφιστάμενη ιεράρχηση εντάσσονται στις πρωτεύουσες αρτηρίες.  

Ένα άλλο ζήτημα που παρατηρείται είναι το γεγονός ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, λόγω 

παλαιότητας, δεν εντάσσει στο κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής, την Αττική Οδό. Απόρροια 

αυτού είναι το ΓΠΣ να αναβαθμίζει κυκλοφοριακά αρκετούς οδικούς άξονες όπως την 

Πεντέλης, τη Λ. Κηφισίας, τη Λ. Κύμης, τη Νερατζιωτίσσης κ.α., αποσκοπώντας στην 

επίτευξη μιας ικανοποιητικής κυκλοφοριακής λειτουργίας στην πόλη. Η σημερινή όμως 

κατάσταση έχει θέσει ως ραχοκοκαλιά των οδικών μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή την 

Αττική Οδό, αποφορτίζοντας όσο το δυνατό περισσότερο οδούς που διέρχονται από τις 

γειτονικές περιοχές.  

Συμπερασματικά, σε γενικές γραμμές η θεσμοθετημένη ιεράρχηση φαίνεται να απέχει σε 

σχετικά σημαντικό βαθμό από την πραγματικότητα, καθώς προτείνει ένα τρόπο 

κατηγοριοποίησης του οδικού δικτύου που δεν αντανακλά τις σύγχρονες ανάγκες της 

περιοχής μελέτης. 

2.3.2 Πλάτος οδοστρώματος  

Το πλάτος οδοστρώματος αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την περιοχή. 

Μεγάλα πλάτη οδοστρώματος που υπερβαίνουν τα ανώτατα επιθυμητά όρια μπορούν να 

δημιουργήσουν συνθήκες επίτευξης υψηλών ταχυτήτων, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις 

πιθανότητες τροχαίου συμβάντος.  

Το πλάτος οδοστρώματος υπολογίστηκε για το ιεραρχημένο οδικό δίκτυο. Όπως είναι 

προφανές, τα πλάτη του ιεραρχημένου οδικού δικτύου είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα 

αντίστοιχα των τοπικών οδών. Ως εκ τούτου, λείπει η ύπαρξη χαμηλών τιμών πλάτους στις 

καταγραφές.  

Αξίζει να σημειωθεί πως τα πλάτη των οδών που έχουν διαχωρισμένες λωρίδες κυκλοφορίας 

(Αττική Οδός, Λεωφόρος Κηφισίας) μετρήθηκαν ανά κατεύθυνση. Η μεγαλύτερη τιμή 

πλάτους οδοστρώματος που εντοπίστηκε ξεπερνάει τα 15m και βρίσκεται στην Αττική Οδό. 

Μάλιστα, στα σημεία της αναφερόμενης οδού στα οποία υπάρχουν διόδια, το πλάτος 
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διαμορφώθηκε στα 32 μέτρα προκειμένου να εξυπηρετούνται με άνεση όσο το δυνατόν 

περισσότερα οχήματα. 

 

Εικόνα 14 - Πλάτος οδοστρώματος ιεραρχημένου οδικού δικτύου στο Μαρούσι 

Σε μια διαφορετική ανάγνωση του οδικού δικτύου, δημιουργούνται τέσσερεις (4) επιμέρους 

κατηγορίες για το σύνολο του Δήμου και το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στην παραπάνω 

εικόνα. Ειδικότερα, η πρώτη κατηγορία περιέχει τις οδούς με πλάτος μικρότερο από 5,5m και 

το ποσοστό της ανέρχεται σε 17,6%. Οι οδοί της εν λόγω κατηγορίας είναι κυρίως 

συλλεκτήριες οδοί όπως ένα τμήμα της οδού Θησέως, η Αριστοτέλους, η Σουρή, η 

Καραμανλή, η Παραδείσου, η Καραολή - Δημητρίου κ.ά.  

Η επόμενη κατηγορία περιλαμβάνει τις οδούς με πλάτος που κυμαίνεται από 5,5m έως 7,5m 

και κατέχει την πρώτη θέση στην κατάταξη. Συγκεκριμένα το ποσοστό της ανέρχεται σε 

34,4%, ενώ αναφορικά με τη γεωγραφική της διάσταση, σημειώνεται ότι εμφανίζεται 

διάσπαρτα στην περιοχή του Δήμου, με τους περισσότερους δρόμους να ανήκουν στο 

δευτερεύον οδικό δίκτυο όπως η Λ. Σπύρου Λούη και η Πεντέλης.  
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Η τρίτη κατηγορία περιέχει οδούς με πλάτος από 7,5 έως 11 μέτρα και εμφανίζει ποσοστό 

32,7%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Η συγκεκριμένη κατηγορία συναντάται σε 

σημαντικές αρτηρίες της περιοχής όπως οδοί Αρτέμιδος, Φραγκοκλησιάς, Σωρού 

Μεσογείων, αλλά και τμήματα της Λ. Κηφισίας.  

Η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει τις οδούς με μεγάλο πλάτος οδοστρώματος οι οποίες 

ξεπερνούν τα 11μ. Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει το σημαντικό ποσοστό του 15,3%. Σχετικά 

με τη χωρική κατανομή της παρούσας κατηγορίας, παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο στην 

Αττική Οδό, στη Λ. Κηφισίας, αλλά και σε τμήμα της οδού Αγ. Κωνσταντίνου.  

2.3.3 Φράγματα και Διαβάσεις 

Η ύπαρξη διαφόρων σημαντικών οδικών αρτηριών με χαρακτηριστική γεωμετρία, 

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

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

περιοχής μελέτης. 

Το μεγαλύτερο φράγμα της περιοχής μελέτης αποτελεί η γραμμή του ΗΣΑΠ, καθώς χωρίζει 

τον Δήμο. Εξίσου σημαντικά φράγματα στην περιοχή είναι η Αττική Οδός, η Λ. Κηφισίας και η 

Λ. Σπύρου Λούη, οι οποίες αποτελούν κεντρικές αρτηρίες της ευρύτερης περιοχής με 

υπερτοπική σημασία και διασχίζονται εξαιρετικά δύσκολα μόνο από καθορισμένα σημεία, 

εγκυμονώντας σε ορισμένα σημεία τους μάλιστα αρκετούς κινδύνους για όσους 

μετακινούνται με ενεργούς τρόπους μετακίνησης. Πέρα από τα προαναφερθέντα φράγματα, 

στην περιοχή συναντώνται και φράγματα δευτερεύουσας σημασίας τα οποία αποτελούν 

οδικούς άξονες με διαδημοτική σημασία και χαρακτηρίζονται από σχετικά ευνοϊκότερες 

συνθήκες προσπέλασης. Τα εν λόγω φράγματα είναι οι οδοί Αρτέμιδος, Αμαρουσίου- 

Χαλανδρίου και Πεντέλης.  

Ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει τόσο τα φράγματα, όσο και το σύνολο των σημείων 

διάσχισης (περάσματα) για τους πεζούς:  
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Εικόνα 15 - Υφιστάμενα φράγματα και διαβάσεις για πεζούς 

Οι διαβάσεις που συναντώνται στο σύνολο του Δήμου είναι υπόγειες, υπέργειες, με φωτεινό 

σηματοδότη ή και χωρίς. Τα συνολικά σημεία από τα οποία έχει δυνατότητα κανείς να 

διασχίσει τα φράγματα είναι 73. Οι υπόγειες διαβάσεις είναι 3 και καταλαμβάνουν το 4,1% 

του συνόλου των διαβάσεων. Και οι τρεις διαβάσεις βρίσκονται στο νότιο τμήμα της Λ. 

Κηφισίας. Οι υπέργειες διαβάσεις είναι 13 και αντιπροσωπεύουν το 17,8% του συνόλου των 

διαβάσεων, ενώ μόλις 10 είναι οι διαβάσεις χωρίς φανάρι και δεν ξεπερνούν το 13,7%. Οι 

υπέργειες διαβάσεις συναντώνται κυρίως στη Λ. Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των διαβάσεων (64,4%) αφορά στις σηματοδοτούμενες διαβάσεις, οι 

οποίες βρίσκονται στη Λ. Κηφισίας και στη Λ. Σπύρου Λούη.  

Η πυκνότητα των σημείων διάσχισης σημαντικών οδικών αξόνων παρουσιάζεται παρακάτω: 

• Λεωφόρος Κηφισίας: 1 διάβαση ανά 351 μέτρα 

• Αττική Οδός: 1 διάβαση ανά 1.228 μέτρα 

• Οδός Σπύρου Λούη: 1 διάβαση ανά 500 μέτρα 

• Οδός Αρτέμιδος: 1 διάβαση ανά 1.900 μέτρα 

• Οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου: 1 διάβαση ανά 1.267 μέτρα 

• Οδός Πεντέλης: 1 διάβαση ανά 294 μέτρα 
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Αντίστοιχα και για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία δημιουργούνται φράγματα που περιορίζουν 

τις διαμπερείς ροές των οχημάτων. Τέτοια είναι οι μεγάλοι οδικοί άξονες που αναφέρθηκαν. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι κινήσεις εισόδου και εξόδου από τους δύο μεγάλους 

οδικούς άξονες (Αττική Οδός, Λεωφόρος Κηφισίας), καθώς και τα φράγματα που συναντά η 

μηχανοκίνητη κυκλοφορία, όπως αδιέξοδα, φωτεινοί σηματοδότες. 

 
Εικόνα 16 - Υφιστάμενα φράγματα μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

Παραπάνω απεικονίζονται τα σημεία εισόδου και εξόδου στη Λ. Κηφισίας και στην Αττική 

Οδό, όπως αυτά προκύπτουν από τις μονοδρομήσεις των οδών. Είναι φανερό πως οι 

αριστερές στροφές τόσο εισόδου όσο και εξόδου από τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας 

μπορούν να δημιουργήσουν καθυστερήσεις και να  προκαλέσουν τη σύγχυση των οδηγών 

κυρίως στις ώρες αιχμής. Είναι φανερό πως τα φράγματα που περιγράφηκαν δυσχεραίνουν 

σε κρίσιμο βαθμό την κίνηση των πεζών και των ποδηλατών στην περιοχή, ιδίως στην 

περίπτωση των μεγάλων οδικών αξόνων. Τα φράγματα που συναντώνται στην περιοχή 

τεμαχίζουν τον αστικό ιστό, αποκόπτοντας με αυτόν τον τρόπο την επικοινωνία της περιοχής 

με τους όμορους δήμους. Αξίζει να αναφερθεί πως η προσπέλασή τους είναι ακόμα πιο 

δύσκολη για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.  

Συμπερασματικά, καθίσταται αναγκαία η αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης μέσα από την 

εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και παρεμβάσεων, προκειμένου να ενοποιηθεί καλύτερα 
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ο αστικός ιστός αλλά και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των ατόμων που επιλέγουν για τη 

μετακίνησή τους το περπάτημα και το ποδήλατο.  
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2.4 Δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

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. Ιδιαίτερη σημασία στο τομέα της 

δημόσιας συγκοινωνίας πρέπει να δοθεί στη μελλοντική γραμμή 4 του μετρό, η οποία στο 

δεύτερο τμήμα της επέκτασής της διαπερνά τον Δήμο.  

2.4.1 Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

Ως προς τα μέσα σταθερής τροχιάς, εντός του Δήμου Αμαρουσίου είναι χωροθετημένοι 

σταθμοί του Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ) και του Προαστιακού. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 

σημαντικότερα στοιχεία των γραμμών αυτών. 

➢ Ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ) – Γραμμή 1: Πειραιάς – Κηφισιά  

Η γραμμή 1 «Κηφισιά – Πειραιάς» συνδέεται με τη γραμμή 3 «Αγία Μαρίνα – Δουκ. 

Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» στον σταθμό Μοναστηράκι, καθώς και με τη γραμμή 2 

«Ανθούπολη – Ελληνικό» στους σταθμούς Αττική και Ομόνοια. Τα δρομολόγια της γραμμής 

εκτελούνται καθημερινά από τις 5:00 έως τις 00:30 (συχνότητα 6 - 15 λεπτά αναλόγως την 

ημέρα και την ώρα).  

Στην περιοχή μελέτης είναι χωροθετημένοι τέσσερεις (4) σταθμοί κατά μήκος του άξονα 

Νερατζιωτίσσης - Βασ. Όλγας // Βασ. Αμαλίας - Ηροδότου (// Θεσσαλονίκης). Οι σταθμοί 

αυτοί είναι: 

• Στ. Ειρήνη  

• Στ. Νερατζιώτισσα 

• Στ. Μαρούσι 

• Στ. ΚΑΤ 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα, το δίκτυο του ΗΣΑΠ, καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα του 

Δήμου με αποτελέσματα να υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητας από τους κατοίκους 

ανατολικά της Λ. Κηφισίας, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο ή τις 

λεωφορειακές γραμμές. Η πυκνότητα των στάσεων είναι 0,99 σταθμοί/km. Στον σταθμό της 

Νεραντζιώτισσας υπάρχει σύνδεση με τον προαστιακό σιδηρόδρομο με δρομολόγια προς 

Αεροδρόμιο, Πειραιά και Άνω Λιόσια.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, η ημερήσια επιβατική κίνηση για τον Ιούνιο του 2019, 

όπως αυτή εκτιμήθηκε βάσει των επικυρώσεων του Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικού 

Εισιτηρίου ήταν: 
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Πίνακας 7 - Ημερήσια Επιβατική Κίνηση Ιουνίου 2019 (Πηγή: ΟΑΣΑ) 

Σταθμός Ημερήσια Επιβατική Κίνηση  
Ιουνίου 2019 

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ 17.000 

ΕΙΡΗΝΗ 2.950 

ΜΑΡΟΥΣΙ 10.700 

ΚΑΤΙ 4.800 

Ως προς την επιβατική κίνηση στον σταθμό της Νερατζιώτισσας περιλαμβάνονται 

ενδεχομένως και επιβιβάσεις που αφορούν στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου. 

➢ Προαστιακός Σιδηρόδρομος 

Το δίκτυο του προαστιακού σιδηρόδρομου εντός των ορίων του Δήμου, περιλαμβάνει δύο 

σταθμούς εξυπηρέτησης, οι οποίοι είναι: 

• Στ. Νερατζιώτισσα 

• Στ. Κηφισίας 

Το δίκτυο εκτείνεται κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Α6 της Αττικής Οδού στη 

διαχωριστική νησίδα με πυκνότητα των στάσεων ίση με 0,78 σταθμοί/km. Το δίκτυο του 

προαστιακού και κατά επέκταση της Αττικής Οδού, χωρίζει τον Δήμο σε δύο μέρη 

αποτελώντας σημαντικό φράγμα για την περιοχή.  

Η γραμμή εξυπηρετεί τα εξής δρομολόγια: 

 Πειραιάς – Αεροδρόμιο και αντίστροφα.  

 Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο και αντίστροφα 

Η συχνότητα των δρομολογίων σε αυτούς τους δύο σταθμούς είναι 20 λεπτά κάθε μέρα, ενώ 

παραμένει ίδια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μέσω του σταθμού της 

Νεραντζιώτισσας υπάρχει η δυνατότητα μετεπιβίβασης στη γραμμή 1 του ΗΣΑΠ «Πειραιάς – 

Κηφισιά». 

Εκτός των ορίων του Δήμου, αλλά σε πολύ κοντινή απόσταση είναι χωροθετημένος ο 

σταθμός της Πεντέλης, ο οποίος εξυπηρετεί ένα μέρος από την ανατολική πλευρά του Δήμου 

Αμαρουσίου και για το λόγο αυτό θα ληφθεί υπόψη στη μελέτη.  

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση του δικτύου κάλυψης των Μέσων Σταθερής 

Τροχιάς με τη δημιουργία ζωνών επιρροής. Η ζώνη επιρροής των μέσων σταθερής τροχιάς, 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, είναι ίση με 500 μέτρα, καθώς ο μετακινούμενος είναι 

διατεθειμένος να καλύψει αυτή την απόσταση για να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο μέσο. 

Συνολικά, το ποσοστό κάλυψης των μέσων σταθερής τροχιάς ως προς τη συνολική έκταση 

του Δήμου είναι ίσο με 26,55%.  
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Εικόνα 17 - Ζώνη Επιρροής Δικτύου Μέσων Σταθερής Τροχιάς 

Γραμμή 4 του μετρό 

Η υλοποίηση της γραμμής 4 του μετρό, θα επιφέρει πολλές αλλαγές στο μοτίβο των 

μετακινήσεων, ειδικά σε περιοχές όπου δεν υπήρχε πρόσβαση σε μέσο σταθερής τροχιάς. 

Το τρέχον Σχέδιο Ανάπτυξης Γραμμών Μετρό Αθήνας περιλαμβάνει τη Γραμμή 4 του Μετρό 

«Άλσος Βεΐκου-Ευαγγελισμός-Φάρος-Μαρούσι» με τις επεκτάσεις της (α) προς Βύρωνα/ 

Άνω Ηλιούπολη και (β) προς Πετρούπολη και Εθνική Οδό. 

Η Γραμμή 4, σχήματος «U», αποτελείται από 2 σκέλη προς Γαλάτσι και Μαρούσι, και ένα 

κεντρικό τμήμα διερχόμενο από το κέντρο της Αθήνας. Έχει συνολικό μήκος 38,2 χλμ. και 

περιλαμβάνει 35 συνολικά σταθμούς. Υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί επιβατική κίνηση της 

τάξης των 3.000 έως 7.000 επιβατών στην ώρα πρωινής αιχμής.  Συγκεκριμένα, 

προβλέπεται η υλοποίηση 5 τμημάτων: 

▪ Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή (μήκους 12,8 χλμ. και 15 σταθμούς) 

▪ Τμήμα Β: Γουδή-Μαρούσι (μήκους 9,6 χλμ. και 8 σταθμούς) 

▪ Τμήμα Γ: Ευαγγελισμός-Άνω Ηλιούπολη (μήκους 4,1 χλμ. και 3 σταθμούς) 

▪ Τμήμα Δ: Άλσος Βεΐκου-Πετρούπολη (μήκους 7,5 χλμ. και 6 σταθμούς) 

▪ Τμήμα Ε: Μαρούσι-Εθνική Οδός (μήκους 4,4 χλμ. και 3 σταθμούς) 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  55 

 

 
Εικόνα 18 - Σχέδιο ανάπτυξης Γραμμών Μετρό Αθήνας1 

 
Εικόνα 19 - Σχέδιο ανάπτυξης Γραμμών Μετρό Αθήνας – Τμήματα Γραμμής 42 

 
1 https://www.ametro.gr/ 

https://www.ametro.gr/
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Το Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή (μήκους 12,8 χλμ. και 15 σταθμούς) έχει προβλεφθεί στο 

πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στον Δήμο Αμαρουσίου χωροθετούνται πέντε (5) στάσεις, οι 

οποίες είναι οι εξής: 

✓ Στ. Σίδερα, στη συμβολή της Λ. Κηφισίας και της οδού Νεαπόλεως  

✓ Στ. Ολυμπιακό Στάδιο, επί της Λ. Κηφισίας στο ύψος του Golden Hall 

✓ Στ. Παράδεισος, στον υφιστάμενο σταθμό του Προαστιακού «Κηφισίας»  

✓ Στ. ΟΤΕ, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 

✓ Στ. Μαρούσι, στον υφιστάμενο σταθμό του ΗΣΑΠ «Μαρούσι» 

Η χωροθέτηση των στάσεων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακτίνα επιρροής είναι 500 

μέτρα, ενδέχεται να καλύψει το 22,21% της συνολικής έκτασης του Δήμου. Σε συνδυασμό με 

το υφιστάμενο δίκτυο των Μέσων Σταθερής Τροχιάς, όπως φαίνεται και στην εικόνα, 

παρατηρείται ότι η περιοχή Παράδεισος, καθώς και το βορειοανατολικό τμήμα του Δήμου δεν 

εξυπηρετείται από Μέσα Σταθερής Τροχιάς, το οποίο επηρεάζει την κυκλοφοριακή 

οργάνωση του Δήμου λόγω τοπικών, αλλά και υπερτοπικών κινήσεων. 

 
Εικόνα 20 - Ζώνη Επιρροής Μελλοντικών Σταθμών Γραμμής 4 

 
2 https://www.ametro.gr/ 

https://www.ametro.gr/
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2.4.2 Λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΑ 

Τον Δήμο Αμαρουσίου εξυπηρετούν συνολικά δεκαοκτώ (18) λεωφορειακές γραμμές του 

δικτύου του ΟΑΣΑ (εκ των οποίων η λεωφορειακή γραμμή 500 είναι αμιγώς νυχτερινή) και 

149 στάσεις. Με το δίκτυο αυτό, ο Δήμος συνδέεται με τους όμορους Δήμους, καθώς και με 

σημαντικούς πόλους έλξης, όπως είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» 

(γραμμή Χ93) και το λιμάνι του Πειραιά. Οι λεωφορειακές γραμμές είτε διασχίζουν είτε 

καταλήγουν (ξεκινούν) από την περιοχή μελέτης. Οι περισσότερες συνδέσεις εντοπίζονται με 

Μέσα Σταθερής Τροχιάς, όπως είναι ο Σταθμός του ΗΣΑΠ/ Προαστιακού "Νερατζιώτισσα" 

και ο Σταθμός του ΗΣΑΠ "Ειρήνη" και "Αμαρουσίου". Ταυτόχρονα μερικές γραμμές 

συνδέονται με το Ο.Α.Κ.Α., όπως η γραμμή 444 και 500.  

Οι λεωφορειακές γραμμές με την αντίστοιχη επιβατική κίνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

ΟΑΣΑ, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Για τη γραμμή 500, δεν υπάρχουν δεδομένα 

ως προς την επιβατική κίνηση. Λεωφορειακές γραμμές που συνδέουν τον Δήμο με το κέντρο 

της Αθήνας και γενικότερα με πολλές περιοχές της Αττικής εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 

επιβατική κίνηση. Αυτές είναι η γραμμή 550, η οποία συνδέει την Κηφισιά με το Παλαιό 

Φάληρο μέσα από βασικούς οδικούς άξονες όπως είναι η Λ. Κηφισίας, η Λ. Συγγρού και Λ. 

Βασιλέως Κωνσταντίνου, η γραμμή Α7 που συνδέει την Κηφισιά με την οδό Στουρνάρη στο 

κέντρο της Αθήνας και η γραμμή Α8 που συνδέει το Πολυτεχνείο (Κέντρο Αθήνας) με τον 

Δήμο. Και οι τρεις αυτές γραμμές έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα και συνεπώς η επιβατική 

κίνηση είναι αρκετά αυξημένη συγκριτικά με τις λεωφορειακές γραμμές τοπικού χαρακτήρα. 

Υψηλή σχετικά επιβατική κίνηση εμφανίζει η λεωφορειακή γραμμή 421, η οποία συνδέει την 

περιοχή των Αγίων Αναργύρων με την Αγία Παρασκευή διαπερνώντας ένα μικρό τμήμα του 

Δήμου Αμαρουσίου. 

Πίνακας 8 - Λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τον Δήμο Αμαρουσίου (ΟΑΣΑ, 2019) 

Αριθμός 

Γραμμής 
Ονομασία Γραμμής 

Επιβατική 

Κίνηση 

402 ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ – ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 3.250 

410 Ο.Α.Κ.Α – ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2.700 

411 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1.200 

421 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.250 

444 ΣΤ. ΕΙΡΗΝΗ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΣΤ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 1.760 

446 ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΝΟΣ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (μέσω ΠΙΚΠΑ) 1.750 

500 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ (ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ) (χωρίς στοιχεία) 

501 ΠΕΥΚΗ – ΜΑΡΟΥΣΙ 340 

527 ΠΕΥΚΗ – ΣΤ. ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ 260 

541 ΜΕΤΑΜΟΡΩΣΗ – ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 550 

550 ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ – ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ) 22.400 

602 Ν. ΙΩΝΙΑ – ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ - ΠΑΝΟΡΜΟΥ 3.000 

642 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΠΕΥΚΗ 450 
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Α7 ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ – ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ) 18.150 

Α8 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΜΑΡΟΥΣΙ 15.950 

Ε14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΟΑΚΑ – ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (EXPRESS) 7.710 

Χ14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ 500 

Χ93 ΣΤ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ – ΑΕΡ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) 1.800 

Η ζώνη επιρροής προκύπτει ως η περιοχή περιμετρικά των στάσεων με ευκλείδεια 

απόσταση 250 μέτρα. Η απόσταση αυτή είναι, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η απόσταση 

που ένας μετακινούμενος διατίθεται να διανύσει ώστε να προσεγγίσει τη στάση του 

λεωφορείου. Έτσι, προκύπτει ότι το δίκτυο του ΟΑΣΑ, καλύπτει το 66,48% της συνολικής 

έκτασης του Δήμου και έχει συνολικό μήκος 105,67km. Η μέση συχνότητα των λεωφορείων 

του ΟΑΣΑ είναι 30 λεπτά κατά τις ώρες αιχμής και 35 λεπτά κατά τις υπόλοιπες ώρες, 

εξαιρώντας βέβαια τις νυχτερινές ώρες που διακόπτεται η λειτουργία των περισσότερων 

γραμμών. Για τη νυχτερινή λεωφορειακή γραμμή υπολογίστηκε η μέση συχνότητα κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας της.  

 
Εικόνα 21 - Ζώνη Επιρροής Δικτύου ΟΑΣΑ 

Στον Πίνακας 9 παρακάτω αναλύεται η συχνότητα κάθε γραμμής ΟΑΣΑ εντός των ορίων του 

Δήμου, ενώ στον Πίνακας 10 παρουσιάζονται οι στάσεις με τηλεματική που βρίσκονται εντός 

των ορίων του Δήμου. 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  59 

 

Πίνακας 9 - Συχνότητα Λεωφορειακών Γραμμών 

Γραμμή 

Μέση συχνότητα  

στις ώρες αιχμής  

(07:00-10:00, 17:00-20:00)  

(λεπτά) 

Μέση συχνότητα στις 

υπόλοιπες ώρες (05:00-7:00, 

10:00-17:00, 20:00-0:00) 

(λεπτά) 

Αριθμός στάσεων 

εντός Δήμου 

Αμαρουσίου 

402 25 30 5 

410* 20 30 29 

411 35 35 22 

421 25 20 3 

444** 50 40 7 

446 40 35 16 

500 65 (από 00:35 – 04:20) 20 

501 50 60 6 

527 50 60 6 

541 60 55 6 

550 15 15 23 

602 30 30 3 

642 30 30 2 

Α7 20 20 26 

Α8 15 20 29 

Ε14 30 30 16 

Χ14 50 (από 00:30 – 05:20) 26 

Χ93 30 35 6 

* Τελευταίο δρομολόγιο στις 18:10  

** Τελευταίο δρομολόγιο στις 17:45  

Πίνακας 10 - Στάσεις Αστικής Συγκοινωνίας (ΟΑΣΑ) με Εξοπλισμό Τηλεματικής 

α/α Κωδικός Περιγραφή Οδός 

1 90002 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

2 90004 ΟΤΕ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

3 90006 ΗΒΗ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

4 90007 ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

5 90008 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

6 90009 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

7 90014 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

8 90017 ΗΒΗ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

9 90021 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

10 90022 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

11 90025 ΥΓΕΙΑ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

12 90029 ΣΙΔΕΡΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 

13 90043 ΣΤΡΟΦΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

14 90052 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

15 90139 ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

16 90153 ΙΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΝΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 

17 90154 ΠΛ.ΠΙΝΔΟΥ ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 
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2.4.3 Δημοτική συγκοινωνία 

Στον Δήμο Αμαρουσίου λειτουργεί δημοτική συγκοινωνία από το 1997. Βασική επιδίωξη της 

δημοτικής συγκοινωνίας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των μετακινήσεων εντός του Δήμου 

και η σύνδεση περιοχών, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται με άλλο μέσο δημόσιας 

συγκοινωνίας. Λειτουργεί καθημερινά 18 ώρες (από 05:45 έως τις 23:45), ενώ το Σάββατο τα 

δρομολόγια είναι λιγότερα. Πρόσφατα, ο Δήμος Αμαρουσίου αποφάσισε τη λειτουργία της 

γραμμής 020 και 030 την Κυριακή, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση εκτελώντας 

πέντε (5) δρομολόγια από τις 08:00 το πρωί έως τις 12:30 το μεσημέρι. 

Οι στάσεις για την εξυπηρέτηση του κοινού είναι χωροθετημένες σε όλη την έκταση του 

Δήμου και το υφιστάμενο δίκτυο αποτελείται από 206 στάσεις, μερικές από τις οποίες 

λειτουργούν και ως στάσεις του ΟΑΣΑ. Πρόκειται για πέντε (5) κυκλικές διαδρομές οι οποίες 

συνδέουν περιοχές κατοικίες με σημαντικούς πόλους έλξης του Δήμου όπως το εμπορικό 

κέντρο του Δήμου, το Σισμανόγλειο νοσοκομείο και το Ο.Α.Κ.Α. 

Οι γραμμές της δημοτικής συγκοινωνίας είναι:  

• Γραμμή 010 ΗΣΑΠ – ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ: Η γραμμή αυτή συνδέει τον σταθμό του ΗΣΑΠ 

«Μαρούσι» με την περιοχή της Αγίας Φιλοθέης η οποία βρίσκεται νότια από τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. Έχει μήκος περίπου 14 km και διαθέτει 46 

στάσεις. Η συχνότητα των δρομολογίων είναι ανά 60 λεπτά. 

• Γραμμή 020 ΗΣΑΠ – ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Η γραμμή αυτή συνδέει το 

βορειοδυτικό με το βορειοανατολικό τμήμα του Δήμου και πιο συγκεκριμένα, τον 

σταθμό του Ηλεκτρικού «Μαρούσι» με την περιοχή κατοικίας Άγιος Νικόλαος. Έχει 

μήκος περίπου 11,65 km και διαθέτει 42 στάσεις. Η συχνότητα των δρομολογίων είναι 

ανά 60 λεπτά. 

• Γραμμή 030 ΗΣΑΠ – ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ: Η γραμμή αυτή συνδέει τον σταθμό του 

Ηλεκτρικού «Μαρούσι» με το νοσοκομείο Σισμανόγλειο. Έχει μήκος περίπου 8,13 km 

και διαθέτει 28 στάσεις. Η συχνότητα των δρομολογίων είναι ανά 25 λεπτά. 

• Γραμμή 040 ΗΣΑΠ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ – ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ: Η γραμμή αυτή συνδέει τον 

σταθμό του Ηλεκτρικού «Μαρούσι» με τις περιοχές κατοικίας του Παραδείσου και του 

Πολύδροσου. Έχει μήκος 14,61 km και διαθέτει 51 στάσεις. Η συχνότητα των 

δρομολογίων είναι ανά 60 λεπτά. 

• Γραμμή 080 ΨΑΛΙΔΙ – ΗΣΑΠ – ΚΑΤ: Η γραμμή αυτή συνδέει την περιοχή Ψαλίδι με το 

νοσοκομείο ΚΑΤ και εκτείνεται στο δυτικό τμήμα του Δήμου Αμαρουσίου. Έχει μήκος 

12,14 km και διαθέτει 39 στάσεις. Η συχνότητα των δρομολογίων είναι ανά 60 λεπτά. 
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Όπως είναι φανερό, τέσσερεις από τις πέντε γραμμές έχουν ως αφετηρία τον σταθμό ενός 

Μέσου Σταθερής Τροχιάς, ενώ μία γραμμή διαθέτει στάση σε αυτόν. Η σύνδεση αυτή 

αποδεικνύει τη σημασία της ύπαρξης ενός μέσου σταθερής τροχιάς εντός του Δήμου, ώστε 

να επιτυγχάνεται όσο γίνεται αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου. Ο σχεδιασμός του δικτύου 

έγινε με κριτήριο την ασφάλεια και τη σύνδεση των πιο απομακρυσμένων περιοχών με τα 

Μέσα Σταθερής Τροχιάς. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το σύνολο των δρομολογίων της 

εκάστοτε γραμμής για τις καθημερινές και για το Σάββατο.  

Πίνακας 11 - Αριθμός δρομολογίων/ημέρα Δημοτικής Συγκοινωνίας 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Γραμμή Δρομολόγια 

010 16 

020 18 

030 41 

040 14 

080 15 

ΣΥΝΟΛΟ 104 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

Γραμμή Δρομολόγια 

010 6 

020 6 

030 8 

040 6 

080 6 

ΣΥΝΟΛΟ 32 

Ως προς την κάλυψη του δικτύου, ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία δημιουργώντας ζώνες 

επιρροής ακτίνας 250 μέτρων από την εκάστοτε στάση. Έτσι προκύπτει ότι καλύπτεται το 

77,38% της συνολικής έκτασης του Δήμου. Το συνολικό μήκος της δημοτικής συγκοινωνίας 

είναι 56,88 km. Να τονιστεί ότι ο Δήμος παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες και τους 

επισκέπτες να τη χρησιμοποιούν δωρεάν για τις μετακινήσεις τους.  

Ως προς την κάλυψη του δικτύου από όλες τις λεωφορειακές γραμμές (ΟΑΣΑ και Δημοτικές) 

που αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω, αναφέρεται ότι καλύπτεται σχεδόν το σύνολο του 

Δήμου Αμαρουσίου. Σημειώνεται ότι, τα κενά της κάλυψης αφορούν κυρίως σε χρήσεις όπως 

το κτήμα Συγγρού, το ΟΑΚΑ και αδόμητα οικόπεδα, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 23. 
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Εικόνα 22 - Δίκτυο Δημοτικής Συγκοινωνίας και Ζώνη Επιρροής 

 
Εικόνα 23 - Δίκτυο λεωφορειακών γραμμών (ΟΑΣΑ και Δημοτικών) και Ζώνες Επιρροής 
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2.5 Δίκτυο Πεζού και Ποδηλάτη  

2.5.1 Ποδηλατόδρομοι 

Ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει ένα δίκτυο υφιστάμενων ποδηλατόδρομων, το οποίο 

εκτείνεται κυρίως στο νότιο τμήμα του. Αναλυτικότερα, το μεγαλύτερο τμήμα, το οποίο 

υλοποιήθηκε μέσα από τη μελέτη εντοπίζεται στις οδούς:  

Ευζώνων, Φραγκοκλησιάς, Σάμου, Πήγασου, Καραόλη & Δημητρίου, Παραδείσου, 

Αμαρυσίας Αρτέμιδος, Φαιάκων και Ερατούς. 

Ο ποδηλατόδρομος αυτός υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιοκλιματική 

αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών – 

ποδηλατών» και στόχευε στην ενίσχυση της δομής του μέσω της δημιουργίας δικτύου 

ποδηλατοδρόμου, ενθάρρυνσης του περπατήματος και γενικότερα εισαγωγής νέων τρόπων 

μετακίνησης.  

Το πλάτος της διατομής του ποδηλατόδρομου (μονής κατεύθυνσης) 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 υφιστάμενο δίκτυο έχει 

μήκος 3,94 km και αποτελεί το 1,12% του συνολικού οδικού δικτύου του Δήμου. 

Επιπλέον, προτείνεται η επέκτασή του προς το κέντρο του Δήμου μέσω των οδών 

Μακεδονομάχων, Νερατζιωτίσσης, 28ης Οκτωβρίου, Αναβρύτων και Μεσογείου. Η επέκταση 

αυτή ενώνει το υφιστάμενο δίκτυο με το μεμονωμένο υφιστάμενο τμήμα επί της οδού 

Μεσογείων, το οποίο εκτείνεται από τη συμβολή της με την οδό Βορείου Ηπείρου έως την 

οδό Δάφνης και ακολουθεί τη χάραξη που προτάθηκε από το έργο «Διαδρομές ζωής- πνοή 

περιβάλλοντος στο Μαρούσι.  

  

Εικόνα 24 - Υφιστάμενος ποδηλατόδρομος (α) στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Αναπαύσεως 
και (β) στην οδό Φραγκοκλησιάς (Πηγή: Google maps) 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα για τη «Βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου 

Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών – ποδηλάτων», ο Δήμος προκειμένου να 
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επιτύχει τη συνοχή του σε συνδυασμό με την αίσθηση άνεσης των κατοίκων του, 

χρησιμοποιεί το ποδήλατο και θέτει τους παρακάτω στόχους: 

▪ δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων 

▪ συνδυασμός του δικτύου με την ασφαλή κίνηση των πεζών – έννοια περιπάτου 

▪ αναβάθμιση και εξυγίανση των οδών από τις οποίες θα περνάει η διαδρομή και η 

δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης σε αυτές 

▪ προώθηση του νέου τρόπου μετακίνησης 

▪ δημιουργία ασφαλών συνθηκών και υποδομών λειτουργίας της διαδρομής 

▪ ενίσχυση της διαδρομής και διεύρυνση της σε μελλοντική φάση 

 
Εικόνα 25 - Διαδρομές ζωής – πνοής περιβάλλοντος στο Μαρούσι (Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Δήμου Αμαρουσίου) 

2.5.2 Πεζόδρομοι 

Σε όλη την έκταση του Δήμου Αμαρουσίου, υπάρχουν υλοποιημένοι πεζόδρομοι, είτε 

διαμορφωμένοι (σήμανση και πλακόστρωτοι) είτε με τοποθέτηση σήμανσης. Πέρα από το 

πεζοδρομημένο κέντρο της περιοχής όπου συγκεντρώνονται εμπορικές χρήσεις και χρήσεις 

αναψυχής, οι υπόλοιποι πεζόδρομοι εμφανίζονται σε περιοχές κατοικίας προσπαθώντας να 

θωρακίσουν τις γειτονιές από τα αυτοκίνητα. Στους πεζόδρομους αυτούς, εξαιρούνται οι 

μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι 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.  
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Εικόνα 26 - (α) Οδός Γράμμου (διαμορφωμένος πεζόδρομος με σήμανση) και (β) οδός Ιωάννη Πέλικα 
(μη διαμορφωμένος πεζόδρομος με σήμανση) (Πηγή: Google maps) 

2.5.3 Πλάτος και Κατάσταση Πεζοδρομίων 

Το πεζοδρόμιο αποτελεί απαραίτητη υποδομή για το οδικό περιβάλλον μιας πόλης σε 

περιπτώσεις οδών οι οποίες δεν είναι πεζόδρομοι ή οδοί ήπιας κυκλοφορίας (όπου 

επιτρέπεται η συνύπαρξη διαφόρων τύπων οχημάτων) και παρουσιάζουν σημαντικό όγκο 

κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων. Επομένως, το πλάτος και η κατάσταση της εν λόγω 

υποδομής διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην ενθάρρυνση ή την αποθάρρυνση του 

περπατήματος. Πεζοδρόμια με μεγάλα ή επαρκή πλάτη, τα οποία χαρακτηρίζονται 

ταυτόχρονα από καλή ποιότητα κατασκευής και συντήρησης συμβάλλουν στην αίσθηση 

ασφάλειας και άνεσης των μετακινούμενων με ιδιαίτερα οφέλη στην ποιότητα ζωής των 

κατοίκων. Από την άλλη πλευρά, μη επαρκή ή ακόμα και ανύπαρκτα πεζοδρόμια που 

βρίσκονται σε κακή κατάσταση δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών με 

αποτέλεσμα την αύξηση της πιθανότητας ατυχήματος, αλλά και τη γενικότερη υποβάθμιση 

των εναλλακτικών τρόπων μετακινήσεων μέσα στην πόλη.  

Σε ό,τι αφορά το μέσο πλάτος των πεζοδρομίων, στον Δήμο Αμαρουσίου η κατάσταση 

κρίνεται ιδιαίτερα αποθαρρυντική ως προς το ζήτημα αυτό. Ειδικότερα, το 7,55% του βασικού 

οδικού δικτύου που εξετάστηκε (ιεραρχημένο οδικό δίκτυο) δεν διαθέτει τη συγκεκριμένη 

υποδομή, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πεζή μετακίνηση, αλλά και την κίνηση των 

ευάλωτων ομάδων χρηστών. Πεζοδρόμια με μέσο πλάτος που κυμαίνεται μεταξύ 0,1 και 1,4 

μέτρων συγκροτούν το 44,87% του συνόλου του οδικού δικτύου που λήφθηκε υπόψη. 

Ακολουθούν οι κατηγορίες πεζοδρομιών με πλάτη 1,5 - 2,1 μέτρα με ποσοστό 28,24%, 2,2 - 

3,6 μέτρα με ποσοστό 14,93%, 3,6 - 6 μέτρα με ποσοστό 2,97% και τέλος η κατηγορία 
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πεζοδρομίων  με μέσο πλάτος μεγαλύτερο των 6 μέτρων που συγκεντρώνει ποσοστό 1,44% 

(βλ. αντίστοιχο Διάγραμμα).  

Η απουσία πεζοδρομίων και η απόλυτη κυριαρχία πεζοδρομίων με πολύ μικρό πλάτος (0,1 - 

1,4 μέτρα) οφείλεται κυρίως στη διαμόρφωση του αστικού ιστού του Δήμου, ο οποίος ως 

προαστιακή περιοχή που αναπτύχθηκε κατά βάση μετά την επικράτηση του αυτοκίνητου ως 

κυρίαρχου τρόπου μετακίνησης έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στα μηχανοκίνητα μέσα, 

παραγκωνίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους ενεργούς και βιώσιμους τρόπους μετακίνησης. 

Παράλληλα, η επικρατούσα κατάσταση φανερώνει -μεταξύ άλλων- και τη σοβαρή έλλειψη 

χωρικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού. 

Συνοπτικά, αναφορικά με το μέσο πλάτος των πεζοδρομίων, το οποίο καθορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό την προσβασιμότητα των πεζών, αξίζει να αναφερθούν τα εξής: 

▪ Το μέσο πλάτος -σταθμισμένο με το μήκος του οδικού τμήματος- ανέρχεται σε 1,50 μ. 

▪ Το 47,57% του υπό εξέταση δικτύου διαθέτει πλάτος πεζοδρομίου που είναι ίσο ή 

υπερβαίνει τα 1,5 μ. (ελάχιστη απαραίτητη τιμή για το ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου). 

▪ Το 24,28% του δικτύου της περιοχής ξεπερνάει τα 2,1 μ. (ελάχιστη απαραίτητη τιμή 

για το συνολικό πλάτος πεζοδρομίου). 

▪ Η τιμή του μέγιστου μέσου πλάτους πεζοδρομίου ισούται με 11 μ. και συναντάται επί 

της Λ. Ολυμπιονίκη Σπύρου Λούη, ενώ η χαμηλότερη τιμή είναι ίση με 0,10 μέτρα και 

παρατηρείται επί ενός Παράδρομου της Λ. Κηφισίας στο ύψος του Διοικητικού 

Μεγάρου του ΟΤΕ και επί της Λ. Κηφισίας στο ύψος της συμβολής της με τη Λ. 

Κύμης. 
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Διάγραμμα 1 - Ποσοστά Μέσου Πλάτους Πεζοδρομίων ανά Κατηγορία σε Σχέση με το Συνολικό 

Μήκος του Οδικού Δικτύου του Δήμου Αμαρουσίου που Λήφθηκε Υπόψη 

Αναλυτικά, οι διαστάσεις των πεζοδρομίων παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα. 

 

Εικόνα 27 - Μέσο Πλάτος Πεζοδρομίων του Βασικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Αμαρουσίου 
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Αναφορικά με την ποιότητα των πεζοδρομίων, η υπάρχουσα κατάσταση διαγράφεται αρκετά 

ευνοϊκότερη σε σύγκριση με εκείνη που μέσου πλάτους των πεζοδρομίων. Παρόλα αυτά, 

υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Πιο συγκεκριμένα, για την εκτίμηση και την 

ποιοτική αξιολόγηση της κατάστασης των πεζοδρομίων δημιουργήθηκαν τέσσερεις 

κατηγορίες ανάλογα με την ποιότητα της κατασκευής τους, αλλά και της συντήρησής τους. 

Αναλυτικότερα, δημιουργήθηκαν οι εξής κατηγορίες: 

▪ Κατηγορία 0: αδιαμόρφωτο πεζοδρόμιο. 

▪ Κατηγορία 1: κακή κατάσταση πεζοδρομίου. 

▪ Κατηγορία 2: μέτρια κατάσταση πεζοδρομίου. 

▪ Κατηγορία 3: καλή κατάσταση πεζοδρομίου. 

Τα ποσοστά που καταλαμβάνει η κάθε κατηγορία παρουσιάζονται στο επόμενο διάγραμμα. 

 

Διάγραμμα 2 - Ποσοστά Κατάστασης Πεζοδρομίων ανά Κατηγορία σε Σχέση με το Συνολικό Μήκος 
του Οδικού Δικτύου του Δήμου Αμαρουσίου που λήφθηκε υπόψη 

Η επισκόπηση του παραπάνω διαγράμματος καταδεικνύει την απόλυτη κυριαρχία των 

πεζοδρομιών εκείνων τα οποία χαρακτηρίζονται από καλή κατάσταση κατασκευής και 

συντήρησης (49,46%). Έπονται τα πεζοδρόμια που βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση με 

ποσοστό 30,76%, εν συνεχεία τα πεζοδρόμια εκείνα τα οποία βρίσκονται σε αρκετά κακή 

κατάσταση με ποσοστό 11,60%, ενώ τελευταία κατατάσσονται τα αδιαμόρφωτα πεζοδρόμια 

με ποσοστό 8,18%. 

Η χωρική κατανομή των παραπάνω κατηγοριών των πεζοδρομίων στη βάση της ποιότητας 

κατασκευής και συντήρησής τους παρουσιάζεται στον ακόλουθο Χάρτη, ενώ επίσης 

παρατίθενται κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα κακής κατάστασης πεζοδρομίων ή και 

απουσίας αυτών. 
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Εικόνα 28 - Ποιότητα Πεζοδρομίων του Βασικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Αμαρουσίου 

  

Εικόνα 29 - Κακή Κατάσταση Πεζοδρομίου επί 
της Οδού Σωρού 

Πηγή: Google Street View 

Εικόνα 30 - Κακή Κατάσταση Πεζοδρομίου επί της 
Οδού Αγίου Αθανασίου 

Πηγή: Google Street View 
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Εικόνα 31 - Απουσία Πεζοδρομίων επί της Οδού 

Σισμανόγλειου 

Πηγή: Google Street View 

Εικόνα 32 - Απουσία Πεζοδρομίου επί της Οδού 
Μεσογείων 

Πηγή: Google Street View 

2.5.4 Δρόμοι Ήπιας κυκλοφορίας 

Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας εντοπίστηκαν τόσο εντός του πολεοδομικού κέντρου του Δήμου, 

όσο και διάσπαρτα στην έκτασή του. Οι περισσότεροι συγκεντρώνονται στο κέντρο, ενώ οι 

υπόλοιποι θωρακίζουν χώρους πρασίνου – κοινόχρηστους χώρους και εκπαιδευτικές 

υποδομές από την αυξημένη ταχύτητα. Συγκεκριμένα οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας οι οποίοι 

διαθέτουν σήμανση είναι οι οδοί: 

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%. 

  

Εικόνα 33 - Οδός ήπιας κυκλοφορίας (α) επί της οδού Ψαρρού Δημητρίου, πλησίον 6ου Νηπιαγωγείου 
Αμαρουσίου (β) επί της οδού Γράμμου 
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2.5.5 Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Στον Δήμο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» είχε 

λειτουργήσει σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων από το 2014. Είχαν χωροθετηθεί συνολικά 

έξι σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων οι οποίοι βρίσκονταν σε κεντρικές περιοχές αλλά και 

σε σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, πραγματοποιώντας έτσι μια προσπάθεια 

προώθησης της χρήσης του ποδηλάτου ως ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης. 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.  

 

Εικόνα 34 - Δίκτυο πεζού – ποδηλάτη  
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2.6 Κυκλοφοριακοί φόρτοι βασικών οδικών αξόνων 

2.6.1 Κυκλοφοριακοί φόρτοι από Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης εξετάστηκαν κυκλοφοριακά δεδομένα τα 

οποία συλλέχθηκαν από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ). Τα σημεία στα οποία 

συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις ροές μηχανοκίνητης κυκλοφορίας βρίσκονται στο 

κύριο οδικό δίκτυο του Δήμου Αμαρουσίου και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 12 - Θέσεις σημείων μέτρησης κυκλοφοριακού φόρτου από ΚΔΚ 

Σταθμός Δήμος Οδός Κατεύθυνση Περιγραφή θέσης 

272 Αμαρουσίου Λ. Κηφισίας ΒΑ 
Κύριος δρόμος με κατεύθυνση προς 
Κηφισιά, 140 m πριν από τη Σωρού 

304 Αμαρουσίου Παραδείσου ΒΑ 
Κύριος δρόμος με κατεύθυνση προς 
Λ. Κηφισίας, 100 m πριν από αυτή. 

312 Αμαρουσίου Λ. Κηφισίας ΒΑ 
Ράμπα εισόδου από Δαχτυλίδι με 
κατεύθυνση προς Κηφισιά, 140 m 
πριν από τη Σωρού 

492 Αμαρουσίου Καποδιστρίου Α 
Κύριος δρόμος με κατεύθυνση προς 
Λ. Κηφισίας, 150 m πριν από την 
Υακίνθου. 

Τα κυκλοφοριακά δεδομένα συλλέχθηκαν ανά σημείο μία μέρα του Νοεμβρίου κατά τα έτη: 

2008, 2013 και 2018 (βήμα 5ετίας). Οι καταγραφές έγιναν σε όλη τη διάρκεια της μέρας ώστε 

να είναι δυνατό να εξεταστεί η διακύμανση του φόρτου εντός της ημέρας. Ο Πίνακας που 

ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά τις ημέρες που πραγματοποιήθηκαν οι καταγραφές. Ανά 

ώρα, δίνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος σε οχήματα (veh/h) και η κατάληψη της οδού σε 

οχήματα ανά χιλιόμετρα ανά λωρίδα κυκλοφορίας (veh/km/ln). Η χρήση κατάλληλης 

χρωματικής κλίμακας στον πίνακα εκφράζει τα εξής ανά 24ωρο: υψηλότεροι φόρτοι ή 

υψηλότερα επίπεδα κατάληψης απεικονίζονται με κόκκινες αποχρώσεις, ενώ χαμηλότεροι 

φόρτοι ή χαμηλότερα επίπεδα κατάληψης απεικονίζονται με πράσινες αποχρώσεις.  

Εντός της 10ετίας (2008-2018) ο φόρτος κυκλοφορίας στον σταθμό 272 μειώθηκε κατά 

10,21% και στον σταθμό 304 κατά 17,97%. Αντίθετα, στον σταθμό 312 παρατηρήθηκε 

αύξηση κατά 5,53% και στον σταθμό 492 κατά 74%. Στο Μαρούσι, η πρωινή αιχμή 

εντοπίζεται μεταξύ των ωρών 8:00-10:00, ενώ η απογευματινή μεταξύ των ωρών 16:00-

20:00. Στα ρεύματα με κατεύθυνση την Κηφισιά, ο φόρτος αιχμής είναι μεγαλύτερος το 

απόγευμα και μικρότερος το πρωί, καθώς οι μετακινούμενοι επιστρέφουν από τον χώρο 

εργασίας στο σπίτι τους. Η κατάληψη των δρόμων αγγίζει τις μέγιστες τιμές το απόγευμα και 

όχι το πρωί. Μεγάλος αριθμός οχημάτων ανά λωρίδα σημαίνει και κυκλοφοριακή συμφόρηση 

στα σημεία. Τα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης επιλύονται μετά τις 20:00 όταν και οι 

παραγόμενες ροές είναι σαφώς χαμηλότερες. 
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Πίνακας 13 - Κυκλοφοριακοί φόρτοι και κατάληψη οδού από δεδομένα ΚΔΚ 

Σταθμός Ημ/νία Μεταβλητή 
00:00-
01:00 

01:00-
02:00 

02:00-
03:00 

03:00-
04:00 

04:00-
05:00 

05:00-
06:00 

06:00-
07:00 

07:00-
08:00 

08:00-
09:00 

09:00-
10:00 

10:00-
11:00 

11:00-
12:00 

12:00-
13:00 

13:00-
14:00 

14:00-
15:00 

15:00-
16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

18:00-
19:00 

19:00-
20:00 

20:00-
21:00 

21:00-
22:00 

22:00-
23:00 

23:00-
24:00 

Αιχμή 

272 

Πέμπτη, 
13/11/2008 

Φόρτος (veh/h) 1.211 864 413 274 247 362 1.349 2.408 2.442 2.556 2.296 2.263 2.270 2.283 2.309 2.342 2.464 2.377 2.272 2.325 2.245 2.321 2.014 1.436 2.556 
Κατάληψη 
(veh/km/ln) 

4,8 3,2 1,3 0,6 0,4 1,3 6,7 14,5 17,8 25,7 22,9 24,0 20,3 23,9 23,6 38,2 33,9 35,5 36,9 35,2 15,1 13,9 9,3 6,1 38,2 

Πέμπτη, 
14/11/2013 

Φόρτος (veh/h) 912 586 319 184 144 236 629 1.651 2.284 2.260 2.055 1.804 2.126 2.166 2.256 2.534 2.487 2.344 2.390 2.380 2.248 2.269 1.648 1.188 2.534 
Κατάληψη 
(veh/km/ln) 

3,7 2,2 0,9 0,3 0,3 0,7 2,9 9,4 15,8 15,2 12,0 9,8 13,2 12,5 14,0 20,6 17,2 17,9 29,4 30,5 16,2 15,2 7,9 5,3 30,5 

Πέμπτη, 
15/11/2018 

Φόρτος (veh/h) 720 504 269 160 147 268 693 1.650 2.295 2.252 1.900 1.989 2.017 2.243 2.223 2.149 2.224 2.132 1.959 2.008 2.120 2.040 1.392 1.104 2.295 
Κατάληψη 
(veh/km/ln) 

3,1 1,9 0,7 0,1 0,1 0,9 3,1 8,6 22,6 19,1 11,7 13,3 13,9 22,6 17,0 16,8 28,7 36,0 37,4 35,5 16,2 12,3 6,6 5,2 37,4 

304 

Τρίτη, 
11/11/2008 

Φόρτος (veh/h) 26 23 11 10 16 18 75 285 391 416 383 380 391 420 433 463 543 601 596 502 361 211 91 65 601 
Κατάληψη 
(veh/km/ln) 

2,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,3 2,5 7,0 9,4 12,0 10,1 10,6 12,4 11,5 12,2 12,0 16,3 39,7 49,7 16,2 8,7 5,1 2,5 2,1 49,7 

Τρίτη, 
12/11/2013 

Φόρτος (veh/h) 22 22 3 3 5 20 51 237 396 427 361 294 291 314 311 375 415 500 543 444 297 183 114 71 543 
Κατάληψη 
(veh/km/ln) 

2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,1 5,9 10,9 13,2 10,7 7,5 7,4 7,7 8,5 9,9 12,5 26,0 26,9 20,1 7,5 4,5 3,0 2,2 26,9 

Τρίτη 
13/11/2018 

Φόρτος (veh/h) 26 10 7 4 5 11 60 186 331 319 278 249 245 249 231 342 366 493 477 413 244 138 80 62 493 
Κατάληψη 
(veh/km/ln) 

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,5 4,8 8,6 8,6 7,4 6,9 6,7 7,3 6,5 8,5 9,7 27,8 46,1 13,7 6,1 3,4 2,0 1,5 46,1 

312 

Τετάρτη, 
13/11/2008 

Φόρτος (veh/h) 231 123 88 70 49 70 252 666 1.059 1.057 804 652 640 742 870 1.060 1.157 1.076 1.090 1.045 821 754 494 383 1.157 
Κατάληψη 
(veh/km/ln) 

2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,7 10,9 22,8 29,4 23,8 22,2 16,8 21,9 25,1 38,9 37,7 39,3 40,9 36,2 13,6 10,9 6,1 4,9 40,9 

Τετάρτη, 
14/11/2013 

Φόρτος (veh/h) 200 117 59 33 43 67 178 491 1.085 1.240 896 805 831 881 959 1.088 1.070 1.118 1.202 1.098 922 809 436 322 1.240 
Κατάληψη 
(veh/km/ln) 

2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,7 10,9 22,8 29,4 23,8 22,2 16,8 21,9 25,1 38,9 37,7 39,3 40,9 36,2 13,6 10,9 6,1 4,9 40,9 

Τετάρτη, 
15/11/2018 

Φόρτος (veh/h) 133 94 59 31 34 49 154 481 1.073 1.221 824 733 677 859 864 967 1.047 1.004 1.000 968 813 668 390 262 1.221 
Κατάληψη 
(veh/km/ln) 

2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,7 10,9 22,8 29,4 23,8 22,2 16,8 21,9 25,1 38,9 37,7 39,3 40,9 36,2 13,6 10,9 6,1 4,9 40,9 

492 

Τρίτη, 
11/11/2008 

Φόρτος (veh/h) 297 179 110 85 116 302 938 1.196 1.191 1.130 1.000 968 963 1.019 1.034 946 1.001 1.076 1.029 899 955 919 651 444 1.196 
Κατάληψη 
(veh/km/ln) 

2,7 2,1 2,0 2,0 2,0 3,6 13,8 20,1 23,5 22,3 13,5 12,3 12,2 12,6 13,2 12,1 12,7 14,6 13,0 11,7 10,8 10,7 7,4 4,5 23,5 

Τρίτη, 
12/11/2013 

Φόρτος (veh/h) 290 226 148 114 164 423 1.057 1.851 2.088 1.980 1.650 1.555 1.566 1.675 1.904 1.709 1.828 1.888 1.859 1.630 1.489 1.390 1.006 618 2.088 
Κατάληψη 
(veh/km/ln) 

2,1 1,0 1,0 1,0 1,0 2,1 7,0 12,2 13,7 12,5 10,6 10,5 10,2 11,2 13,5 11,4 12,0 13,0 13,0 10,9 9,6 8,8 5,9 3,3 13,7 

Τρίτη 
13/11/2018 

Φόρτος (veh/h) 290 226 148 114 164 423 1.057 1.851 2.088 1.980 1.650 1.555 1.566 1.675 1.904 1.709 1.828 1.888 1.859 1.630 1.489 1.390 1.006 618 2.088 
Κατάληψη 
(veh/km/ln) 

1,8 0,9 0,3 0,1 0,5 2,2 7,8 16,9 25,7 39,2 15,2 10,4 9,9 11,6 11,9 16,3 13,8 12,5 13,0 9,3 9,0 7,6 5,0 3,0 39,2 
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2.6.2 Μετρήσεις Κυκλοφοριακού Φόρτου & Σύνθεσης Κυκλοφορίας 

2.6.2.1 Γενικά 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης, την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2019 κατά 

το χρονικό διάστημα 08:00-10:30 (πρωινή αιχμή) πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

κυκλοφοριακού φόρτου σε 7 επιλεγμένους κόμβους που βρίσκονται εντός του Δήμου 

Αμαρουσίου. Σε αυτά τα χρονικά διαστήματα, τα οχήματα καταγράφηκαν ανά στρέφουσα 

κίνηση του κάθε κόμβου. 

Η Εικόνα 35 παρουσιάζει τη θέση των 7 αυτών κόμβων. Ο κόμβος 1 βρίσκεται επί της οδού 

Αγ. Κωνσταντίνου, ο κόμβος 2 επί της οδού Νερατζιωτίσσης, ο κόμβος 3 επί της οδού 

Περικλέους, ο κόμβος 5 επί της οδού Βασ. Σοφίας και ο κόμβος 6 επί της Πεντέλης. 

Επιπρόσθετα, οι κόμβοι 4 και 7 είναι στην οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου. Στα επόμενα 

υποκεφάλαια δίνονται περισσότερα στοιχεία για τον κάθε κόμβο ξεχωριστά. 

 
Εικόνα 35 - Θέσεις κόμβων μελέτης 
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Τα οχήματα που μετρήθηκαν κατατάχθηκαν σε πέντε βασικές κατηγορίες ανάλογα με τον 

τύπο τους. Αυτές είναι: ΙΧ, φορτηγά, λεωφορεία, μηχανοκίνητα δίκυκλα και ποδήλατα. 

Συγκεντρώνοντας όλες τις καταγραφές από όλους τους κόμβους υπολογίστηκαν ποσοστά 

ανά κατηγορία οχήματος επί του συνολικού φόρτου. Επίσης από τις καταγραφές ήταν δυνατό 

να υπολογιστούν οι μέγιστοι ωριαίοι φόρτοι ανά κίνηση και ανά κόμβο συνολικά. Οι φόρτοι 

αυτοί εκφράζονται σε Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων ανά ώρα (ΜΕΑ/h). Για την αναγωγή 

των τιμών φόρτου σε ΜΕΑ χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι συντελεστές αναγωγής.  

• ΙΧ (αυτοκίνητα): 1 ΜΕΑ 

• Φορτηγά: 3 ΜΕΑ 

• Λεωφορεία: 2 ΜΕΑ 

• Μηχανοκίνητα δίκυκλα: 0,5 ΜΕΑ 

• Ποδήλατα: 0,5 MEA 

 
Διάγραμμα 3 - Καταμερισμός στα μέσα συνολικά σε όλους του κόμβους μελέτης 

Το Διάγραμμα 3 παρουσιάζει διαγραμματικά τη σύνθεση της κυκλοφορίας στους δρόμους 

του Αμαρουσίου. Όπως ήταν αναμενόμενο, το ποσοστό των ΙΧ αγγίζει το 89,55%, ενώ το 

ποσοστό των μηχανοκίνητων δίκυκλων είναι ίσο με 6,64%. Τα βαρέα οχήματα, δηλαδή τα 

φορτηγά και τα λεωφορεία, καταγράφουν ένα ποσοστό μικρότερο από 4%. Τέλος στους 

κεντρικούς κόμβους του Αμαρουσίου, το ποσοστό των ποδηλάτων είναι πάρα πολύ μικρό 

ίσο με 0,25%. 
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Εικόνα 36 - Παρουσίαση μέγιστων ωριαίων φόρτων ανά κόμβο. 

Όπως προκύπτει και από την παραπάνω εικόνα, συγκριτικά υψηλός φόρτος (2.750 ΜΕΑ/h) 

παρατηρήθηκε στον κόμβο 6 που βρίσκεται επί της οδού Πεντέλης. Ακολουθεί κατά σειρά, ο 

κόμβος 2 με μέγιστο φόρτο ίσο με 2.294,5 ΜΕΑ/h. Στα ίδια επίπεδα ήταν και ο φόρτος στον 

κόμβο που βρίσκεται επί της Αγ. Κωνσταντίνου, ενώ στους κόμβους της οδού Αμαρουσίου-

Χαλανδρίου, οι φόρτοι δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλοί. Η ύπαρξη αρκετών μονόδρομων έχει 

συμβάλει σημαντικά στον σκοπό αυτό. 
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2.6.2.2 Κόμβος 1: Αγ. Κωνσταντίνου - Μαραθωνομαχών - Αγ. Αναργύρων 

Ο Κόμβος 1 αφορά στο σημείο τομής της Αγ. Κωνσταντίνου με τις οδούς Αγ. Αναργύρων και 

Μαραθωνομάχων. Οι μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 22 

Ιανουαρίου 2019 κατά το χρονικό διάστημα: 08:00-10:30. 

Ο Κόμβος 1 διαθέτει 4 προσβάσεις (σκέλη) και συνολικά 7 κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές είναι: 

• Κίνηση 1: Από Σταθμό Νερατζιώτισσα προς Λεωφ. Κηφισίας 

• Κίνηση 2: Από Σταθμό Νερατζιώτισσα προς Γράμμου 

• Κίνηση 3: Από Βοσπόρου προς Σταθμό Νερατζιώτισσα 

• Κίνηση 4: Από Βοσπόρου προς Λεωφ. Κηφισίας 

• Κίνηση 5: Από Βοσπόρου προς Γράμμου 

• Κίνηση 6: Από Λεωφ. Κηφισίας προς Σταθμό Νερατζιώτισσα 

• Κίνηση 7: Από Λεωφ. Κηφισίας προς Γράμμου 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 37, στον Κόμβο 1 υπάρχουν 3 σημεία μερισμού, 2 σημεία 

σύγκλισης και 3 σημεία τομής. Η οδός Αγ. Κωνσταντίνου διαθέτει μία λωρίδα ανά 

κατεύθυνση και οι οδοί Μαραθωνομαχών - Αγ. Αναργύρων είναι μονόδρομοι. 

 
Εικόνα 37 - Παρουσίαση σημείων μερισμού, τομής και σύγκλισης στον κόμβο 1 
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Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας με ποσοστά, τα οποία 

υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο αυτό. Τα ΙΧ 

διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (85,80%). 

Ακολουθούν τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με ποσοστό ίσο με 6,8%. Το ποσοστό των ποδηλάτων 

παρατηρήθηκε ίσο με 0,8% στον κόμβο αυτό. 

 

Διάγραμμα 4 - Σύνθεση κυκλοφορίας στον κόμβο 1 

Το Διάγραμμα 5 παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά στρέφουσα κίνηση. 

Υψηλός ωριαίος φόρτος ίσος με 811 ΜΕΑ/h καταγράφηκε στην κίνηση 1: από Σταθμό 

Νερατζιώτισσα προς Λεωφ. Κηφισίας, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση ο μέγιστος ωριαίος 

φόρτος υπολογίστηκε ίσος με 603 MEA/h. Συγκριτικά υψηλός ήταν και ο κυκλοφοριακός 

φόρτος στην ευθεία κίνηση από Βοσπόρου προς Γράμμου και στις αριστερές στροφές, 

δηλαδή οι κινήσεις από Σταθμό Νερατζιώτισσα προς Γράμμου και από Βοσπόρου προς 

Σταθμό Νερατζιώτισσα.  
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Διάγραμμα 5 - Κυκλοφοριακός φόρτος ανά κίνηση στον κόμβο 1 

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση σε ΜΕΑ/h με 

χρήση κατάλληλης χρωματικής διαβάθμισης.  
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Εικόνα 38 - Μέγιστοι ωριαίοι φόρτοι ανά κίνηση στον κόμβο 1 

2.6.2.3 Κόμβος 2: Νερατζιωτίσσης - Αμαρισίας Αρτέμιδος 

Ο Κόμβος 2 αφορά στο σημείο τομής της Νερατζιωτίσσης με την οδό Αρτέμιδος, στην 

περιοχή που βρίσκεται το ΟΑΚΑ. Οι μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου πραγματοποιήθηκαν 

την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2019 κατά το χρονικό διάστημα: 08:00-10:30. 

Ο Κόμβος 2 διαθέτει 4 προσβάσεις (σκέλη) και συνολικά 8 κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές είναι: 

• Κίνηση 1: Από Σταθμό Ειρήνη προς Λεωφ. Κηφισίας 

• Κίνηση 2: Από Σταθμό Ειρήνη προς Σταθμό Νερατζιώτισσα 

• Κίνηση 3: Από Σταθμό Ειρήνη προς Parking mall 

• Κίνηση 4: Από Σταθμό Νερατζιώτισσα προς Σταθμό Ειρήνη 

• Κίνηση 5: Από Σταθμό Νερατζιώτισσα προς Λεωφ. Κηφισίας 

• Κίνηση 6: Από Λεωφ. Κηφισίας προς Parking mall 

• Κίνηση 7: Από Λεωφ. Κηφισίας προς Σταθμό Νερατζιώτισσα 

• Κίνηση 8: Από Λεωφ. Κηφισίας προς Σταθμό Ειρήνη 
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Στον Κόμβο 2 υπάρχουν 3 σημεία μερισμού, 4 σημεία σύγκλισης και 5 σημεία τομής. Στην 

οδό Νερατζιωτίσσης υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Σταθμό Ειρήνη, ενώ 

στο αντίθετο υπάρχουν 2 λωρίδες κυκλοφορίας και 1 λωρίδα αποκλειστικής αριστερής 

στροφής. Η οδός Αρτέμιδος διαθέτει 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση στο σημείου 

του κόμβου. 

 
Εικόνα 39 - Παρουσίαση σημείων μερισμού, τομής και σύγκλισης στον κόμβο 2 

Στο Διάγραμμα 6, παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας με ποσοστά, τα οποία 

υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο αυτό. Τα ΙΧ 

διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (91%). 

Ακολουθούν τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με ποσοστό ίσο με 6,4%. Το ποσοστό των ποδηλάτων 

παρατηρήθηκε ίσο με 0,1% στον κόμβο αυτό. 

 

Διάγραμμα 6 - Σύνθεση κυκλοφορίας στον κόμβο 2 
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Το Διάγραμμα 7 παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά στρέφουσα κίνηση. 

Υψηλός ωριαίος φόρτος ίσος με 880,5 ΜΕΑ/h καταγράφηκε στην κίνηση 1: από Σταθμό 

Ειρήνη προς Λεωφ. Κηφισίας, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση ο μέγιστος ωριαίος φόρτος 

υπολογίστηκε ίσος με 271,5 MEA/h. Υψηλός ήταν και ο κυκλοφοριακός φόρτος στην 

αριστερή κίνηση από Σταθμό Ειρήνη προς Σταθμό Νεραντζιώτισσα. Συγκριτικά χαμηλές σε 

ένταση ήταν οι κυκλοφοριακές ροές που είχαν κατεύθυνση τον χώρο στάθμευσης του 

εμπορικού κέντρου.   

 

Διάγραμμα 7 - Κυκλοφοριακός φόρτος ανά κίνηση στον κόμβο 2 

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση σε ΜΕΑ/h με 

χρήση κατάλληλης χρωματικής διαβάθμισης.  
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Εικόνα 40 - Μέγιστοι ωριαίοι φόρτοι ανά κίνηση στον κόμβο 2 

2.6.2.4 Κόμβος 3: Περικλέους - Ρόδου - Π. Τσαλδάρη 

Ο Κόμβος 3 είναι κυκλικός, βρίσκεται στο κέντρο του Αμαρουσίου και αφορά στο σημείο 

τομής της Περικλέους με τις οδούς Π. Τσαλδάρη και Ρόδου. Οι μετρήσεις κυκλοφοριακού 

φόρτου πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2019 κατά το χρονικό διάστημα: 

08:00-10:30. 

Ο Κόμβος 3 διαθέτει 4 προσβάσεις (σκέλη) και συνολικά 5 κινήσεις. 

• Κίνηση 1: Από Λεωφ. Ειρήνης προς Θεμιστοκλέους 

• Κίνηση 2:Από Ρόδου προς Θεμιστοκλέους 

• Κίνηση 3: Από Βασ. Κωνσταντίνου προς Λεωφ. Ειρήνης 

• Κίνηση 4: Από Σταθμό Μαρούσι προς Λεωφ. Ειρήνης 

• Κίνηση 5: Από Σταθμό Μαρούσι προς Θεμιστοκλέους 

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, στον Κόμβο 3 υπάρχουν 2 σημεία μερισμού, 2 

σημεία σύγκλισης και ένα σημείο τομής. Η οδός Περικλέους είναι αμφίδρομος από το ένα 

σκέλος και μονόδρομος από το άλλο. Η οδός Ρόδου και η οδός Π. Τσαλδάρη είναι 

μονόδρομοι. 
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Εικόνα 41 - Παρουσίαση σημείων μερισμού, τομής και σύγκλισης στον κόμβο 3 

Στο Διάγραμμα 8, παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας με ποσοστά, τα οποία 

υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο αυτό. Τα ΙΧ 

διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (87,9%). 

Ακολουθούν τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με υψηλό ποσοστό ίσο με 6,5%. Το ποσοστό των 

ποδηλάτων παρατηρήθηκε ίσο με 0,2% στον κόμβο αυτό. 

 

Διάγραμμα 8 - Σύνθεση κυκλοφορίας στον κόμβο 3 

Το Διάγραμμα 9 παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά στρέφουσα κίνηση. 

Υψηλός ωριαίος φόρτος ίσος με 489,5 ΜΕΑ/h καταγράφηκε στη δεξιά κίνηση 1: από Λεωφ. 
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Ειρήνης προς Θεμιστοκλέους, ενώ στην αριστερή κίνηση από Σταθμό Μαρούσι προς 

Θεμιστοκλέους ο μέγιστος φόρτος υπολογίστηκε ίσος με 334 MEA/h. Ο μέγιστος 

κυκλοφοριακός φόρτος στην ευθεία κίνηση από Σταθμό Μαρούσι προς Λεωφ. Ειρήνης 

μετρήθηκε ίσο με 383 MEA/h. 

 

Διάγραμμα 9 - Κυκλοφοριακός φόρτος ανά κίνηση στον κόμβο 3 

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση σε ΜΕΑ/h με 

χρήση κατάλληλης χρωματικής διαβάθμισης.  
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Εικόνα 42 - Μέγιστοι ωριαίοι φόρτοι ανά κίνηση στον κόμβο 3 

2.6.2.5 Κόμβος 4: Αμαρουσίου–Χαλανδρίου - Σωρού - Αγ. Αθανασίου 

Ο Κόμβος 4 αφορά στο σημείο τομής της Σωρού με την οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου (στη 

συνέχεια της Αγ. Αθανασίου). Οι μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου πραγματοποιήθηκαν την 

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2019 κατά το χρονικό διάστημα: 08:00-10:30. 

Ο Κόμβος 4 διαθέτει 4 προσβάσεις (σκέλη) και συνολικά 9 κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές είναι: 

• Κίνηση 1: Από Χαλάνδρι προς Κονίτσης 

• Κίνηση 2: Από Χαλάνδρι προς Αμμοχώστου 

• Κίνηση 3: Από Χαλάνδρι προς Λεωφ. Κηφισίας  

• Κίνηση 4: Από Αμμοχώστου προς Λεωφ. Κηφισίας  

• Κίνηση 5: Από Αμμοχώστου προς Κονίτσης 

• Κίνηση 6: Από Αμμοχώστου προς Χαλάνδρι 

• Κίνηση 7: Από Κονίτσης προς Λεωφ. Κηφισίας  

• Κίνηση 8: Από Κονίτσης προς Χαλάνδρι 

• Κίνηση 9: Από Κονίτσης προς Αμμοχώστου 
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Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, στον Κόμβο 4 υπάρχουν 3 σημεία μερισμού, 3 

σημεία σύγκλισης και 7 σημεία τομής. Η οδός Σωρού από το ένα σκέλος είναι αμφίδρομος 

και από το άλλο μονόδρομος. Οι οδοί Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Αγ. Αθανασίου είναι 

αμφίδρομοι. 

 
Εικόνα 43 - Παρουσίαση σημείων μερισμού, τομής και σύγκλισης στον κόμβο 4 

Στο Διάγραμμα 10, παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας με ποσοστά, τα οποία 

υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο αυτό. Τα ΙΧ 

διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (89,1%). 

Ακολουθούν τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με ποσοστό ίσο με 7,7%. Το ποσοστό των ποδηλάτων 

παρατηρήθηκε ίσο με 0,3% στον κόμβο αυτό. 
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Διάγραμμα 10 - Σύνθεση κυκλοφορίας στον κόμβο 4 

Το Διάγραμμα 11 παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά στρέφουσα κίνηση. 

Υψηλός ωριαίος φόρτος ίσος με 502 ΜΕΑ/h καταγράφηκε στην ευθεία κίνηση 4: από 

Αμμοχώστου προς Λεωφ. Κηφισίας. Ο μέγιστος φόρτος της αριστερής στροφής από 

Αμμοχώστου προς Χαλάνδρι υπολογίστηκε ίσος με 276 MEA/h, ενώ ο φόρτος της αντίθετη 

κίνησης, δηλαδή από Χαλάνδρι προς Αμμοχώστου, μετρήθηκε ίση με 243,5 ΜΕΑ/h. 

 
Διάγραμμα 11 - Κυκλοφοριακός φόρτος ανά κίνηση στον κόμβο 4 
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Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση σε ΜΕΑ/h με 

χρήση κατάλληλης χρωματικής διαβάθμισης.  

 
Εικόνα 44 - Μέγιστοι ωριαίοι φόρτοι ανά κίνηση στον κόμβο 4 

2.6.2.6 Κόμβος 5: Χατζηαντωνίου - Παπαφλέσσα - 25ης Μαρτίου 

Ο Κόμβος 5 αφορά στο σημείο τομής της οδού Χατζηαντωνίου (στη συνέχεια Παπαφλέσσα) 

με την οδό Βασ. Σοφίας. Οι μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου πραγματοποιήθηκαν την 

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2019 κατά το χρονικό διάστημα: 08:00-10:30. 

Ο Κόμβος 5 διαθέτει 5 προσβάσεις (σκέλη) και συνολικά 9 κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές είναι: 

• Κίνηση 1: Από Λεωφ. Κηφισίας προς Γαρδέλη 

• Κίνηση 2: Από Λεωφ. Κηφισίας προς Σαλαμίνος 

• Κίνηση 3: Από Δημ. Ράλλη προς Γαρδέλη 

• Κίνηση 4: Από Δημ. Ράλλη προς Σαλαμίνος 

• Κίνηση 5: Από Δημ. Ράλλη προς 25ης Μαρτίου 

• Κίνηση 6: Από 25ης Μαρτίου (βορράς) προς 25ης Μαρτίου (νότος) 

• Κίνηση 7: Από 25ης Μαρτίου προς Δημ. Μόσχα 
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Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, στον Κόμβο 5 υπάρχουν 4 σημεία μερισμού, 3 

σημεία σύγκλισης και 2 σημεία τομής. Όλοι ο δρόμοι που τέμνονται στο κόμβο αυτό είναι 

μονόδρομοι. Η αναστροφή από τη Βασ. Σοφίας προς την 25ης Μαρτίου γίνεται γύρω από την 

τριγωνική νησίδα που υπάρχει.  

 
Εικόνα 45 - Παρουσίαση σημείων μερισμού, τομής και σύγκλισης στον κόμβο 5 

Στο Διάγραμμα 12, παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας με ποσοστά, τα οποία 

υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο αυτό. Τα ΙΧ 

διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (86,7%). 

Ακολουθούν τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με υψηλό ποσοστό ίσο με 8,8%. Το ποσοστό των 

ποδηλάτων παρατηρήθηκε ίσο με 0,1% στον κόμβο αυτό. 

 
Διάγραμμα 12 - Σύνθεση κυκλοφορίας στον κόμβο 5 
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Το Διάγραμμα 13 παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά στρέφουσα κίνηση. 

Υψηλός ωριαίος φόρτος ίσος με 612,5 ΜΕΑ/h καταγράφηκε στην ευθεία κίνηση 4: από 

Ράλλη προς Σαλαμίνος. Ο μέγιστος φόρτος της ευθείας κίνησης από Λεωφ. Κηφισίας προς 

Γαρδέλη υπολογίστηκε ίσος με 451 MEA/h, ενώ ο φόρτος της δεξιάς στροφής από Λεωφ. 

Κηφισίας προς Σαλαμίνος μετρήθηκε ίσος με 354 ΜΕΑ/h. 

 
Διάγραμμα 13 - Κυκλοφοριακός φόρτος ανά κίνηση στον κόμβο 5 

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση σε ΜΕΑ/h με 

χρήση κατάλληλης χρωματικής διαβάθμισης. 
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Εικόνα 46 - Μέγιστοι ωριαίοι φόρτοι ανά κίνηση στον κόμβο 5 

2.6.2.7 Κόμβος 6: Πεντέλης - Ευκαλύπτων 

Κόμβος 6 βρίσκεται ουσιαστικά στο σημείο τομής της οδού Πεντέλης με την οδό 

Ευκαλύπτων. Οι μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 22 

Ιανουαρίου 2019 κατά το χρονικό διάστημα: 08:00-10:30. 

Ο Κόμβος 6 διαθέτει 3 προσβάσεις (σκέλη) και συνολικά 6 κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές είναι: 

• Κίνηση 1: Από Λεωφ. Κηφισίας προς Ευκαλύπτων 

• Κίνηση 2: Από Λεωφ. Κηφισίας προς Λεωφ. Δημοκρατίας 

• Κίνηση 3: Από Πυθαγόρα προς Λεωφ. Κηφισίας 

• Κίνηση 4: Από Πυθαγόρα προς Λεωφ. Δημοκρατίας 

• Κίνηση 5: Από Λεωφ. Δημοκρατίας προς Πυθαγόρα 

• Κίνηση 6: Από Λεωφ. Δημοκρατίας προς Λεωφ. Κηφισίας 

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, στον Κόμβο 6 υπάρχουν 3 σημεία μερισμού, 3 

σημεία σύγκλισης και 5 σημεία τομής. Η Πεντέλης διαθέτει 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση και η Ευκαλύπτων είναι αμφίδρομος με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση. 
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Εικόνα 47 - Παρουσίαση σημείων μερισμού, τομής και σύγκλισης στον κόμβο 6 

Στο Διάγραμμα 14, παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας με ποσοστά, τα οποία 

υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο αυτό. Τα ΙΧ 

διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (92%). 

Ακολουθούν τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με ποσοστό ίσο με 4,9%. Το ποσοστό των ποδηλάτων 

παρατηρήθηκε ίσο με 0,1% στον κόμβο αυτό. 

 

Διάγραμμα 14 - Σύνθεση κυκλοφορίας στον κόμβο 6 
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Το Διάγραμμα 15 παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά στρέφουσα κίνηση. 

Υψηλός ωριαίος φόρτος ίσος με 1.081 ΜΕΑ/h καταγράφηκε στην κίνηση 6: από Λεωφ. 

Δημοκρατίας προς Λεωφ. Κηφισίας, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση ο μέγιστος ωριαίος 

φόρτος υπολογίστηκε ίσος με 877,5 MEA/h. Συγκριτικά υψηλός ήταν ο κυκλοφοριακός 

φόρτος (459 MEA/h) στην αριστερή στροφή από Πυθαγόρα προς Λεωφ. Κηφισίας. 

 
Διάγραμμα 15 - Κυκλοφοριακός φόρτος ανά κίνηση στον κόμβο 6 

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση σε ΜΕΑ/h με 

χρήση κατάλληλης χρωματικής διαβάθμισης. 
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Εικόνα 48 - Μέγιστοι ωριαίοι φόρτοι ανά κίνηση στον κόμβο 6 

2.6.2.8 Κόμβος 7: Αμαρουσίου–Χαλανδρίου - Χειμάρρας 

Κόμβος 7 αφορά στο σημείο τομής της Αμαρουσίου-Χαλανδρίου με την οδό Χειμάρρας. Οι 

μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2019 

κατά το χρονικό διάστημα: 08:00-10:30. 

Ο Κόμβος 7 διαθέτει 4 προσβάσεις (σκέλη) και συνολικά 9 κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές είναι: 

• Κίνηση 1: Από Μαρούσι προς Χαλάνδρι 

• Κίνηση 2: Από Μαρούσι προς Τέρμα Υμηττού 

• Κίνηση 3: Από Χαλάνδρι προς Μαρούσι 

• Κίνηση 4: Από Χαλάνδρι προς Τέρμα Υμηττού 

• Κίνηση 5: Από Δαχτυλίδι προς Τέρμα Υμηττού 

• Κίνηση 6: Από Δαχτυλίδι προς Μαρούσι 

• Κίνηση 7: Από Δαχτυλίδι προς Χαλάνδρι 

• Κίνηση 8: Από Τέρμα Υμηττού προς Χαλάνδρι 

• Κίνηση 9: Από Τέρμα Υμηττού προς Μαρούσι 

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, στον Κόμβο 7 υπάρχουν 4 σημεία μερισμού, 3 

σημεία σύγκλισης και 6 σημεία τομής. Η οδός Χειμάρρας είναι μονόδρομος από το ένα 
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σκέλος (πρόσβαση από Δαχτυλίδι) και αμφίδρομος από το άλλο. Η οδός Αμαρουσίου-

Χαλανδρίου είναι αμφίδρομος με διαχωριστική νησίδα. 

 

Εικόνα 49 - Παρουσίαση σημείων μερισμού, τομής και σύγκλισης στον κόμβο 7 

Στο Διάγραμμα 16, παρουσιάζεται η σύνθεση της κυκλοφορίας με ποσοστά, τα οποία 

υπολογίστηκαν από τις μετρήσεις φόρτου που πραγματοποιήθηκαν στον κόμβο αυτό. Τα ΙΧ 

διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου (92,2%). 

Ακολουθούν τα μηχανοκίνητα δίκυκλα με ποσοστό ίσο με 6,5%. Το ποσοστό των ποδηλάτων 

παρατηρήθηκε ίσο με 0,2% στον κόμβο αυτό. 
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Διάγραμμα 16 - Σύνθεση κυκλοφορίας στον κόμβο 7 

Το Διάγραμμα 17 παρουσιάζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά στρέφουσα κίνηση. 

Υψηλός ωριαίος φόρτος ίσος με 724 ΜΕΑ/h καταγράφηκε στην κίνηση 1: από Μαρούσι προς 

Χαλάνδρι, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση ο μέγιστος ωριαίος φόρτος υπολογίστηκε ίσος με 

590,5 MEA/h. Συγκριτικά υψηλές σε ένταση ήταν οι κυκλοφοριακές ροές από το Δαχτυλίδι 

προς Μαρούσι, δηλαδή η αριστερή στροφή από την οδό Χειμάρρας.  

 
Διάγραμμα 17 - Κυκλοφοριακός φόρτος ανά κίνηση στον κόμβο 7 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  98 

 

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τους μέγιστους ωριαίους φόρτους ανά κίνηση σε ΜΕΑ/h με 

χρήση κατάλληλης χρωματικής διαβάθμισης.  

 
Εικόνα 50 - Ωριαίοι φόρτοι ανά κίνηση στον κόμβο 7 
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2.7 Έρευνα Προέλευσης – Προορισμού μετακινήσεων και Έρευνα 

χαρακτηριστικών μετακινήσεων με τα ΜΜΜ 

2.7.1 Διερευνώντας τις μετακινήσεις με δημόσια συγκοινωνία  

Η πόλη συνθέτει μια απειρία σημείων γένεσης μετακινήσεων. Οι μετακινήσεις αυτές 

πραγματοποιούνται με διάφορους τρόπους και μέσα μετακίνησης. Τα συνηθέστερα είναι το 

αυτοκίνητο, η δημόσια συγκοινωνία, το περπάτημα και το ποδήλατο, ενώ πλέον εισέρχονται 

δυναμικά και καινοτόμοι τρόποι (πχ scooters). Η παρούσα ενότητα εστιάζει στις μετακινήσεις 

με δημόσια συγκοινωνία προκειμένου να διερευνηθεί η γεωγραφία των κυκλοφοριακών ροών 

της περιοχής. Η δημόσια συγκοινωνία απαρτίζεται από Μέσα Σταθερής Τροχιάς όπως 

προαστιακός, μετρό και τραμ, καθώς και από οδικά μέσα όπως λεωφορεία και τρόλεϊ.  

Η ανάγνωση και η ανάλυση των μετακινήσεων με μέσα συλλογικής μεταφοράς μπορεί να 

συνεισφέρει σημαντικά στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ, καθώς αποκαλύπτει τις διαδρομές είτε με 

έντονη είτε με χαμηλότερη ζήτηση για μετακίνηση. Συνεπώς, αυτού του είδους η πληροφορία 

αναδεικνύει τις ενδεχόμενες διαδρομές όπου θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ενίσχυσης 

των συλλογικών μετακινήσεων.  

Στην παρούσα ενότητα αξιοποιούνται δεδομένα από τη μελέτη προέλευσης-προορισμού που 

πραγματοποιήθηκε για τη μητροπολιτική Αθήνα τα έτη 2006-2007 από τον ΟΑΣΑ. 

Συγκεκριμένα, η μελέτη έλαβε χώρα από το Σεπτέμβρη του 2006 ως το Φεβρουάριο του 

2007 και στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε περίπου 30.000 νοικοκυριά, 

έρευνες παρά την οδό σε 3 δακτυλίους (εσωτερικό, ενδιάμεσο και εξωτερικό) της Αττικής και 

σε τερματικούς επιβατικούς σταθμούς, καθώς και έρευνα δεδηλωμένης προτίμησης.  

Η σημερινή εικόνα των μετακινήσεων έχει σίγουρα έντονες διαφοροποιήσεις από την εικόνα 

που περιγράφει η σχετική μελέτη (2006-2007), καθώς τα τελευταία έτη λειτουργούν νέοι 

σταθμοί μετρό, ενώ παράλληλα έχουν γίνει και πολυάριθμες τροποποιήσεις σε λεωφορειακές 

γραμμές. Παρόλα αυτά , η εν λόγω μελέτη αποτελεί μία ένδειξη για τις μετακινήσεις στον 

Δήμο και κυρίως για την προτίμηση των μετακινούμενων αναφορικά με τη δημόσια 

συγκοινωνία.  

2.7.2 Γενικά χαρακτηριστικά 

Καθημερινά στον Δήμο Αμαρουσίου πραγματοποιούνται 327.847 μετακινήσεις (προελεύσεις 

και προορισμοί), εκ των οποίων το 70% γίνεται με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, ενώ το 

υπόλοιπο 30% με δημόσια συγκοινωνία. Άρα προκύπτει πως σε ένα γενικό επίπεδο ο Δήμος 

Αμαρουσίου, όπως συνηθίζεται σε περιπτώσεις και άλλων προαστιακών Δήμων (π.χ. 

Άλιμος, Ελληνικό-Αργυρούπολη, Χαλάνδρι), στηρίζεται κυρίαρχα στο ιδιωτικό αυτοκίνητο. 

Σημαντικό δείκτη για τις μετακινήσεις στον Δήμο, αποτελεί ο αριθμός των μετακινήσεων με 
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αυτοκίνητο ή δημόσια συγκοινωνία ανά κάτοικο, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης 

προέλευσης-προορισμού του ΟΑΣΑ, ο πρώτος δείκτης ισούται με 1,62 μετ. με αυτοκίνητο 

ανά κάτοικο, ενώ ο δεύτερος ανέρχεται μόλις στις 0,71 μετακινήσεις ανά κάτοικο. Η 

επικρατούσα κατάσταση που είναι αναμφίβολα προσανατολισμένη στο αυτοκίνητο, τονίζεται 

πως έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και τον αστικό χώρο της 

πόλης, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση στροφή προς τα βιώσιμα μέσα και 

τρόπους μετακίνησης.  

Επιπλέον, από τα σχετικά στοιχεία προκύπτει ότι ο Δήμος Αμαρουσίου αποτελεί μια περιοχή, 

η οποία κυρίως λειτουργεί ως προορισμός μετακινήσεων, καθώς ο λόγος μεταξύ 

αναχωρήσεων και αφίξεων είναι 0,94. Το γεγονός αυτό εξηγείται ενδεχομένως από τον 

πολεοδομικό χαρακτήρα του Δήμου, ο οποίος αποτελεί μία περιοχή με αξιοσημείωτους 

υπερτοπικούς πόλους έλξης όπως υπηρεσίες και γραφεία επί της Λ. Κηφισίας, εμπορικά 

κέντρα (The Mall Athens, κ.α.) και το κέντρο της πόλης, που είναι ένα από τα σημαντικότερα 

της ευρύτερης περιοχής αλλά και της μητροπολιτικής Αθήνας γενικότερα. Αξίζει να τονισθεί 

επίσης πως, τόσο οι μετακινήσεις με προέλευση όσο και με προορισμό τον Μαρούσι, 

πραγματοποιούνται κατά βάση με αυτοκίνητο (ποσοστό 70% και στις δύο περιπτώσεις), 

ακολουθώντας το γενικό πρότυπο των μετακινήσεων.  

Αναφορικά με τις ενδοδημοτικές μετακινήσεις, παρατηρείται πως στον Δήμο λαμβάνουν 

χώρα καθημερινά 20.402 μετακινήσεις, εκ των οποίων το 71% γίνεται με αυτοκίνητο και 

μόλις το υπόλοιπο 29% με δημόσια συγκοινωνία. Παρατηρείται λοιπόν ότι ακόμα και εντός 

των ορίων του Δήμου, το αυτοκίνητο είναι το κυρίαρχο μέσο μετακίνησης, αφήνοντας τη 

δημόσια συγκοινωνία να διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο στο μεταφορικό του σύστημα.  

Παρακάτω παρατίθενται πίνακας, που περιέχει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις συνολικές 

μετακινήσεις του Δήμου Αμαρουσίου:  

Πίνακας 14 - Αναλυτικά στοιχεία μετακινήσεων για τον Δήμο Αμαρουσίου (πηγή δεδομένων: ΟΑΣΑ) 

ΔΗΜΟΣ 

Ιδιωτικά μέσα Δημόσια μέσα Όλα τα μέσα 

Προέλευση 

Μαρούσι 

Προορισμός 

Μαρούσι 

Προέλευση 

Μαρούσι 

Προορισμός 

Μαρούσι 

Προέλευση 

Μαρούσι 

Προορισμός 

Μαρούσι 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 118 111 50 46 168 157 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 145 134 62 58 207 192 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5460 4706 1724 1710 7184 6416 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 544 238 178 109 722 348 

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 886 804 349 325 1235 1129 

ΑΘΗΝΑ 13181 13415 12767 12169 25948 25584 

ΑΙΓΑΛΕΩ 888 539 232 203 1120 743 

ΑΛΙΜΟΣ 457 544 75 79 532 623 

ΜΑΡΟΥΣΙ 14441 14441 5961 5961 20402 20402 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 1060 1205 381 427 1441 1632 
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ΔΗΜΟΣ 

Ιδιωτικά μέσα Δημόσια μέσα Όλα τα μέσα 

Προέλευση 

Μαρούσι 

Προορισμός 

Μαρούσι 

Προέλευση 

Μαρούσι 

Προορισμός 

Μαρούσι 

Προέλευση 

Μαρούσι 

Προορισμός 

Μαρούσι 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 157 170 68 73 226 243 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 854 1084 298 360 1153 1443 

ΑΧΑΡΝΑΙ 4268 5078 1630 1799 5898 6878 

ΒΥΡΩΝΑΣ 449 442 179 177 628 619 

ΓΑΛΑΤΣΙ 2373 2336 904 882 3278 3218 

ΓΛΥΦΑΔΑ 262 309 113 129 375 438 

ΔΑΦΝΗ 116 100 65 95 181 196 

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 70 74 31 33 101 107 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 535 754 158 211 693 965 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1474 1237 562 477 2036 1714 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 419 480 173 184 592 665 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3516 3405 1400 1297 4916 4702 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 334 373 132 144 466 517 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 530 478 250 226 780 705 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ 823 541 209 211 1032 752 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 362 377 139 144 501 521 

ΚΗΦΙΣΙΑ 6755 7380 2445 2722 9201 10103 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 243 233 98 96 341 329 

ΚΟΡΩΠΙ 1108 1569 416 566 1523 2136 

ΜΑΝΔΡΑ 318 469 84 121 402 590 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 2617 2580 943 938 3560 3518 

ΜΟΣΧΑΤΟ 134 122 67 61 201 184 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 4725 4316 1908 1914 6633 6230 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 478 271 241 121 719 392 

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1137 1070 441 418 1578 1488 

ΙΛΙΟΝ 1291 1174 488 471 1779 1646 

ΝΙΚΑΙΑ 327 315 140 136 467 451 

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 230 326 102 98 332 424 

ΠΑΙΑΝΙΑ 1088 1211 271 343 1359 1554 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 985 567 1262 496 2246 1063 

ΠΕΡΑΜΑ 155 189 63 74 218 264 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 1485 1355 622 571 2107 1926 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 540 547 214 221 753 769 

ΣΠΑΤΑ 653 933 227 318 880 1251 

ΤΑΥΡΟΣ 110 100 51 47 161 148 

ΥΜΗΤΤΟΣ 74 76 32 31 106 107 

ΧΑΙΔΑΡΙ 504 457 186 166 690 623 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 8277 9478 2988 4718 11265 14196 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1735 1730 593 612 2328 2342 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 426 786 175 225 601 1012 

ΑΝΟΙΞΗ 419 609 152 205 572 814 

ΒΑΡΗ 161 230 58 80 220 310 

ΒΟΥΛΑ 121 164 47 59 169 222 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 51 69 19 26 70 95 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 2732 2866 1037 1105 3769 3971 
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ΔΗΜΟΣ 

Ιδιωτικά μέσα Δημόσια μέσα Όλα τα μέσα 

Προέλευση 

Μαρούσι 

Προορισμός 

Μαρούσι 

Προέλευση 

Μαρούσι 

Προορισμός 

Μαρούσι 

Προέλευση 

Μαρούσι 

Προορισμός 

Μαρούσι 

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 713 795 263 277 976 1073 

ΔΡΟΣΙΑ 388 545 140 186 528 730 

ΕΚΑΛΗ 427 557 177 330 603 886 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 92 108 38 43 130 151 

ΖΕΦΥΡΙ 224 233 88 91 311 324 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ 391 539 159 203 550 742 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1084 1138 414 447 1498 1585 

ΜΑΓΟΥΛΑ 144 214 46 64 190 278 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3166 3124 1070 1189 4236 4313 

ΡΟΔΟΠΟΛΗ 199 295 59 81 258 375 

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1368 1476 488 574 1857 2050 

ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 681 833 264 316 944 1149 

ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 274 247 113 103 388 351 

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 726 619 259 241 986 859 

ΠΑΛΛΗΝΗ 1334 1623 487 574 1820 2198 

ΠΑΠΑΓΟΥ 604 1055 199 311 803 1367 

ΠΕΝΤΕΛΗ 684 894 285 364 969 1258 

ΠΕΥΚΗ 1904 2049 770 730 2674 2779 

ΣΤΑΜΑΤΑ 206 309 82 115 289 424 

ΦΙΛΟΘΕΗ 666 600 233 218 899 818 

ΦΥΛΗ 141 178 48 60 189 237 

ΨΥΧΙΚΟ 800 745 314 296 1114 1042 

ΑΝΘΟΥΣΑ 245 302 64 77 309 379 

ΑΡΤΕΜΙΣ 519 872 138 224 657 1096 

ΓΕΡΑΚΑΣ 1679 1896 471 493 2150 2389 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 286 366 87 106 373 472 

ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ 1 2 0 0 1 2 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 217 343 67 111 284 455 

ΣΑΡΩΝΙΔΑ 28 50 6 11 34 61 

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 95 154 17 26 112 179 

ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 47 93 10 19 58 112 

ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 327 458 72 92 399 550 

ΚΕΡΑΤΕΑ 250 444 57 91 307 536 

ΚΟΥΒΑΡΑΣ 59 107 9 14 67 121 

ΛΑΥΡΙΟ 176 179 24 40 199 219 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 421 763 83 129 504 893 

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9 19 1 2 11 21 

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 563 998 125 204 687 1202 

ΠΙΚΕΡΜΙ 540 637 79 97 619 734 

ΡΑΦΗΝΑ 467 821 105 161 572 982 

ΑΥΛΩΝΑ 121 283 33 70 154 353 

ΑΦΙΔΝΕΣ 107 134 24 29 132 162 

ΒΑΡΝΑΒΑΣ 81 363 10 18 91 381 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 95 194 8 13 103 208 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 606 1006 104 157 710 1163 
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ΔΗΜΟΣ 

Ιδιωτικά μέσα Δημόσια μέσα Όλα τα μέσα 

Προέλευση 

Μαρούσι 

Προορισμός 

Μαρούσι 

Προέλευση 

Μαρούσι 

Προορισμός 

Μαρούσι 

Προέλευση 

Μαρούσι 

Προορισμός 

Μαρούσι 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 363 318 31 49 394 367 

ΜΑΛΑΚΑΣΑ 92 126 23 29 115 155 

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 65 117 13 20 77 137 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 82 181 22 44 104 225 

ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 30 59 6 11 36 70 

ΣΥΚΑΜΙΝΟ 19 45 3 6 22 51 

ΩΡΩΠΟΣ 20 44 4 7 24 51 

ΚΑΛΑΜΟΣ 143 252 38 63 181 315 

ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ 34 63 10 17 44 81 

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 42 4 7 22 49 

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ 37 79 4 8 42 87 

ΣΑΛΑΜΙΣ 70 104 9 12 79 117 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 18 26 3 5 21 30 

ΣΕΛΗΝΙΑ 13 18 2 3 15 21 

ΑΙΑΝΤΕΙΟΝ 27 42 2 2 29 44 

ΜΕΓΑΡΑ 537 521 65 103 602 624 

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 55 112 14 26 69 139 

ΒΙΛΙΑ 38 80 7 14 46 94 

ΕΡΥΘΡΕΣ 25 66 5 12 30 78 

ΟΙΝΟΗ 9 13 1 2 10 15 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 117.452 125.542 51.324 53.931 168.775 179.474 

       

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, η περιοχή με τις περισσότερες μετακινήσεις 

(συνολικές) τόσο ως προορισμός όσο και ως προέλευση είναι ο Δήμος Αθηναίων, ενώ η 

περιοχή με τις λιγότερες η Βαρυμπόμπη. Αν το ενδιαφέρον εστιαστεί στην περίπτωση των 

ιδιωτικών μέσων, τότε διαπιστώνεται ότι η περιοχή με τις περισσότερες μετακινήσεις τόσο ως 

προορισμός όσο και ως προέλευση είναι ο ίδιος Δήμος Αμαρουσίου (ενδοδημοτικές), ενώ η 

περιοχή με τις λιγότερες είναι η Βαρυμπόμπη. Τέλος, στην περίπτωση των συλλογικών 

μέσων, παρατηρείται ότι η περιοχή με τις περισσότερες μετακινήσεις τόσο ως προορισμός 

όσο και ως προέλευση είναι ο ίδιος Δήμος Αθηναίων (σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η 

δημόσια συγκοινωνία), ενώ η περιοχή με τις λιγότερες είναι η Βαρυμπόμπη.  

Στη συνέχεια πραγματοποιείται εκτενέστερη ανάλυση ως προς τις περιοχές που 

αλληλεπιδρούν περισσότερο με τον Δήμο Αμαρουσίου και σε τι βαθμό οι μετακινήσεις μεταξύ 

των περιοχών και της περιοχής μελέτης γίνονται με δημόσια συγκοινωνία.  

2.7.3 Διερευνώντας τις βασικές προελεύσεις και προορισμούς 

Στο παρόν σημείο παρουσιάζονται οι δήμοι ή δημοτικές ενότητες με τη μεγαλύτερη 

αλληλεπίδραση με τον Μαρούσι. Ειδικότερα παρατίθενται στοιχεία μετακινήσεων σχετικά με 

τους 15 πιο σημαντικούς προορισμούς με αφετηρία το Μαρούσι και τις 15 πιο σημαντικές 

προελεύσεις με κατεύθυνση το Μαρούσι. Επιπρόσθετα, δημιουργούνται δύο χάρτες που 
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απεικονίζουν την ένταση των μετακινήσεων μεταξύ Αμαρουσίου και των παραπάνω 

περιοχών, συνοδευόμενη από το ποσοστό χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας.  

Βασικοί προορισμοί με αφετηρία το Μαρούσι 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους βασικούς προορισμούς με αφετηρία το Μαρούσι.  

Πίνακας 15 - Βασικοί προορισμοί με προέλευση το Μαρούσι (πηγή δεδομένων: ΟΑΣΑ) 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΘΗΝΑ 15,37% 49,20% 

ΜΑΡΟΥΣΙ 12,09% 29,22% 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 6,67% 26,52% 

ΚΗΦΙΣΙΑ 5,45% 26,58% 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4,26% 24,00% 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 3,93% 28,77% 

ΑΧΑΡΝΑΙ 3,49% 27,63% 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2,91% 28,48% 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2,51% 25,27% 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 2,23% 27,51% 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 2,11% 26,50% 

ΓΑΛΑΤΣΙ 1,94% 27,58% 

ΠΕΥΚΗ 1,58% 28,79% 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1,38% 25,48% 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1,33% 56,16% 

Στη συνέχεια παρατίθεται και ο σχετικός χάρτης με σκοπό την καλύτερη απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων.  
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Εικόνα 51 - Χωρική κατανομή των 15 βασικών προορισμών με αφετηρία το Μαρούσι  

Όπως προκύπτει συνδυαστικά από την παρατήρηση του παραπάνω πίνακα και του σχετικού 

χάρτη, η περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό μετακινήσεων είναι η Αθήνα, ενώ ακολουθούν 

οι ενδοδημοτικές μετακινήσεις. Αντίθετα, οι περιοχές με το χαμηλότερα ποσοστά είναι ο 

Χολαργός και ο Πειραιάς. Σε γενικές γραμμές προκύπτει πως το Μαρούσι αλληλοεπιδρά 

περισσότερο με τις γειτονικές περιοχές (ιδιαίτερα με κέντρα διαδημοτικής εμβέλειας) και με το 

μητροπολιτικό κέντρο της Αθηνάς. Αναφορικά με τη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας στις 

προαναφερθείσες βασικές διαδρομές, διαπιστώνεται ότι η περιοχή με το μεγαλύτερο 

ποσοστό είναι ο Πειραιάς και ακολουθεί η Αθήνα, ενώ με τα χαμηλότερα είναι τα Μελίσσια 

και η Αγία Παρασκευή.  

Σε γενικές γραμμές, στις περισσότερες περιπτώσεις διαδρομών, τα ποσοστά δημόσιας 

συγκοινωνίας κυμαίνονται γύρω στο 25-30%, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι μετακινούμενοι 

με αφετηρία το Μαρούσι χρησιμοποιούν περισσότερο το αυτοκίνητο τους, ακόμα και αν 

πρόκειται για γειτονικούς Δήμους, τοποθετώντας τη δημόσια συγκοινωνία σε δεύτερη θέση. 

Η σχετικά χαμηλή χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας αποδεικνύει πολύ καθαρά, την έντονη 

εξάρτηση των κατοίκων του δήμου από τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς. Ωστόσο παρά τα 

χαμηλά ποσοστά προτίμησης του εν λόγω τρόπου μετακίνησης, σημαντικές εξαιρέσεις 

αποτελούν οι περιπτώσεις του Πειραιά και της Αθήνας, όπου οι κάτοικοι του Δήμου 
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Αμαρουσίου επιλέγουν να μετακινηθούν προς τις περιοχές αυτές σε σημαντικό βαθμό με τη 

δημόσια συγκοινωνία (ποσοστά 56.16% και 49,20% αντίστοιχα).  

Βασικές προελεύσεις με προορισμό το Μαρούσι  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους βασικές προελεύσεις με προορισμό το Μαρούσι. 

Πίνακας 16 - Βασικοί προελεύσεις με προορισμό το Μαρούσι (πηγή δεδομένων: ΟΑΣΑ) 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΘΗΝΑ 14,26% 47,56% 

ΜΑΡΟΥΣΙ 11,37% 29,22% 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 7,91% 33,23% 

ΚΗΦΙΣΙΑ 5,63% 26,95% 

ΑΧΑΡΝΑΙ 3,83% 26,16% 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3,58% 26,66% 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 3,47% 30,72% 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2,62% 27,58% 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2,40% 27,56% 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 2,21% 27,83% 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1,96% 26,66% 

ΓΑΛΑΤΣΙ 1,79% 27,40% 

ΠΕΥΚΗ 1,55% 26,26% 

ΓΕΡΑΚΑΣ 1,33% 20,63% 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1,30% 26,12% 

Στη συνέχεια παρατίθεται και ο σχετικός χάρτης με σκοπό την καλύτερη απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων.  
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Εικόνα 52 - Χωρική κατανομή των 15 βασικών προελεύσεων με προορισμό το Μαρούσι  

Όπως προκύπτει συνδυαστικά από την παρατήρηση του παραπάνω πίνακα και του σχετικού 

χάρτη, η περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό μετακινήσεων είναι η Αθήνα, ενώ ακολουθεί το 

Μαρούσι, οι ενδοδημοτικές δηλαδή μετακινήσεις. Αντίθετα, οι περιοχές με το χαμηλότερα 

ποσοστά είναι ο Γέρακας και ο Χολαργός. Σε γενικές γραμμές προκύπτει πως το Μαρούσι 

αλληλοεπιδρά περισσότερο με τις γειτονικές περιοχές (ιδιαίτερα με κέντρα διαδημοτικής 

εμβέλειας) και με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθηνάς. Αναφορικά με τη χρήση της δημόσιας 

συγκοινωνίας στις προαναφερθείσες βασικές διαδρομές, διαπιστώνεται ότι η περιοχή με το 

μεγαλύτερο ποσοστό είναι η Αθήνα και ακολουθεί το Χαλάνδρι, ενώ με το χαμηλότερο είναι ο 

Γέρακας.  

Σε γενικές γραμμές, όπως και στην προηγούμενη ενότητα, στις περισσότερες περιπτώσεις 

διαδρομών, τα ποσοστά δημόσιας συγκοινωνίας κυμαίνονται γύρω στο 25-30%, γεγονός το 

οποίο αποδεικνύει ότι οι μετακινούμενοι με προορισμό τον Δήμο Αλίμου χρησιμοποιούν κατά 

βάση το αυτοκίνητο τους, ακόμα και σε περιπτώσεις προερχόμενων από γειτονικούς δήμους, 

τοποθετώντας τη δημόσια συγκοινωνία σε δεύτερη θέση. Η χαμηλή χρήση της δημόσιας 

συγκοινωνίας αποδεικνύει καθαρά ότι το Μαρούσι αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για το 

αυτοκίνητο, ενώ παράλληλα η εξυπηρέτηση από τη δημόσια συγκοινωνία δεν βρίσκεται σε 

ικανοποιητικό επίπεδο. Ωστόσο παρά τα χαμηλά ποσοστά των δημόσιων μέσων μεταφοράς, 
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αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του Δήμου Αθηναίων (47,56%) όπου οι 

κάτοικοι της εν λόγω περιοχής επιλέγουν να μετακινηθούν προς το Μαρούσι σε μεγάλο 

βαθμό με τη δημόσια συγκοινωνία. 

2.7.4 Εστιάζοντας στους όμορους Δήμους/ Δημοτικές Ενότητες  

Οι γειτονικοί Δήμοι/ Δημοτικές Ενότητες του Αμαρουσίου είναι οι εξής: Κηφισιάς, Πεντέλης, 

Νέας Πεντέλης, Μελισσίων, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας, Πεύκης, Χαλανδρίου και 

Φιλοθέης. Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζεται το ποσοστό των μετακινήσεων από και 

προς το Μαρούσι τη χρήση του συνόλου των μέσων καθώς και με τη χρήση της δημόσιας 

συγκοινωνίας.  

Πίνακας 17 - Μετακινήσεις προς γειτονικές περιοχές με προέλευση το Μαρούσι (πηγή δεδομένων: ΟΑΣΑ)  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΗΦΙΣΙΑ 5,45% 26,58% 

ΠΕΝΤΕΛΗ 0,57% 29,42% 

ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 0,56% 27,94% 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2,51% 25,27% 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 2,23% 27,51% 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2,91% 28,48% 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 3,93% 28,77% 

ΠΕΥΚΗ 1,58% 28,79% 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 6,67% 26,52% 

ΦΙΛΟΘΕΗ 0,53% 25,90% 

 

Πίνακας 18 - Μετακινήσεις από γειτονικές περιοχές με προορισμό το Μαρούσι (πηγή 
δεδομένων: ΟΑΣΑ)  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΗΦΙΣΙΑ 5,63% 26,95% 

ΠΕΝΤΕΛΗ 0,70% 28,93% 

ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 0,64% 27,50% 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2,40% 27,56% 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 2,21% 27,83% 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2,62% 27,58% 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 3,47% 30,72% 

ΠΕΥΚΗ 1,55% 26,26% 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 7,91% 33,23% 

ΦΙΛΟΘΕΗ 0,46% 26,63% 

Από την παρατήρηση των παραπάνω πινάκων προκύπτει ότι στις γειτονικές περιοχές το 

μεγαλύτερο ποσοστό δημόσιας συγκοινωνίας αναφορικά με τις μετακινήσεις με προέλευση 

το Μαρούσι εμφανίζεται στην Πεντέλη, ενώ το χαμηλότερο στα Μελίσσια. Όσον αφορά στις 

μετακινήσεις με προορισμό το Μαρούσι, το μεγαλύτερο ποσοστό εντοπίζεται στο Χαλάνδρι, 

ενώ το μικρότερο στην Πεύκη.  
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Αξίζει να αναφερθεί ότι στο σύνολο των περιπτώσεων (εξαίρεση αποτελούν το Χαλάνδρι και 

η Νέα Ιωνία στην περίπτωση των μετακινήσεων με προορισμό το Μαρούσι) τα ποσοστά της 

δημόσιας συγκοινωνίας δεν ξεπερνούν το 30%. Συμπερασματικά, τα χαμηλά αυτά ποσοστά, 

φανερώνουν πως είναι έντονη η κυριαρχία του αυτοκινήτου ως προς τις μετακινήσεις τόσο με 

αφετηρία όσο και με προορισμό το Μαρούσι. Επομένως, κρίνεται απαραίτητο, ο μελλοντικός 

συγκοινωνιακός σχεδιασμός να διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες προσπελασιμότητας με 

δημόσια συγκοινωνία, με σκοπό να περιοριστεί σημαντικά η χρήση του αυτοκινήτου για 

μετακινήσεις από και προς τις γειτονικές περιοχές του Δήμου. 

2.7.5 Συμπεράσματα 

Μέσα από το παρόν κείμενο συμπεραίνεται ότι ο Δήμος Αμαρουσίου αποτελεί μια περιοχή 

που βασίζεται κατά κόρον στο ιδιωτικό αυτοκίνητο. Αυτό αποδεικνύεται από τα χαμηλά 

ποσοστά δημόσιας συγκοινωνίας, τα οποία δεν υπερβαίνουν το 30% στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων. Μάλιστα, η δημόσια συγκοινωνία υστερεί τόσο στις μετακινήσεις εκτός αλλά 

και εντός των ορίων του Δήμου (ενδοδημοτικές). Μοναδικές εξαιρέσεις όπου η δημόσια 

συγκοινωνία εμφανίζει σημαντικά ποσοστά χρήσης είναι οι περιπτώσεις μετακινήσεων 

προς/από τον Πειραιά και την Αθήνα. Στις συγκεκριμένες περιοχές το ποσοστό των 

δημόσιων μέσων μεταφοράς υπερβαίνει το 40%, γεγονός που ενδεχομένως οφείλεται στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών των περιοχών από τα συλλογικά μέσα αλλά και σε επιμέρους 

μέτρα και πολιτικές αποθάρρυνσης της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου (π.χ. δακτύλιος, 

πολιτική στάθμευσης, κτλ.).  

Η παραπάνω κατάσταση χρειάζεται το συντομότερο δυνατό να αξιοποιήσει μέτρα και 

πολιτικές που προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα, αφήνοντας στο παρελθόν το συμβατικό 

τρόπο κυκλοφορίας. Επομένως, ο σχεδιασμός οφείλει να στηρίξει τις διαδρομές που 

εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά δημόσιας συγκοινωνίας αλλά και παράλληλα να ενισχύσει 

εκείνες οι οποίες εμφανίζουν ελλείψεις. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η επικοινωνία του 

Αμαρουσίου με το υπόλοιπο αστικό περιβάλλον, επενδύοντας σε τρόπους και μέσα 

μετακίνησης με κοινωνικό πρόσημο και ταυτόχρονα φιλικά στο περιβάλλον. 
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2.8 Χαρακτηριστικά Στάθμευσης 

2.8.1 Ανάλυση απογραφής στάθμευσης 

Τον Ιανουάριο του 2020 πραγματοποιήθηκε απογραφή της στάθμευσης σε οδούς του Δήμου 

Αμαρουσίου. Ειδικότερα, καταγραφήκαν τα σταθμευμένα οχήματα, νόμιμα και παράνομα, την 

Τετάρτη 22 Ιανουάριου το πρωί στις 11:00 π.μ. (πρωινή απογραφή) και την Πέμπτη 23 

Ιανουάριου τα ξημερώματα στις 3:00 π.μ. (νυχτερινή απογραφή). 

 Οι οδοί του Δήμου Αμαρουσίου που έγιναν καταγραφές είναι: Αγίου Κωνσταντίνου, 

Νερατζιωτίσσης, Άρεως, Σωρού, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, Βασ. Σοφίας, Χατζηαντωνίου, 

Πεντέλης, Χειμάρρας, Γρανικού, Γραβιάς και Φραγκοκλησιάς. Στα επόμενα υποκεφάλαια 

ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά οδό που αναφέρθηκε.  

Γενικότερα, παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά παράνομης στάθμευσης στις περισσότερες 

οδούς που έγιναν καταγραφές. Η ζήτηση για στάθμευση στις οδούς κοντά στο Δαχτυλίδι της 

Κηφισίας και σε αυτούς γύρω από τα εμπορικά κέντρα του Αμαρουσίου είναι ιδιαίτερα υψηλή 

κατά την πρωινή απογραφή σε αντίθεση με τη νυχτερινή απογραφή. Παρότι στις περιοχές 

αυτές υπάρχουν πολλοί υπόγειοι ή υπαίθριοι χώροι στάθμευσης (parking), οι οδηγοί 

αυτοκινήτων συνεχίζουν να σταθμεύουν παράνομα, καθώς δεν επιθυμούν να επιβαρυνθούν 

με το κόστος στάθμευσης. Αντίθετα, στις γειτονιές κατοικίας ο αριθμός των σταθμευμένων 

οχημάτων αυξάνεται κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν οι περισσότεροι κάτοικοι του Δήμου 

βρίσκονται στα σπίτια τους. Σταθερή ζήτηση για στάθμευση σε όλες τις ώρες της ημέρας 

παρουσιάζεται στην περιοχή του κέντρου του Αμαρουσίου. 

2.8.1.1 Οδός Αγ. Κωνσταντίνου 

Στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου, καταγραφές στάθμευσης πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα 

τμήματα της, δηλαδή από την κάθετη οδό Ολυμπίας μέχρι τη Λ. Κηφισίας.  

Στην πρωινή απογραφή καταγράφηκαν συνολικά 155 νόμιμα και παράνομα σταθμευμένα 

οχήματα, από τα οποία τα 115 (74,19%) ήταν νόμιμα σταθμευμένα και τα 40 (25,80%) ήταν 

παράνομα σταθμευμένα. Οι παραβάσεις εστιάζονταν κυρίως στο γεγονός ότι μερικοί οδηγοί 

επέλεξαν να σταθμεύσουν τα οχήματα πάνω στο πεζοδρόμιο.  

Στη νυχτερινή απογραφή, ο αριθμός των νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων ήταν σαφώς 

μικρότερος ίσος με 39 (78%) οχήματα, ενώ τα παράνομα σταθμευμένα ήταν 11 (22%). 
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Εικόνα 53 - Αριθμός νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων ανά τμήμα της Οδού Αγ. 
Κωνσταντίνου 

Ο αριθμός των νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων είναι μεγαλύτερος στα τμήματα της οδού Αγ. 

Κωνσταντίνου που βρίσκονται κοντά στη Λ. Κηφισίας. Στάθμευση επίσης παρατηρήθηκε το 

πρωί μεταξύ της οδού Μαραθωνομαχών και της Ιερού Λόχου. Στα υπόλοιπα τμήματα της 

οδού η στάθμευση καταγράφηκε μηδενική. Άλλωστε σε πολλά από αυτά δεν υπάρχει και 

διαθέσιμος χώρος για στάθμευση, καθώς το πλάτος της οδού είναι μικρότερο σε σύγκριση με 

τα τμήματα κοντά στη Λ. Κηφισίας. 
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Εικόνα 54 - Αριθμός παράνομα σταθμευμένων οχημάτων ανά τμήμα της Οδού Αγ. 
Κωνσταντίνου 

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στην παράνομη στάθμευση. Συγκεκριμένα, στο τμήμα 

μεταξύ των οδών Ιονίων Νήσων και Ράλλη, ο αριθμός των παράνομων σταθμευμένων 

οχημάτων ήταν ίσος με αυτόν των νόμιμων σταθμευμένων οχημάτων το πρωί. Η ένταση του 

φαινομένου της παράνομης στάθμευσης είναι χαμηλότερη κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς 

και η ίδια η ζήτηση είναι αρκετά πιο χαμηλή σε αυτόν τον κεντρικό δρόμο. Τέλος, ο συνολικός 

αριθμός των παράνομων σταθμευμένων μηχανοκίνητων δίκυκλων υπολογίστηκε ίσος με 5. 
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2.8.1.2 Οδός Νερατζιωτίσσης  

Στην οδό Νερατζιωτίσσης καταγραφές στάθμευσης πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα της από 

την οδό Αρτέμιδος στο ΟΑΚΑ μέχρι την κάθετη οδό Μαραθωνοδρόμων. Στις 11:00 το πρωί 

καταγράφηκαν συνολικά 152 νόμιμα και παράνομα σταθμευμένα οχήματα, εκ των οποίων 

μόλις τα 28 (18,42%) ήταν νόμιμα σταθμευμένα και τα 124 (81,58%) ήταν παράνομα 

σταθμευμένα. Στις 03:00 τα ξημερώματα, ο αριθμός των νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων 

ήταν σαφώς μικρότερος ίσος με 4 (44,44%) οχήματα, ενώ τα παράνομα σταθμευμένα ήταν 5 

(66,66%). Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η στάση και η στάθμευση 

απαγορεύεται στο μεγαλύτερο τμήμα της συγκεκριμένης οδού με ύπαρξη κάθετης σήμανσης. 

 
Εικόνα 55 - Αριθμός νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων ανά τμήμα της Οδού Νερατζιώτισσης 
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Στο τμήμα από την οδό Αρτέμιδος μέχρι τον σταθμό του ΗΣΑΠ καταγράφηκαν από την 

αριστερή πλευρά (με κατεύθυνση προς Μαρούσι) 13 νόμιμα σταθμευμένα οχήματα το πρωί. 

Το τμήμα αυτό είναι και το μοναδικό που επιτρέπεται η στάθμευση. Από τη δεξιά πλευρά, 

δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ, υπάρχει πιάτσα ταξί. Το πρωί ήταν σταθμευμένα 12 ταξί 

(νόμιμα σταθμευμένα), ενώ τα ξημερώματα υπήρχαν μόνο 4 ταξί.  

   

Εικόνα 56 - Αριθμός παράνομων σταθμευμένων οχημάτων ανά τμήμα της Οδού 
Νερατζιώτισσης 

Οι περιορισμοί στάθμευσης φαίνεται πως δεν γίνονται σεβαστοί από την πλειονότητα των 

οδηγών. Η παράνομη στάθμευση στην οδό Νερατζιωτίσσης είναι ιδιαίτερα υψηλή κυρίως 

λόγω της ύπαρξης του Εμπορικού Κέντρου «THE MALL ATHENS», το οποίο όμως διαθέτει 
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υπόγειο χώρο στάθμευσης (με χρέωση). Τα αυτοκίνητα και τα μηχανοκίνητα δίκυκλα 

καταλαμβάνουν μέρος του πεζοδρομίου, καθώς η οδός δεν διαθέτει το απαραίτητο πλάτος 

ώστε να υπάρχει λωρίδα στάθμευσης δεξιά και αριστερά των λωρίδων κίνησης.  

2.8.1.3 Οδός Άρεως 

Στην οδό Άρεως καταγραφές στάθμευσης πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα της από την οδό 

Μικράς Ασίας μέχρι την κάθετη οδό Χαϊμαντά. Στις 11:00 το πρωί καταγράφηκαν συνολικά 

78 σταθμευμένα οχήματα, εκ των οποίων τα 66 (84,6%) ήταν νόμιμα σταθμευμένα και τα 12 

(15,36%) ήταν παράνομα σταθμευμένα. Στις 03:00 τα ξημερώματα, ο αριθμός των νόμιμα 

σταθμευμένων οχημάτων ήταν μεγαλύτερος ίσος με 80 (94,12%) οχήματα, ενώ τα παράνομα 

σταθμευμένα ήταν 5 (5,88%). 

 
Εικόνα 57 - Αριθμός νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων ανά τμήμα της Οδού Άρεως 
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Όπως είναι φανερό στην Εικόνα 57, σε κάθε τμήμα της οδού Άρεως και σε κάθε πλευρά, 

δηλαδή αριστερά-δεξιά, υπάρχουν περίπου 6-12 νόμιμα σταθμευμένα οχήματα. Στη 

νυχτερινή απογραφή, η ζήτηση για στάθμευση αυξάνεται, καθώς η συγκεκριμένη οδός 

διατρέχει περιοχή αμιγής κατοικίας. 

 
Εικόνα 58 - Αριθμός παράνομα σταθμευμένων οχημάτων ανά τμήμα της Οδού Άρεως 

Ο αριθμός των παράνομα σταθμευμένων οχημάτων δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερα υψηλός 

στην οδό Άρεως. Ανά τμήμα, περίπου 1-2 παράνομα σταθμευμένα οχήματα εντοπίστηκαν 

όπως αυτό φαίνεται στην Εικόνα 58. 
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2.8.1.4 Οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και οδός Σωρού 

Στην οδό Σωρού, καταγραφές στάθμευσης πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα της από την οδό 

Αμμοχώστου μέχρι τη Λ. Κηφισίας. Στις 11:00 το πρωί καταγράφηκαν συνολικά 38 

σταθμευμένα οχήματα, εκ των οποίων τα 19 (50%) ήταν νόμιμα σταθμευμένα και τα 

υπόλοιπα 19 (50%) ήταν παράνομα σταθμευμένα. Στις 03:00 τα ξημερώματα, ο αριθμός των 

νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων ήταν μηδενικός, ενώ τα παράνομα σταθμευμένα ήταν 4 

(100%). Στην οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου (και στη συνέχεια της Αγ. Αθανασίου), οι 

καταγραφές στάθμευσης έγιναν μόνο για το τμήμα από την οδό Καραμανλή μέχρι την οδό 

Αγ. Ελευθερίου. Συνολικά, το πρωί απογράφηκαν 109 (82,57%) νόμιμα σταθμευμένα 

οχήματα και 23 (17,43%) παράνομα σταθμευμένα οχήματα. Στη νυχτερινή απογραφή, ο 

αριθμός των νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων ήταν ίσος με 13 (65%) και αυτός των 

παράνομα σταθμευμένων ίσος με 7 (35%).  

 

Εικόνα 59 - Αριθμός νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων ανά τμήμα της Αμαρουσίου-
Χαλανδρίου και της Σωρού 

Όπως, κατά τις εργάσιμες ώρες, στην οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, οι διαθέσιμες νόμιμες 

θέσεις στάθμευσης είναι κατειλημμένες, καθώς υπάρχει πολύ υψηλή ζήτηση. Στην οδό 

Σωρού, διαθέσιμες νόμιμες θέσεις υπάρχουν μόνο στα οδικά τμήματα μεταξύ Αμμοχώστου 

και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, είναι περιορισμένες σε πλήθος και καταλαμβάνονται μόνο κατά 

την πρωινή απογραφή. Περίπου 2-4 οχήματα είναι νόμιμα σταθμευμένα ανά τμήμα της οδού 

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου στις 3:00 τα ξημερώματα. Στην οδό Αγ. Αθανασίου, βόρεια, δεν 

καταγράφεται μεγάλος αριθμός σταθμευμένων οχημάτων. 
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Κατά την πρωινή απογραφή, η παράνομη στάθμευση στην οδό Σωρού εμφανίζεται να είναι 

υψηλή στο τμήμα που δημιουργείται από την οδό Αμμοχώστου μέχρι την οδό Χελμού. 

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 10 παράνομα σταθμευμένα οχήματα και 5 παράνομα 

σταθμευμένα μηχανοκίνητα δίκυκλα, τα οποία βρίσκονταν πάνω στο πεζοδρόμιο. Παράνομα 

σταθμευμένα οχήματα στις γωνιές των κόμβων της Αμαρουσίου-Χαλανδρίου καταγράφηκαν 

το πρωί. Κατά τη νυχτερινή απογραφή, ο αριθμός των παράνομα σταθμευμένων οχημάτων 

μειώνεται αισθητά στην περιοχή, με εξαίρεση το τμήμα της Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, μεταξύ 

των οδών Δελφών και Δερβενακίου, όπου εντοπίστηκαν 3 παράνομα σταθμευμένα δίκυκλα 

επί του πεζοδρομίου της οδού. 

 

Εικόνα 60 - Αριθμός παράνομα σταθμευμένων οχημάτων ανά τμήμα της Αμαρουσίου-
Χαλανδρίου και της Σωρού 

2.8.1.5 Οδός Βασ. Σοφίας και οδός Χατζηαντωνίου. 

Στην οδό Βασ. Σοφίας καταγραφές στάθμευσης πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα της από την 

οδό Μεγ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Γούναρη. Στις 11:00 το πρωί καταγράφηκαν συνολικά 

62 σταθμευμένα οχήματα, εκ των οποίων τα 37 (59,67%) ήταν νόμιμα σταθμευμένα και τα 

υπόλοιπα 25 (40,32%) ήταν παράνομα σταθμευμένα. Στις 03:00 τα ξημερώματα, ο αριθμός 

των νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων ήταν ίσος με 12 (85,7%), ενώ τα παράνομα 

σταθμευμένα ήταν συνολικά 2 (14,3%).  

Στην οδό Χατζηαντωνίου, οι καταγραφές στάθμευσης έγιναν μόνο για το τμήμα από την οδό 

Μεγ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Βασ. Σοφίας. Συνολικά, κατά την πρωινή απογραφή, 

απογράφηκαν 26 (65%) νόμιμα σταθμευμένα οχήματα και 14 (35%) παράνομα σταθμευμένα 
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οχήματα. Κατά τη νυχτερινή απογραφή, ο αριθμός των νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων 

ήταν ίσος με 12 (100%) και δεν εντοπίστηκε παράνομα σταθμευμένο όχημα.  

 

Εικόνα 61 - Αριθμός νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων ανά τμήμα της οδού Βασ. Σοφίας και 
Χατζιαντωνίου 

Στα τμήματα γύρω από τον κόμβο Χατζηαντωνίου - 25ης Μαρτίου - Βασ. Σοφίας 

συγκεντρώνονται αρκετά νόμιμα σταθμευμένα οχήματα. Αντίθετα γύρω από τον κόμβο Βασ. 

Σοφίας - Λ. Κηφισίας δεν υπάρχουν διαθέσιμες νόμιμες θέσεις στάθμευσης οπότε δεν 

καταγράφηκαν οχήματα. Κατά τη νυχτερινή απογραφή, ο αριθμός των νόμιμα σταθμευμένων 

αυτοκινήτων μειώνεται, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με άλλες οδούς, όπως 

η οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου. 
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Εικόνα 62 - Αριθμός παράνομα σταθμευμένων οχημάτων ανά τμήμα της οδού Βασ. Σοφίας 
και Χατζηαντωνίου 

Αν και υπάρχουν θεσμοθετημένες θέσεις στάθμευσης στην οδό Βασ. Σοφίας, το φαινόμενο 

της παράνομης στάθμευσης συνεχίζει να παρουσιάζεται. Οι κύριες παραβάσεις αναφέρονται 

σε δίκυκλα σταθμευμένα πάνω στο πεζοδρόμιο και σε οχήματα που έχουν σταθμεύσει στις 

γωνίες των κόμβων. Ακόμα, σε 2 περιπτώσεις εντοπίστηκε σταθμευμένο αυτοκίνητο πάνω 

στη διάβαση πεζών.  

2.8.1.6 Οδός Πεντέλης 

Στην οδό Πεντέλης καταγραφές στάθμευσης πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα της από την 

οδό Κόδρου μέχρι τη Λ. Κηφισίας. Στις 11:00 το πρωί καταγράφηκαν συνολικά 57 

σταθμευμένα οχήματα, εκ των οποίων τα 21 (36,84%) ήταν νόμιμα σταθμευμένα και τα 36 

(63,16%) ήταν παράνομα σταθμευμένα. Στις 3:00 τα ξημερώματα, ο αριθμός των νόμιμα 

σταθμευμένων οχημάτων ήταν σαφώς μεγαλύτερος ίσος με 11 (61,11%) οχήματα, ενώ τα 

παράνομα σταθμευμένα ήταν 7 (38,89%). 

Στην οδό Πεντέλης νόμιμη στάθμευση καταγράφηκε στα τμήματα μεταξύ των οδών Φειδίου 

και Συγγρού και των οδών Συγγρού και Βορείου Ηπείρου, τόσο κατά την πρωινή απογραφή, 

όσο και κατά τη νυχτερινή. Επίσης, 5 αυτοκίνητα νόμιμα σταθμευμένα εντοπίστηκαν κατά την 

πρωινή απογραφή στον δρόμο αυτό, στο τμήμα μεταξύ των οδών Δάφνης και Αγίας 

Ελεούσης. Σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα δεν καταγράφηκαν νόμιμα σταθμευμένα οχήματα, 

καθώς δεν υπάρχουν και διαθέσιμες θέσεις. 
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Στα ίδια τμήματα, που εμφανίζεται νόμιμη στάθμευση, παρουσιάζεται και παράνομη 

στάθμευση, όπως αυτό φαίνεται στην Εικόνα 64. Συγκριτικά, στα τμήματα αυτά, τα 

παράνομα σταθμευμένα οχήματα είναι περισσότερα από τα νόμιμα σταθμευμένα οχήματα. 

Συνολικά η ζήτηση για στάθμευση μειώνεται κατά τις νυχτερινές ώρες στην οδό Πεντέλης. 

 

Εικόνα 63 - Αριθμός νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων ανά τμήμα της Οδού Πεντέλης 
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Εικόνα 64 - Αριθμός παράνομα σταθμευμένων οχημάτων ανά τμήμα της οδού Πεντέλης 
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2.8.1.7 Οδοί Φραγκοκλησιάς, Γραβιάς, Χειμάρρας, Γρανικού  

Στην οδό Φραγκοκλησιάς, καταγραφές στάθμευσης πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα της από 

την Αμαρουσίου-Χαλανδρίου μέχρι τη Λ. Κηφισίας. Στις 11:00 το πρωί καταγράφηκαν 

συνολικά 120 σταθμευμένα οχήματα, εκ των οποίων τα 65 (54,16%) ήταν νόμιμα 

σταθμευμένα και τα υπόλοιπα 55 (45,83%) ήταν παράνομα σταθμευμένα. Στις 03:00 τα 

ξημερώματα, ο αριθμός των νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων ήταν ίσος με 10 (76,92%), ενώ 

τα παράνομα σταθμευμένα ήταν ίσος με 3 (23,07%).  

Στην οδό Γραβιάς, οι καταγραφές στάθμευσης έγιναν σε όλο το τμήμα της δηλαδή από τη Λ. 

Κηφισίας μέχρι την οδό Χειμάρρας. Συνολικά, κατά την πρωινή απογραφή, απογράφηκαν 

134 (85,35%) νόμιμα σταθμευμένα οχήματα και 23 (14,65%) παράνομα σταθμευμένα 

οχήματα. Κατά τη νυχτερινή απογραφή, ο αριθμός των νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων 

ήταν ίσος με 13 (100%) και δεν εντοπίστηκε παράνομα σταθμευμένο όχημα.  

Επιπλέον, στις οδούς Χειμάρρας και Γρανικού απογράφηκαν, κατά την πρωινή απογραφή, 

46 και 106 (92,17%) νόμιμα σταθμευμένα οχήματα και 20 και 9 (7,82%) παράνομα 

σταθμευμένα οχήματα. Κατά τη νυχτερινή απογραφή, ο αριθμός των σταθμευμένων 

οχημάτων ήταν σαφώς πολύ μικρότερος. Ειδικότερα, στην οδό Χειμάρρας παρατηρήθηκαν 

μόλις 12 (100%) νόμιμα σταθμευμένα οχήματα, ενώ στην οδό Γρανικού καταγράφηκε 1 

(100%) παράνομα σταθμευμένο όχημα. 
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Εικόνα 65 - Αριθμός νόμιμα σταθμευμένων οχημάτων ανά τμήμα των οδών Φραγκοκλησιάς, 
Γραβιάς, Χειμάρρας, Γρανικού 

Όπως είναι φανερό στην παραπάνω εικόνα, η ένταση της νόμιμης στάθμευσης είναι ιδιαίτερα 

υψηλή κατά την πρωινή απογραφή, δηλαδή τις εργάσιμες ώρες και χαμηλή τις μη εργάσιμες 

ώρες. Γενικότερα, η περιοχή αυτή έλκει ένα σημαντικό μέρος των μετακινήσεων με 

αυτοκίνητο που εκτελούνται καθημερινά, με άκρα μετακίνησης από όλη την Αττική. Οι οδοί 

Γραβιάς και Χειμάρρας είναι αυτοί που έχουν την υψηλότερη ζήτηση για στάθμευση κατά την 

πρωινή απογραφή. Αντίθετα, στην οδό Φραγκοκλησιάς καταγράφηκαν λιγότερα νόμιμα 

σταθμευμένα οχήματα ανά τμήμα.  
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Εικόνα 66 - Αριθμός παράνομα σταθμευμένων οχημάτων ανά τμήμα των οδών 
Φραγκοκλησιάς, Γραβιάς, Χειμάρρας, Γρανικού 

Οι οδοί Φραγκοκλησιάς και Γρανικού διαθέτουν την υψηλότερη παράνομη στάθμευση στα 

περισσότερα τμήματα τους. Παρότι υπάρχει κάθετη σήμανση που απαγορεύει τη στάθμευση 

δεξιά της οδού Φραγκοκλησιάς, καθώς κάποιος κατευθύνεται προς την Αμαρουσίου-

Χαλανδρίου, οι οδηγοί συνεχίζουν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα του μειώνοντας έτσι το 

λειτουργικό πλάτος της οδού. 
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2.8.2 Οργανωμένοι Χώροι Στάθμευσης 

Σε όλη την έκταση του Δήμου Αμαρουσίου έχουν εντοπιστεί 78 χώροι στάθμευσης 

οχημάτων. Αφορούν κυρίως σε χώρους δίπλα σε γήπεδα, αθλητικά κέντρα, νοσοκομεία και 

πλησίον των σταθμών του ΗΣΑΠ. Το μέγεθος και η χωρητικότητα τους δεν μπορούν να 

προσδιοριστούν με ακρίβεια, καθώς πολλοί από αυτούς είναι υπόγειοι ή υπέργειοι και δεν 

είναι γνωστή η χωρητικότητά τους. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να αναφερθεί προσεγγιστικά, 

πως η συνολική τους έκταση είναι περίπου 335.100 τ.μ. και η κάλυψη τους αγγίζει το 2,5% 

της συνολικής έκτασης του Δήμου Αμαρουσίου.  

 

Εικόνα 67 - Χώροι στάθμευσης στον Δήμο Αμαρουσίου 

Αναλυτικότερα, οι περισσότεροι χώροι στάθμευσης βρίσκονται περιμετρικά αλλά και εντός 

της έκτασης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α). Πόλοι έλξης, όπως είναι 

τα Νοσοκομεία «Υγεία» και «Αμαλία Φλέμινγκ», το «Σισμανόγλειο Νοσοκομείο» αλλά και τα 

εμπορικά κέντρα «Golden Hall», «Avenue» και «Τhe Mall Athens», διαθέτουν χώρους 

στάθμευσης για τους επισκέπτες τους. Επιπρόσθετα, χώροι στάθμευσης βρίσκονται και 

πλησίον των σταθμών του ΗΣΑΠ «Ειρήνη», «Νερατζιώτισσα» και «Μαρούσι». 

Όσον αφορά στα μηχανοκίνητα δίκυκλα, διατίθεται αποκλειστικός χώρος στάθμευσης 

δικύκλων στο εμπορικό κέντρο «The Mall Athens».  
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Σταθερές μπάρες στάθμευσης ποδηλάτων, εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία εντός της 

έκτασης του Ο.Α.Κ.Α. αλλά και στην είσοδο του νοσοκομείου «Υγεία», ενώ στη συμβολή των 

οδών Σφακτηρίας και Αγίου Κωνσταντίνου υπάρχει ειδικός υπόγειος χώρος στάθμευσης 

ποδηλάτων.  

Στη συγκοινωνιακή υποδομή εντάσσονται και οι χώροι στάσης ΤΑΧΙ ("πιάτσες"), οι οποίοι 

συναντώνται στους σταθμούς «Νερατζιώτισσας» και «Αμαρουσίου» του ΗΣΑΠ, στο 

Διοικητικό Μέγαρο Ο.Τ.Ε., στο εμπορικό κέντρο «Avenue» και στο νοσοκομείο «Υγεία».  
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2.9 Στατιστική Ανάλυση Τροχαίων Συμβάντων 

Η ανάλυση της πραγματικής οδικής ασφάλειας (actual road safety) στηρίχθηκε σε 

καταγραφές τροχαίων συμβάντων όπως πραγματοποιήθηκαν από την αρμόδια τροχαία και 

συγκεντρώθηκαν σε βάσεις δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ. Τα δεδομένα αυτά αφορούν στην 

περίοδο, όπως ορίζεται από τα έτη 2012-2017. Η επιλογή των πρόσφατων στοιχείων 

σχετίζεται με το γεγονός ότι κατά την περίοδο αυτή δεν έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές 

αλλαγές στο οδικό δίκτυο και συνεπώς, με τη χρήση τους είναι εφικτή η εύρεση των 

επικίνδυνων σημείων. Στη γεω-βάση δεδομένων, που δημιουργήθηκε από την ομάδα έργου, 

επιλέχθηκαν μόνο τα τροχαία συμβάντα που καταγράφηκαν εντός του Δήμου Αμαρουσίου. 

Ακόμα, τόσο στη στατιστική όσο και στη χωρική ανάλυση λαμβάνονται υπόψη τα τροχαία 

συμβάντα που υπήρξαν (σοβαροί και ελαφρείς) τραυματισμοί ή/και θάνατοι και όχι αυτά στα 

οποία προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Άλλωστε, η Αστυνομία δεν καλείται από τους 

εμπλεκόμενους σε ένα μεγάλο μέρος τέτοιων (μη σοβαρών) περιπτώσεων.  

Στον Δήμο Αμαρουσίου κατά μέσο όρο καταγράφονται 123,67 σοβαρά τροχαία συμβάντα 

ανά έτος. Στο σύνολο, τα 45 από τα 742 συμβάντα (6,07%) είναι είτε θανατηφόρα, είτε με 

σοβαρούς τραυματισμούς. Κατά μέσο όρο, σε 4,17 και 3,33 τροχαία συμβάντα τουλάχιστον 

ένας μετακινούμενος το χρόνο χάνει τη ζωή του ή τραυματίζεται σοβαρά στους δρόμους του 

Αμαρουσίου, αντίστοιχα. Μεγαλύτερος αριθμός σοβαρών συμβάντων παρατηρήθηκε κατά το 

έτος 2016 με την ύπαρξη 138 τροχαίων συμβάντων. Στα έτη 2012 και 2014 καταγράφηκαν τα 

λιγότερα τροχαία συμβάντα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο σύνολο των 

γεγονότων με σοβαρό τραυματισμό, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στα επείγοντα του 

νοσοκομείου και είναι άγνωστο με βάση αυτά τα δεδομένα εάν αυτός/αυτή κατέληξε ως 

συνέπεια των τραυμάτων του. Ο Πίνακας 19 παρουσιάζονται τα στοιχεία που περιγράφηκαν 

προηγουμένως. Στους επόμενους Χάρτες παρουσιάζονται οι θέσεις των τροχαίων 

συμβάντων. 

Πίνακας 19 - Κατανομή τροχαίων συμβάντων ανά έτος και επίπεδο σοβαρότητας 

Έτος 

Συνολικός 
αριθμός 

τροχαίων 
συμβάντων 

Τροχαία 
συμβάντα με 
τουλάχιστον 
έναν θάνατο 

Τροχαία 
συμβάντα με 
τουλάχιστον 
έναν σοβαρό 
τραυματισμό 
(χωρίς νεκρό) 

Τροχαία συμβάντα 
με τουλάχιστον 

έναν ελαφρύ 
τραυματισμό 

(χωρίς νεκρό ή 
βαριά τραυματία) 

2012 93 4 4 85 

2013 125 3 4 118 

2014 114 2 1 111 

2015 137 4 4 129 

2016 138 7 3 128 

2017 135 5 4 126 

Σύνολο 742 25 20 697 

Ποσοστό επί του 
συνόλου 

 3,37% 2,70% 93,94% 
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Συμβάντα/ έτος 123,67 4,17 3,33 116,17 

Αν εξεταστεί το σύνολο της περιοχής παρέμβασης τότε παρατηρείται ότι στις βασικές 

αρτηρίες, όπως η Λ. Κηφισίας και η οδός Πεντέλης, εμφανίζεται υψηλή συγκέντρωση 

τροχαίων συμβάντων. Συγκεκριμένα, αρκετά τροχαία με ελαφρείς τραυματισμούς και οχτώ με 

πολύ σοβαρούς τραυματισμούς έχουν καταγραφεί στη Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της που 

βρίσκεται εντός του Δήμου. Ιδιαίτερα προβλήματα εμφανίζονται τόσο στο κέντρο του 

Αμαρουσίου και συγκεκριμένα στους κόμβους: Χατζηαντωνίου - Ράλλη και Βασ. Σοφίας - Δ. 

Μόσχα, όσο και στη συλλεκτήρια οδό Κυπρίων Αγωνιστών. Από την άλλη, δεν εκλείπουν τα 

τροχαία και από τις οδούς των γειτονιών κατοικίας όπως φαίνεται στην Εικόνα 68 - Θέσεις 

τροχαίων συμβάντων.  

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι από τα συνολικά 742 τα 388 (52%) συμβάντα 

είχαν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη θέση τους. 

 

Εικόνα 68 - Θέσεις τροχαίων συμβάντων 
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Εικόνα 69 - Θέσεις τροχαίων συμβάντων με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό 

Αν τώρα κατανεμηθούν τα τροχαία συμβάντα ανά μέσο μετακίνησης που ενεπλάκη σε αυτά, 

τότε παρατηρείται ότι από τα συνολικά 742 συμβάντα στα 618 το αυτοκίνητο ήταν μέσα (βλ. 

Πίνακας 20). Επίσης, στα 418 από τα 742 τροχαία, ένας από τους δυο εμπλεκόμενους ήταν 

αναβάτης μηχανοκίνητου δίκυκλου. Ο μέσος όρος των συμβάντων ανά έτος με εμπλεκόμενο 

μηχανοκίνητο δίκυκλο είναι ιδιαίτερα υψηλός (69,67 τροχαία συμβάντα ανά έτος), ειδικά αν 

ληφθεί υπόψη ότι αυτά αποτελούν μόνο το 6,64% του κυκλοφοριακού φόρτου.  

Κάθε χρόνο, σε 14,83 τροχαία συμβάντα εμπλέκεται τουλάχιστον ένας πεζός. Όπως φαίνεται 

στον Πίνακας 20, στον Δήμο Αμαρουσίου, δεν έχει καταγράφει θάνατος ποδηλάτη από 

τροχαίο, ενώ συνολικά, σε 2,83 τροχαία συμβάντα κάθε χρόνο ένας ποδηλάτης εμπλέκεται. 

Αυτό το στοιχείο δεν τεκμηριώνει ότι το Μαρούσι είναι μια ασφαλής (ή μη) πόλη για το 

ποδήλατο, καθώς θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι το ποσοστό των ποδηλάτων επί του 

συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου είναι μικρότερο από το 1% του συνολικού κυκλοφοριακού 

φόρτου. Η πιθανότητα ύπαρξης νεκρού αυξάνεται στην περίπτωση εμπλοκής φορτηγού 

(3,57%). 
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Πίνακας 20 - Κατανομή τροχαίων συμβάντων ανά μέσο μετακίνησης 

Μέσο 
μετακίνησης 

Συνολικός 
αριθμός 

τροχαίων 
συμβάντων 

Τροχαία 
συμβάντα 
ανά έτος 

Ποσοστό (%) 

Τροχαίων 
συμβάντων με 
τουλάχιστον 
ένα θάνατο 

Τροχαίων 
συμβάντων με 
τουλάχιστον 
έναν σοβαρό 
τραυματισμό 
(χωρίς νεκρό) 

Τροχαίων 
συμβάντων με 

τουλάχιστον έναν 
ελαφρύ 

τραυματισμό 
(χωρίς νεκρό ή 

βαριά τραυματία) 

Αυτοκίνητο 618 103,00 1,62% 4,85% 93,53% 

Φορτηγό 28 4,67 3,57% 0,00% 96,43% 

Λεωφορείο-
τρόλεϊ 

14 2,33 0,00% 0,00% 100,00% 

Μηχανήματα 
έργων και 
γεωργικά 
μηχανήματα 

2 0,33 0,00% 0,00% 100,00% 

Μηχανοκίνητο 
δίκυκλο 

418 69,67 1,67% 4,78% 93,54% 

Ποδήλατο 17 2,83 0,00% 5,88% 94,12% 

Πεζός 89 14,83 2,25% 5,62% 92,13% 

Άγνωστο όχημα 8 1,33 0,00% 12,50% 87,50% 

 

Στον Δήμο Αμαρουσίου, περισσότερα τροχαία συμβάντα εμφανίστηκαν κατά τους μήνες της 

άνοιξης. Τον χειμώνα ο αριθμός των τροχαίων με νεκρό ή σοβαρό τραυματισμός αυξάνεται. 

Αντίθετα, τους καλοκαιρινούς μήνες της περιόδου 2012-2017, ο αριθμός των τροχαίων 

παρουσιάστηκε εμφανώς μειωμένος, όπως φαίνεται στον Πίνακας 21. 

Πίνακας 21 - Κατανομή τροχαίων συμβάντων ανά εποχή για το χρονικό διάστημα 2012-2017 

Εποχή 

Συνολικός 
αριθμός 

τροχαίων 
συμβάντων 

Τροχαία 
συμβάντα 
ανά μήνα 

Τροχαία 
συμβάντα με 
τουλάχιστον 
ένα θάνατο 

Τροχαία 
συμβάντα με 
τουλάχιστον 
έναν σοβαρό 
τραυματισμό 
(χωρίς νεκρό) 

Τροχαία 
συμβάντων με 

τουλάχιστον έναν 
ελαφρύ 

τραυματισμό  
(χωρίς νεκρό ή 

βαριά τραυματία) 

Χειμώνας 173 9,6 10 5 158 

Άνοιξη 199 11,1 8 6 185 

Καλοκαίρι 168 9,3 1 4 163 

Φθινόπωρο 202 11,2 6 5 191 

Σύνολο 742 10,3 25 20 697 
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2.10 Δημογραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία της περιοχής παρέμβασης 

Τα πληθυσμιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 

προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.  

Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Αμαρουσίου ανέρχεται σε 72.333 κατοίκους. Συγκριτικά 

με το 2001, ο Δήμος εμφανίζει θετική πληθυσμιακή μεταβολή η οποία ισούται με 1,09%. Η 

μεταβολή αυτή αντικατοπτρίζει την ύπαρξη μιας δυναμικής για τον Δήμο (περιορισμένη 

βέβαια), ο οποίος σε αντίθεση με αρκετούς Δήμους του Λεκανοπεδίου δεν μείωσε τον 

πληθυσμό κατά το χρονικό διάστημα 2001-2011, αλλά τον αύξησε.  

Για μια πιο λεπτομερή ανάγνωση της περιοχής, εξετάστηκε η χωρική κατανομή του 

πληθυσμού των οικοδομικών τετραγώνων στην περιοχή ευθύνης του Δήμου.  

 

Εικόνα 70 - Χάρτης πυκνότητας πληθυσμού (Οι περιοχές με γκρι χρώμα εντός του δήμου 
είναι είτε περιοχές χωρίς πληθυσμό είτε περιοχές όπου η τιμή του πληθυσμού είναι άγνωστη) 

Από τον σχετικό χάρτη που δημιουργήθηκε, διαπιστώνεται πως η χωρική κατανομή του 

πληθυσμού της περιοχής δεν είναι σε καμία περίπτωση ομοιόμορφη. Αντιθέτως, 

παρατηρούνται σημαντικές οικιστικές πυκνώσεις (τιμές μεγαλύτερες ακόμα και από 350 

ατ/ha), κυρίως στην περιοχή του κέντρου, όπου βρίσκεται και ο σταθμός του ΗΣΑΠ 

«Στ.Αμαρουσίου», στην περιοχή που γειτνιάζει με την Πεύκη, στα Ανάβρυτα, καθώς και στο 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  133 

 

Πολύδροσο. Επίσης ένας μικρότερος οικιστικός πυρήνας συναντάται στην περιοχή της Αγίας 

Φιλοθέης. Αντίθετα, περιοχές όπως ο Παράδεισος, ο Σωρός και ο Άγιος Θωμάς 

χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλές οικιστικές πυκνότητες, οι οποίες μάλιστα δεν 

υπερβαίνουν τα 50 άτομα/εκτάριο. Τέλος, σημειώνεται πως εντός των ορίων του Δήμου 

παρατηρούνται μεγάλες περιοχές αδόμητων χώρων, πράσινων χώρων αλλά και αθλητικών ή 

εμπορικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, εκτάσεις οι οποίες έχουν σχεδόν μηδενική 

πληθυσμιακή πυκνότητα.  

Πέρα από τη γενική χωρική κατανομή της πληθυσμιακής πυκνότητας, πραγματοποιήθηκε 

περαιτέρω ανάλυση όσον αφορά στα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία γειτνιάζουν με τους 

βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Για την εν λόγω ανάλυση, δημιουργήθηκαν αρχικά 

επιφάνειες επιρροής (buffer zones) ακτίνας 500μ. για 5 βασικούς οδικούς άξονες της 

περιοχής (Λ. Κηφισίας, Αττική Οδός, Λ. Κύμης, Πεντέλης και Λ. Ολυμπιονίκου Σπύρου 

Λούη). Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν από το σύνολο των οικοδομικών τετράγωνων, τα 

τετράγωνα εκείνα που εμπίπτουν στις παραπάνω ζώνες επιρροής, προκειμένου να 

υπολογιστεί μετέπειτα η μέση πληθυσμιακή πυκνότητα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι ένα οικοδομικό τετράγωνο θεωρείται εντός της ζώνης, αν έστω ένα μικρό 

μέρος της επιφάνειας του βρίσκεται εντός αυτής. Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζονται τα 

τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής.  

 

Διάγραμμα 18 - Πληθυσμιακή πυκνότητα στις περιοχές γύρω από βασικούς οδικούς άξονες 
του δήμου  
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Από την παρατήρηση του σχετικού διαγράμματος προκύπτει ότι η μέση πληθυσμιακή 

πυκνότητα είναι αισθητά χαμηλότερη κατά μήκος των βασικών οδικών αρτηριών. Μοναδική 

εξαίρεση αποτελεί η περιοχή που γειτνιάζει με την οδό Πεντέλης. Η υφιστάμενη κατάσταση 

που περιγράφηκε, οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό στις χρήσεις γης που επικρατούν γύρω από 

τους μεγάλους οδικούς άξονες στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα οι χρήσεις αυτές είναι 

κυρίως εμπόριο, υπηρεσίες, υποδομές μεταφορών, καθώς και αδόμητοι χώροι ή χώροι 

πρασίνου.  

Αναφορικά με ορισμένα ακόμα δημογραφικά στοιχεία του Δήμου Αμαρουσίου, σημειώνεται 

ότι υπάρχει ισοκατανομή των κατοίκων ως προς το φύλο (52% γυναίκες, 48% άνδρες). 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί πως η πλειοψηφία των νοικοκυριών της περιοχής (81%), 

διαθέτει ιδιωτικό όχημα. Μάλιστα, το 34% εξ’ αυτών διαθέτει παραπάνω από ένα όχημα. Με 

βάση τα στοιχεία αυτά, γίνεται αντιληπτό πως οι κάτοικοι του Δήμου θεωρούν ως απαραίτητο 

στοιχείο του νοικοκυριού τους την ιδιοκτησία αυτοκινήτου και ως εκ τούτου (λόγω και του 

πολεοδομικού χαρακτήρα της περιοχής) στηρίζουν τις μετακινήσεις τους σε μεγάλο βαθμό σε 

αυτό. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει σημαντικά και το γεγονός πως το μεγαλύτερο μέρος 

των νοικοκυριών (61%) διαθέτει τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης. Άρα, οι κάτοικοι έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν το ιδιωτικό τους όχημα, χωρίς να ανησυχούν για την εύρεση 

θέσης στάθμευσης παρά το κράσπεδο ή σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης δημόσιας 

χρήσης.  
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2.11 Περιβαλλοντικά Στοιχεία 

2.11.1 Ρύποι  

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει εκπονήσει Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας το 2011, καθώς και 

Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας μέτρα για την 

εξοικονόμηση ενέργειας έως το 2030.  

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας το 2011, η συνολική ενέργεια που 

καταναλώθηκε στον τομέα των μεταφορών ήταν 120.573 tn CO2, ήτοι το 20,61% της 

συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνολική 

παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας ανά τύπο τελικής ενέργειας, όπως αυτές μετρήθηκαν 

και υπολογίστηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΔΑΕ με έτος αναφοράς το 2011. Είναι 

φανερό ότι ο τομέας που παράγει την περισσότερη ενέργεια και κατά επέκταση εκπέμπει 

περισσότερους ρύπους CO2 είναι ο οικιακός τομέας, ενώ ακολουθούν ο τριτογενής τομέας 

και οι μεταφορές.  

Πίνακας 22 - Συνολική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας ανά τύπο ενέργειας (Πηγή: 
ΣΔΑΕΚ, 2019) 

Τομέας Κατανάλωσης Ποσότητα Ενέργειας (MWh) Ποσότητα CO2 

Ηλεκτρική Ενέργεια 

Δημοτικά κτίρια 3620,50 4.160 

Δημοτικός Φωτισμός 18.219,54 20.934 

Οικιακός τομέας 119.664,48 137.495 

Τριτογενής τομέας 184.417,33 211.895 

Πετρέλαιο 

Δημοτικά κτίρια 278,99 74 

Οικιακός τομέας 152.224 40.644 

Τριτογενής τομέας 21.096 5.633 

Δημοτικά οχήματα 2.276,68 608 

Ιδιωτικά οχήματα 12.506 3339 

Δημοτική συγκοινωνία 3.152,94 842 

Βενζίνη 

Δημοτικά οχήματα 440.74 110 

Ιδιωτικά οχήματα 463.888 115.508 

Φυσικό Αέριο 

Δημοτικά κτίρια 5.310,92 1.073 

Δημοτικά οχήματα 752,389 146 

Δημοτική συγκοινωνία 100,359 20,27 

Οικιακός τομέας 110.649,94 22.351 

Τριτογενής τομέας 99.556,56 20.110 

Σύνολο  584.942,27 

  

Ως προς το νέο διευρυμένο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

(ΣΔΑΕΚ), με έτος βάσης το 2011, ο τομέας των μεταφορών υπολογίστηκε ότι καταναλώνει 
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συνολικά 477.113 MWh, δηλαδή το 40,79% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας του 

Δήμου. Ο τομέας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση είναι ο κτιριακός τομέας/ εγκαταστάσεις με 

ποσοστό 59,21%.  

Ως προς τον τύπο της ενέργειας, η ηλεκτρική ενέργεια καταλαμβάνει ποσοστό 26,9% ως 

προς το σύνολο, η ενέργεια από πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί το 13,4%, το πετρέλαιο 

diesel 1,1%, η ενέργεια από βενζίνη 39,7%, η ενέργεια από φυσικό αέριο 18,5% και τέλος η 

ενέργεια από ξυλεία 0,5%. 

 

Εικόνα 71 - Κατανάλωση ενέργειας Δήμου Αμαρουσίου (Πηγή: ΣΔΑΕΚ, 2019) 

Οι εκπομπές CO2 που παράγονται από τις προαναφερόμενες καταναλώσεις απεικονίζονται 

στον παρακάτω πίνακα. Στον τομέα των μεταφορών, οι ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές 

καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό εκπομπής ρύπων ενώ αποτελούν την τρίτη κατά 

σειρά κατηγορία υψηλών εκπομπών. Μεγαλύτερη παραγωγή ρύπων παρουσιάζει η 

κατηγορία του τριτογενή τομέα και στη συνέχεια ακολουθεί ο οικιακός τομέας. Το ποσοστό 

παραγωγής εκπομπών CO2 για τον τομέα των μεταφορών είναι 21%.  

Ως προς τον τύπο ενέργειας, η ηλεκτρική ενέργεια καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό το 

οποίο είναι ίσο με 63,9%. Το 20,4% καταλαμβάνει η βενζίνη ενώ οι υπόλοιποι τύποι 

ενέργειας συγκεντρώνουν χαμηλότερα ποσοστά, όπως είναι το φυσικό αέριο με 7,7% και το 

πετρέλαιο θέρμανσης με 7,4%. 
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Εικόνα 72 - Εκπομπές CO2 στον Δήμο Αμαρουσίου (Πηγή: ΣΔΑΕΚ, 2019) 

Πέρα από τις εκπομπές CO2, στον Δήμο Αμαρουσίου λειτουργεί σταθμός παρακολούθησης 

για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Έτσι υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πραγματικό χρόνο για τις εκπομπές των ρύπων στην ευρύτερη 

περιοχή του Αμαρουσίου. Με βάση αυτές τις τιμές, υπολογίζεται ο ευρωπαϊκός δείκτης 

ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο. Ταυτόχρονα, ανάλογα με την τιμή του δείκτη, 

παρέχει συμβουλές τόσο για το σύνολο του πληθυσμού όσο και για τι ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες.  

Πιο αναλυτικά, η ετήσια κατανομή του δείκτη απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Όπως 

είναι φανερό, το 65,1% των δεικτών που υπολογίστηκαν σε καθημερινή βάση ανήκει στην 

κατηγορία «Σχετικά Καλή» (Fair), το 25,5% ανήκει στην κατηγορία «Μέτρια» (Moderate), ενώ 

οι κατηγορίες «Καλή» (Good) και «Υψηλή» (Poor) παρουσιάζουν ποσοστό 8,1% και 1,3% 

αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές οφείλονται κυρίως στη σχετικά υψηλή συγκέντρωση αέριων 

σωματιδίων και πιο συγκεκριμένα των PM10.  

  

Εικόνα 73 - Κατανομή τιμών Ευρωπαϊκού δείκτη ποιότητας του αέρα 
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Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την 

ποιότητα του περιβάλλοντος το 2018, ο σταθμός του Αμαρουσίου κατέγραψε υπερβάσεις 

ορίου των Αιρούμενων Σωματιδίων ΑΣ10 (PM10) ως προς την ημερήσια τιμή ορίου η οποία 

είναι ίση με 50μg/m3. Μέρος των υπερβάσεων οφείλονται σε φυσική συνεισφορά (π.χ. 

μεταφορά σκόνης) στη μετρούμενη συγκέντρωση των αιρούμενων σωματιδίων.  

 

Διάγραμμα 19 - Αριθμός ημερών για το 2018 με μέση ημερήσια τιμή ΑΣ10 μεγαλύτερη από 
50μg/m3 στους σταθμούς μέτρησης της Περιφέρειας Αττικής 

Για τους υπόλοιπους ρύπους που καταγράφονται στον σταθμό αυτό, δεν παρατηρήθηκε 

υπέρβαση της οριακής τιμής και της μέσης ωριαίας τιμής του διοξείδιο του αζώτου και του 

μονοξειδίου του άνθρακα. Ως προς το όζον, καταγράφηκαν συνολικά πέντε (5) ώρες ως 

προς την ωριαία τιμή (τιμή ορίου ενημέρωσης 180 μg/m3), ενώ ως προς την τιμή-στόχο για 

την προστασία της ανθρώπινης υγείας (μέγιστη τιμή κυλιόμενου οκταώρου 120 μg/m3 ως 

μέση τιμή τριών συνεχών ετών) έγινε υπέρβαση σε σαράντα επτά (47) ημέρες.  

Διαχρονικά, υπάρχει τάση μείωσης των εκπομπών των ρύπων, με εξαίρεση τα αιωρούμενα 

σωματίδια τα οποία παρουσιάζουν σταθεροποίηση. Έτσι προκύπτει ότι η ποιότητα του αέρα 

στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου είναι σχετικά καλή, ενώ γίνονται προσπάθειες για 

τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων.  
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2.11.2 Θόρυβος 

Στον Δήμο Αμαρουσίου δεν έχει πραγματοποιηθεί μελέτη θορύβου, ώστε να υπάρχουν 

στοιχεία για τη χαρτογράφησή του. Ωστόσο, είναι αναμενόμενο ότι υψηλά επίπεδα θορύβου 

εμφανίζονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Δήμου, όπως είναι η Λ. Κηφισίας, η οδός 

Πεντέλης, η Λ. Καποδιστρίου και η Αττική Οδός. Σε αυτούς τους άξονες, ο κυκλοφοριακός 

φόρτος είναι ιδιαίτερα υψηλός κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται 

η ποιότητα του περιβάλλοντος από την ηχορύπανση.  

2.11.3 Χαρακτηριστικά δημόσιας υγείας 

Η δημόσια υγεία αποτελεί έναν ιδιαίτερο σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την ποιότητα 

ζωής των κατοίκων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από 400.000 

πρόωροι θάνατοι οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση και για τον λόγο αυτό έχουν 

εκδοθεί συγκεκριμένα όρια μείωσης ρύπων και θορύβου.  

Ο δείκτης ποιότητας του αέρα αποτελεί ένα εργαλείο με το οποίο αποτυπώνεται η κατάσταση 

της ποιότητας του αέρα. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η τιμή του ετήσιου δείκτη για 

την ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου είναι «Σχετικά καλή». Ωστόσο, τόσο η αυξημένη 

χρήση του Ι.Χ. όσο και η ύπαρξη κεντρικών αρτηριών, όπως είναι η Λ. Κηφισίας και η Αττική 

Οδός, επιδρά αρνητικά στο αστικό περιβάλλον.  

Σημαντικό πλεονέκτημα του Δήμου, είναι η ύπαρξη του δικτύου ποδηλατοδρόμου και δικτύου 

πεζοδρόμων – ήπιας κυκλοφορίας (όπως αναλύθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο), τα οποία 

συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας υγείας μέσω της σωματικής 

άσκησης (περπάτημα και ποδήλατο). Ως προς τους χώρους πρασίνου – ελεύθερους 

χώρους, δεν αποτελούν δίκτυο καθώς εμφανίζονται διάσπαρτοι εντός του οικιστικού ιστού 

χωρίς να αξιοποιούνται πλήρως.  
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3 ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Καθορισμός Σεναρίων  

Τα σενάρια διαχείρισης της βιώσιμης κινητικότητας 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 στο προηγούμενο στάδιο.  

Προσδιορίζονται και σχεδιάζονται 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.  

Προτείνονται τρία (3) Σενάρια ως εξής:  

• 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. 

3.2 Θεσμοθετήσεις και Τάσεις εξέλιξης 

3.2.1 Εισαγωγή 

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

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

➢ το Εγκεκριμένο ΓΠΣ του Δήμου 

➢ το Βασικό οδικό δίκτυο του Ν. Αττικής 

➢ το Νέο ΡΣΑ Αθήνας- Αττικής 
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➢ ο Χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης – Χαλανδρίου ως 

προστατευόμενου τοπίου βάσει ΠΔ (ΦΕΚ 659/Δ/1995) 

➢ 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, 

➢ ο Θόρυβος, 

➢ οι Τεχνολογικές εξελίξεις - Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα θεσμοθετημένα μέτρα και οι τάσεις εξέλιξης που αφορούν 

στον Δήμο Αμαρουσίου και σχετίζονται με τα παραπάνω. 

3.2.2 Εγκεκριμένο ΓΠΣ 

Το εγκεκριμένο ΓΠΣ του Δήμου Αμαρουσίου με τις τροποποιήσεις του περιγράφεται στα 

αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντος παραδοτέου. Λαμβάνεται υπόψη σε κάθε φάση 

σχεδιασμού, προσαρμόζοντας ωστόσο, ανά περίπτωση στην πραγματική λειτουργία της 

πόλης κατόπιν των αλλαγών που έχουν προκύψει από την τελευταία αναθεώρηση/ 

τροποποίηση του 1997 (π.χ. Αναθεώρηση του ΡΣΑ το 2014, κατασκευή της Αττικής Οδού, 

ιεράρχηση βάσει της πραγματικής λειτουργίας του οδικού δικτύου, κ.α.) 

3.2.3 Βασικό οδικό δίκτυο του Ν. Αττικής  

Σύμφωνα με τον καθορισμό του «Βασικού Οδικού Δικτύου Ν. Αττικής» (ΦΕΚ 561/Δ/12-12-

1990 & 701/Δ/13-12-1990), οι οδικοί άξονες που αποτελούν το βασικό οδικό δίκτυο του Ν. 

Αττικής και οι οποίοι ανήκουν στον Δήμο Αμαρουσίου είναι οι εξής: 

• Λ. Κηφισίας (α/α 5) 

• Λ. Κύμης (α/α 25) 

• Λεωφόρος Σταυρού - Ελευσίνας (α/α 48), σημ. Αττική Οδός 

• Λ. Σπ. Λούη (ΟΑΚΑ) (α/α 52) 

• Ειρήνης - Πεύκης - Μεταμόρφωσης (α/α 54), σημ. Περικλέους 

• Οδός Θησέως - Τσαλδάρη (Μαρούσι) (α/α 54α) 

• Οδός Ερμού - Μητροπόλεως (Μαρούσι) (α/α 54β) 

• Οδός Βασιλίσσης Σοφίας (Μαρούσι) (α/α 54γ) 

• Οδός Αμαρουσίου - Σταυρού (Πεντέλης - Δημοκρατίας) (α/α 55) 

• Νερατζιωτίσσης - Βασιλίσσης Αμαλίας - Βασιλίσσης Όλγας (γραμμή ΗΣΑΠ Κηφισιάς) 

(α/α 134) 

• Ακακιών - Καψαλά - Μεσογείων (α/α 139) 
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• Αμαρουσίου - Χαλανδρίου - Κονίτσης - Κέκροπα (α/α 140) 

• Σαπφούς - Αρκαδίου (α/α 140α) 

3.2.4 Νέο ΡΣΑ Αθήνας- Αττικής 

Οι κατευθύνσεις για τον Δήμο Αμαρουσίου σε σχέση με την υπόλοιπη Περιφέρεια της Αττικής 

καθορίζονται από τον υπερκείμενο σχεδιασμό, σύμφωνα με το "Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο 

Αθήνας - Αττικής και άλλες Διατάξεις" (Ν. 4277/2014, ΦΕΚ 156/Α/01.08.2014).  

Το νέο ΡΣΑ περιλαμβάνει στόχους, κατευθύνσεις, προτεραιότητες και μέτρα για τη 

χωροταξική, πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του 

περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία για τον Δήμο 

Αμαρουσίου εξειδικεύονται ως εξής: 

➢ Ως προς τη χωροταξική οργάνωση, ο Δήμος ανήκει στη Χωρική Υποενότητα Βόρειας 

Αθήνας, ο χαρακτήρας της οποίας διατηρείται ως περιοχής κυρίως κατοικίας, αλλά 

και εμπορίου, υπηρεσιών και αναψυχής. Κατεύθυνση αποτελεί η πολεοδομική 

οργάνωση, κυρίως με τον σχεδιασμό των χρήσεων μέσω των υποκείμενων επιπέδων 

σχεδιασμού για την εξισορρόπηση των συγκρούσεων χρήσεων γης, κυρίως όσον 

αφορά στην κατοικία, τις υπηρεσίες και το εμπόριο. 

➢ Ως προς το οικιστικό δίκτυο, ο Δήμος προβλέπεται ως Διαδημοτικό Κέντρο Ευρείας 

Ακτινοβολίας. 

➢ Στους Αναπτυξιακούς Άξονες διεθνούς και εθνικής εμβέλειας (που σχετίζονται με τον 

Δήμο) ανήκουν: 

• ο Κεντρικός Άξονας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, ο οποίος ξεκινά από την 

περιοχή του Επιβατικού Λιμένα και την κεντρική περιοχή του Πειραιά και καταλήγει 

στον αναπτυξιακό πόλο του Αμαρουσίου, όπου συναντάται με τον  αναπτυξιακό 

άξονα Ανατολής - Δύσης. 

• ο Αναπτυξιακός Άξονας Ανατολής – Δύσης, ο οποίος διέρχεται από τον πόλο του 

Αμαρουσίου. 

➢ Ως προς την οργάνωση των αξόνων και πόλων ανάπτυξης, το Μαρούσι προβλέπεται 

ως Πόλος Εθνικής και Μητροπολιτικής Εμβέλειας, με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις, το 

υπερτοπικό εμπόριο, την αναψυχή, τις υπηρεσίες υγείας, τον αθλητισμό και τη 

διοίκηση (Άρθρο 11, Παραγρ. 3.2.γ). 

➢ Στο Πρόγραμμα για την ανάδειξη συνόλων με ιδιαίτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά 

περιλαμβάνεται Πρόγραμμα για την προστασία και ανάδειξη των αξιόλογων κτιριακών 

συνόλων με ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και ιστορικό ενδιαφέρον, 
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που εντοπίζονται σε παλαιά χωριά του Λεκανοπεδίου, όπως το Μαρούσι (Παράρτημα 

V. Άρθρο 15, Παραγρ. 2.γ). 

➢ Στα υδατορέματα Γ’ προτεραιότητας, για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης και 

προστασίας, περιλαμβάνεται και το ρέμα Σαπφούς (Παρ. IX. Άρ. 20, Παραγρ. 3, 1.β). 

➢ Ως προς την Οργάνωση του Συστήματος Μεταφορών: 

1. Για τα Δίκτυα Δημόσιας Συγκοινωνίας και συγκεκριμένα για το πρωτεύον δίκτυο 

που αφορά στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς, προβλέπεται να διαθέτει υψηλά 

λειτουργικά χαρακτηριστικά και κυρίως ακτινικό ανάπτυγμα ως προς τα κέντρα 

Αθήνας και Πειραιά, υποστηρίζοντας παράλληλα τα Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας 

Ακτινοβολίας (Άρθρο 30, Παραγρ. 2.α), όπως το Μαρούσι. Παράλληλα, ο σταθμός 

«Ειρήνη» της γραμμής 1, που βρίσκεται εντός του Δήμου, προβλέπεται ως 

αμαξοστάσιο και επισκευαστική βάση. 

2. Για το Κύριο Οδικό Δίκτυο Αττικής, εξειδικεύονται για τον Δήμο τα εξής (Παράρτημα 

XIV. Άρθρο 30, Παραγρ. 4): 

• Άξονες Διαπεριφερειακής Σημασίας: Αττική Οδός  

• Πρωτεύοντες Άξονες Μητροπολιτικής Σημασίας: Λ. Κύμης, στο τμήμα 

σύνδεσης της Αττικής Οδού με τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης 

• Δευτερεύοντες Άξονες Μητροπολιτικής Σημασίας:  

o Λ. Κηφισίας, από το όριο το Εσωτερικού Οδικού Δακτυλίου (ΕΟΔ) μέχρι την 

Αττική Οδό.  

o Λ. Κύμης, από τη συμβολή της με την Αττική Οδό μέχρι τη Βεΐκου. 

o Λ. Καποδιστρίου  

➢ Ως προς το Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών (Παράρτημα XIV. Άρθρο 

30, Παραγρ. 6), οι άξονες πρώτης προτεραιότητας του εν λόγω Δικτύου που 

διέρχονται εντός του Δήμου Αμαρουσίου, περιλαμβάνουν τις οδούς Αγ. Γεωργίου - Λ. 

Σπ. Λούη, Νερατζιωτίσσης - Λ. Βασ. Αμαλίας - Ηροδότου, Δήμητρας - Βασ. Σοφίας - 

Γαρδέλη - Μεσογείων, ενώ σε β’ φάση περιλαμβάνεται στο δίκτυο και ο άξονας Λ. 

Κηφισίας - Βασ. Σοφίας 

➢ Τέλος, σχετικά με τις Παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας υπερτοπικού και τοπικού 

χαρακτήρα (Άρθρο 30, Παραγρ. 6), για την υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας οι 

προτεραιότητες είναι οι εξής: 

α) Ενίσχυση συλλογικών και ήπιων μορφών μετακίνησης, όπως είναι τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς, το ποδήλατο, το περπάτημα και η μεταξύ τους συνέργεια.  
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β) Συγκρότηση ολοκληρωμένων δικτύων κίνησης για πεζούς και ποδηλάτες, μεταξύ 

σημαντικών πόλων φυσικού, πολεοδομικού, συγκοινωνιακού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος. 

γ) Επέκταση πεζοδρομήσεων ή δημιουργία διαδρόμων αποκλειστικής ροής πεζών, 

ποδηλάτου και δημόσιας συγκοινωνίας σε εμπορικούς δρόμους, όπου ενδείκνυται, 

έπειτα από ειδικές συγκοινωνιακές μελέτες, καθώς και σε περιοχές αμιγούς κατοικίας, 

με δημιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας. 

δ) Η ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου του Σαρωνικού, μέσω της λειτουργικής 

ανάπλασης της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος, σε συνδυασμό με τη λειτουργία 

τραμ, πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου. 

ε) Η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατικών διαδρομών μητροπολιτικής 

εμβέλειας, για τη διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων με ποδήλατο, σε 

συνδυασμό με τα τοπικά δίκτυα ποδηλατοδρόμων και ποδηλατολωρίδων, καθώς και 

πεζοδρόμων σε επίπεδο δήμων και γειτονιάς. 

στ) Η προώθηση εκτός λεκανοπεδίου ποδηλατικών διαδρομών που εξυπηρετούν την 

πρόσβαση σε σημαντικές περιοχές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος. 

3.2.5 Χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης – Χαλανδρίου ως 

προστατευόμενου τοπίου βάσει ΠΔ (ΦΕΚ 659/Δ/1995) 

Σύμφωνα με τον Ν. 1650/86, το ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου και η παραρεμάτια περιοχή του 

βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας. Με το από 9-8-1995 Προεδρικό Διάταγμα 

«Χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου, ως προστατευόμενου 

τοπίου, καθορισμός των ορίων και ζωνών προστασίας αυτού, επιβολή όρων, απαγορεύσεων 

και περιορισμών εντός αυτών» (ΦΕΚ 659/Δ/1995), χαρακτηρίστηκε ως προστατευόμενη 

περιοχή και τοπίο το χειμαρρικό ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου, η κοίτη και τα πρανή αυτού κι οι 

παραρεμάτιες εκτάσεις που βρίσκονται σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές των Δήμων 

Χαλανδρίου, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Μελισσίων, και των κοινοτήτων Παλαιάς και Νέας 

Πεντέλης, ενώ μέσα στα όρια της περιοχής προστασίας καθορίζονται, κατά ζώνες, χρήσεις 

γης, όροι και περιορισμοί δόμησης και λοιποί γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί. 

Καθορισμός ορίων Ζωνών Α και Β: 

Η ζώνη Α χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός και περιλαμβάνει 

αφενός εκτάσεις που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και περικλείονται 

κυρίως από την τεθλασμένη γραμμή που αποτελούν οι απέναντι του ρέματος ρυμοτομικές 

γραμμές των παραρεμάτιων οικοδομικών τετραγώνων εκτός των χώρων κοινοχρήστου 

πρασίνου και περιέρχονται εξ’ ολοκλήρου στη ζώνη αυτή, και αφετέρου εκτάσεις που 
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βρίσκονται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εκατέρωθεν του άξονα της κοίτης του 

ρέματος. 

Στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου το όριο της ζώνης Α’ καθορίζεται ως εξής: στη 

δεξή όχθη του χειμάρρου από τον άξονα της οδού Χρυσανθέμων, και κατά μήκος των 

ρυμοτομικών γραμμών των Ο.Τ. 577, 579, 580, 604, 611, 612, 613 και 462 μέχρι το ίχνος 

της χάραξης της Λεωφ. Σταυρού - Ελευσίνας. Συνεχίζει από το απέναντι ίχνος χάραξης της 

Λεωφόρου αυτής και κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών των Ο.Τ. 464, 468, 469, 472, 

414, 756, 742, 741, 740, 739, 736, 732, 731, 730, 725 και 40Cα μέχρι τον άξονα της οδού 

Σισμανογλείου (όριο με τον Δήμο Μελισσίων). 

Η ζώνη Β χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενο αστικό τοπίο και περιλαμβάνει εκτάσεις 

που περικλείονται από το όριο της ζώνης Α και της τεθλασμένης γραμμής που σχηματίζεται 

από τους άξονες των παρακάτω οδών (στον Δήμο Αμαρουσίου): 

- στη δεξιά όχθη από την οδό Χρυσανθέμων (όριο με τον Δήμο Χαλανδρίου), η Ζώνη Β’ 

ακολουθεί τις οδούς Ακακιών, Ανθέων, Καμέλιας, Διον. Αεροπαγίτου, Παύλου Μελά, 

Στρατηγού Στυλ. Ρογκάκου, Ροδοδάφνης, Δημ. Ψαρρού, Βαλτετσίου, Φραγκοκκλησιάς, 

Λευκάδος (Καρύδα), μέχρι την εγκεκριμένη χάραξη της Λεωφ. Σταυρού – Ελευσίνας. 

- από το απέναντι όριο της Λεωφόρου αυτής, τις οδούς Λευκάδος (Καρύδα), Ζακύνθου, 

Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Απειράνθου, Σαλαμινομάχων, Βριλλησίων, Κυπρίων 

Αγωνιστών (Μελισσίων), Σισμανογλείου(όριο με τον Δήμο Μελισσίων) 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που εμπίπτουν στη ζώνη Β’ για τον Δήμο 

Αμαρουσίου εφαρμόζονται στα Ο.Τ. 577, 579, 580, 604, 605, 611, 610, 612, 613, 462 

(συντελεστής δόμησης: ένα (1), μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 15 μ.) 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4, εντός της ζώνης Α επιτρέπονται επίσης έργα 

διαμόρφωσης και ανάπλασης εφόσον δεν έρχονται σε έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις 

του Ν. 998/1979, και ειδικότερα επιτρέπεται –μεταξύ άλλων– η κατασκευή μονοπατιού – 

πεζοδρόμου και γεφυρών καθ’ όλο το μήκος του χειμαρρικού ρέματος […], ενώ σύμφωνα με 

την παράγραφο 5α του ίδιου άρθρου επιβάλλεται η διαμόρφωση των υφισταμένων οδών 

πλην αυτών που εντάσσονται στο  βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής σε οδούς ήπιας 

κυκλοφορίας (Woonerf) ή πεζοδρόμους εφαπτόμενους στις ρυμοτομικές γραμμές  των 

οικοδομικών τετραγώνων, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των παραρεμάτιων ιδιοκτησιών. 

[…] Επιτρέπεται πλησίον των οδών αυτώνη κατασκευή μικρών χώρων στάθμευσης για 

οχήματα τροφοδοσίας και άμεσης βοήθειας. […] Εξαιρούνται τα τμήματα των οδών αυτών 

που εμπίπτουν στο βασικό οδικό δίκτυο. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5, εντός της ζώνης Β οι οδοί που περιβάλλουν 

τα οικοδομικά τετράγωνα που εμπίπτουν στη ζώνη Β΄, εκτός από αυτές που ανήκουν στο 
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βασικό οδικό δίκτυο, καθορίζονται ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας (woonerf) και πεζόδρομοι. Ο 

επί μέρους ιδιαίτερος χαρακτηρισμός τους γίνεται μετά από κυκλοφοριακή μελέτη της κάθε 

περιοχής, από την αρμόδια Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

Εφαρμογή ΠΔ - Υλοποίηση προτάσεων  

Τονίζεται ότι τα όποια μέτρα μελετηθούν και εφαρμοστούν στην περιοχή θα πρέπει να 

συμμορφώνονται στις διατάξεις του ΠΔ «Χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης 

– Χαλανδρίου, ως προστατευόμενου τοπίου, καθορισμός των ορίων και ζωνών προστασίας 

αυτού, επιβολή όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών εντός αυτών» και να υλοποιούνται 

πάντα με κριτήριο την εναρμόνιση στο προστατευόμενο φυσικό τοπίο της Ρεματιάς. 

3.2.6 Πληθυσμιακή εξέλιξη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικό - οικονομικές εξελίξεις και τη γενική πορεία της χώρας, το 

αναπτυξιακό πρότυπο εξέλιξης των πληθυσμιακών τάσεων που ίσχυε έως σήμερα, ενδέχεται 

να μεταβληθεί. Σύμφωνα με τις προβλέψεις πληθυσμού της Eurostat, καθώς και με ανάλογη 

έκθεση της ειδικής επιστημονικής επιτροπής της Βουλής, ο πληθυσμός της Ελλάδας 

πρόκειται να μειωθεί στην επόμενη εικοσαετία. Επιπλέον, η δομή του πληθυσμού θα είναι 

αρκετά διαφορετική λόγω των δημογραφικών αλλαγών και των τάσεων υπογεννητικότητας 

και γήρανσης του πληθυσμού.  

Συγκριτικά με το 2001, ο Δήμος Αμαρουσίου εμφανίζει θετική πληθυσμιακή μεταβολή, η 

οποία ισούται με 1,09%. Η μεταβολή αυτή αντικατοπτρίζει την ύπαρξη μιας δυναμικής για τον 

Δήμο (περιορισμένη βέβαια), καθώς σε αντίθεση με αρκετούς Δήμους του Λεκανοπεδίου δεν 

μείωσε τον πληθυσμό του κατά το χρονικό διάστημα 2001-2011, αλλά τον αύξησε. 

Αντίστοιχη αύξηση είχε σημειωθεί και κατά την προηγούμενη δεκαετία 1991-2001. 

Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες ο πληθυσμός της Αττικής παρουσίασε μία τάση 

μετεγκατάστασης από τις περιοχές του κέντρου προς τα προάστια, γενικότερα. Η αύξηση 

αυτή εμφανίζει υψηλούς ρυθμούς ιδιαίτερα από το 1971 μέχρι το 2001 για το σύνολο της 

Περιφέρειας.   

Η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, τη δεκαετία 1991 - 2001 παρουσίασε 

αύξηση κατά 15,51%, ενώ για τη δεκαετία 2001 - 2011 ο θετικός ρυθμός μεταβολής μειώνεται 

στο 1,47%. Συνεπώς, ο Δήμος, σε αντιστοιχία με την ΠΕ, χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακές 

τάσεις.  
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Πίνακας 23 - Πληθυσμός Δήμου Αμαρουσίου & ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών - % Μεταβολές 
(1991, 2001, 2011, σύμφωνα με την κωδικοποίηση της Απογραφής 2011) 

  

  

  

Έτος 

Μόνιμος Πληθυσμός Πραγματικός Πληθυσμός 

Πληθυσμός 
% Μεταβολή 

1991-2001 
% Μεταβολή 

2001-2011 
Πληθυσμός 

% Μεταβολή 
1991-2001 

% Μεταβολή 
2001-2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

1991 3.594.817 
8,34% 

  3.523.407 
6,77% 

  

2001 3.894.573 
-1,70% 

3.761.810 
0,68% 

2011 3.828.434   3.787.386   

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

1991 505.489 
15,51% 

  498.869 
12,15% 

  

2001 583.900 
1,47% 

559.467 
4,60% 

2011 592.490   585.183   

ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

1991 64.083 
11,65% 

  64.092 
8,39% 

  

2001 71.551 
1,09% 

69.470 
2,75% 

2011 72.333   71.383   

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

3.2.7 Οικονομικές εξελίξεις 

Σχετικά με τις εξελίξεις των βασικών οικονομικών μεγεθών στην ελληνική οικονομία, 

εκτιμήσεις για τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ δείχνουν μεγέθυνση του όπως με ρυθμό 

αύξησης που παρουσιάζει κάμψη μετά το 2020 και έως το 2030. Το παρακάτω διάγραμμα 

παρουσιάζει δύο διαφορετικές εκδοχές (ανάλογα με το μοντέλο πρόβλεψης)  της εξέλιξης του 

ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ.  

 
Διάγραμμα 20 - Εκτιμήσεις για το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ (%) για την Ελλάδα από την 

Intelligent Deep Analysis 3 

Πρόσφατη μελέτη της Statista παρουσίασε μια ακριβέστερη εκτίμηση, η οποία παρέχει 

αντίστοιχα συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ, έως το 

2024. 

 
3 http://www.indeepanalysis.gr/oikonomia/epanektimisi-rythmou-megenthisis-2018-2023-makroprothesmes-

provlepseis-2030 

http://www.indeepanalysis.gr/oikonomia/epanektimisi-rythmou-megenthisis-2018-2023-makroprothesmes-provlepseis-2030
http://www.indeepanalysis.gr/oikonomia/epanektimisi-rythmou-megenthisis-2018-2023-makroprothesmes-provlepseis-2030
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Διάγραμμα 21 - Εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ για την Ελλάδα έως το 2024 

(Statista4) 

Από στοιχεία των σχετικών εκτιμήσεων, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αλλά και το κατά κεφαλήν 

διαθέσιμο εισόδημα αναμένεται να αυξηθεί. Ενδεικτικά, προβλέπεται αύξηση του κατά 

κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος από 17.342€ το 2018 να φτάσει τα 19.426€ το 2023 και να 

προσεγγίσει τα επίπεδα του 2009 το 2030(23.916€). Η θετική πορεία της οικονομίας 

προβλέπεται να έχει και θετική επίδραση στους δείκτες απασχόλησης καθώς αναμένεται 

μείωση του ποσοστού ανεργίας (ενδεικτική μείωση ανεργίας στο 14,32% το 2023 έναντι του 

19,17 το 2018) και αύξηση των εργαζομένων σχεδόν κάθε έτος. Τέλος, προβλέπεται ελαφρά 

θετική εξέλιξη στις επενδύσεις και αρκετά μεγαλύτερη στην ιδιωτική κατανάλωση.  

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία για τα έτη 

2011-2017), η εκτίμηση για το Κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στον Βόρειο Τομέα 

Αθηνών παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 
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Εξέλιξη του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ για τα έτη 2011-2017

Ελλάδα Αττική Βόρειος Τομέας Αθηνών

 

Διάγραμμα 22 - Εξέλιξη του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ για τα έτη 2011-2017 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία: Ομάδα Έργου 

 
4 https://www.statista.com/markets/422/topic/507/greece/ 

https://www.statista.com/markets/422/topic/507/greece/
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3.2.8 Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ 

Στην Ελλάδα σήμερα (έτος αναφοράς 2018), σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

κυκλοφορούν 5.249.135 επιβατικά Ι.Χ. οχήματα, εκ των οποίων τα 2.900.000 εντοπίζονται 

στην Περιφέρεια Αττικής. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 485 οχήματα ανά 1.000 κατοίκους 

(μόνιμοι κάτοικοι απογραφής 2011) σε όλη τη χώρα και περίπου σε 757 οχήματα ανά 1.000 

κατοίκους στην Αττική. Ο συνολικός στόλος οχημάτων στους ελληνικούς δρόμους, 

παρουσίασε μείωση κατά την περίοδο της κρίσης (μείωση 2,1% την περίοδο 2010-2015), 

γεγονός που οφειλόταν και στη μεγάλη μείωση της αγοράς του αυτοκινήτου (συνολική 

μείωση 46% την περίοδο 2010-2015). 

Πίνακας 24 - Εξέλιξη του στόλου οχημάτων (επιβατικών ΙΧ) στην Ελλάδα 
Χρονολογία 

(Έτος) 
1914 Πριν το 1940 1954 1961 1965 1970 1977 1985 1995 2005 2010 2018 

Πλήθος στόλου 
(επιβατικά ΙΧ) 

266 8.500-9.000  14.000 41.000 96.149 210.000 427.000 1.226.070 2.171.201 4.269.569 5.183.313 5.249.135 

Πηγή: Διαδίκτυο & ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία: Ομάδα Έργου 
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Διάγραμμα 23 - Εξέλιξη  στόλου επιβατικών ΙΧ οχημάτων στην Ελλάδα (1985-2018) 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία: Ομάδα Έργου 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανάκαμψη στην αγορά του αυτοκινήτου, καθώς οι 

πωλήσεις ξεπέρασαν τις 100.000 το 2018, γεγονός που είχε να συμβεί από το 2008, ενώ 

αναμένεται να ακολουθήσει ανοδική πορεία. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., την 

περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 97.061 αυτοκίνητα 

(καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 88.488 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη 

περίοδο του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 9,7%. Αύξηση 28,9% είχε παρουσιάσει η 

αγορά αυτοκινήτου και το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο 

του 2017. Τα καινούρια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 

2019 ανέρχονται σε 56.026 έναντι 52.940 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 

έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%. 
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Διάγραμμα 24 - Σύγκριση Χορήγησης Νέων Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων (Ιανουάριος 
2017 – Μάιος 2019) 

 Θετική επίδραση στην ανάκαμψη της αγοράς του αυτοκινήτου και κατ' επέκταση στην 

εξέλιξη του δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. έχει η σταθεροποίηση της οικονομίας και η πρόβλεψη για 

μελλοντική ανάπτυξη των οικονομικών δεικτών. Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να 

συμπαρασύρει ανοδικά τις πωλήσεις αυτοκινήτων, οι οποίες όμως λόγω της επιβράδυνσης 

του ρυθμού ανόδου του ΑΕΠ, θα καθυστερήσουν να φτάσουν τα επίπεδα των παλαιότερων 

χρόνων (πριν την κρίση). 

Επιπλέον, ο μέσος όρος ηλικίας των επιβατικών Ι.Χ. στην Ελλάδα, η οποία διαθέτει έναν από 

τους πιο «γερασμένους» στόλους αυτοκινήτων, αγγίζει τα 15 έτη γεγονός που αναγκάζει 

πλέον τους ιδιοκτήτες να προβούν σε αντικατάσταση. Το γεγονός αυτό αναμένεται να 

σημειώσει, με αργό ωστόσο ρυθμό, μείωση στο μέσο όρο ηλικίας του στόλου, η οποία θα 

έχει ως θετικό αποτέλεσμα και τη μείωση των εκπομπών των ρύπων. Επιπλέον, η ποικιλία 

σε προϊόντα, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών από πλευράς εμπόρων και οι μεγάλες 

προσφορές από τους διανομείς έχουν καταστήσει πλέον δελεαστική στους καταναλωτές την 

αγορά νέων αυτοκινήτων, τα οποία έχουν χαμηλά κόστη χρήσης. Τέλος, η συνεισφορά των 

εταιρικών πωλήσεων στη συνολική αύξηση της αγοράς του Ι.Χ. είναι σημαντική, καθώς 

εκτιμάται ότι η αύξηση του ελληνικού τουρισμού προκαλεί την απορρόφηση νέων οχημάτων 

από εταιρίες ενοικιάσεων ή επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τουρισμό. 
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3.2.9 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

Επεκτάσεις Μετρό  

Στις εξελίξεις που πρόκειται να έλθει αντιμέτωπο το ΣΒΑΚ, σχετικά με τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς, περιλαμβάνεται η επέκταση του Μετρό της Αθήνας με τη Γραμμή 4 (κίτρινη 

γραμμή).  

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κεφ. 2.4.1 "Μέσα Σταθερής Τροχιάς" του παρόντος 

παραδοτέου, ο Δήμος Αμαρουσίου θα εξυπηρετηθεί από τη νέα Γραμμή από τα τμήματα Β: 

Γουδή-Μαρούσι και Ε: Μαρούσι-Εθνική Οδός, η κατασκευή των οποίων δεν προβλέπεται 

άμεσα. Υπενθυμίζεται ότι, στον Δήμο Αμαρουσίου χωροθετούνται πέντε (5) στάσεις: 

✓ Στ. Σίδερα, στη συμβολή της Λ. Κηφισίας και της οδού Νεαπόλεως  

✓ Στ. Ολυμπιακό Στάδιο, επί της Λ. Κηφισίας στο ύψος του Golden Hall 

✓ Στ. Παράδεισος, στον υφιστάμενο σταθμό του Προαστιακού «Κηφισίας»  

✓ Στ. ΟΤΕ, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 

✓ Στ. Μαρούσι, στον υφιστάμενο σταθμό του ΗΣΑΠ «Μαρούσι» 

Με βάση την εκτίμηση που έγινε στο σχετικό κεφάλαιο η χωροθέτηση των στάσεων αυτών, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακτίνα επιρροής είναι 500 μέτρα, θα καλύψει το 22,21% της 

συνολικής έκτασης του Δήμου. Σε συνδυασμό με το υφιστάμενο δίκτυο των Μέσων Σταθερής 

Τροχιάς, παρατηρείται ότι η περιοχή Παράδεισος, καθώς και το βορειοανατολικό τμήμα του 

Δήμου δεν θα εξυπηρετείται από Μέσα Σταθερής Τροχιάς (βλ. Εικόνα 20 - Ζώνη Επιρροής 

Μελλοντικών Σταθμών Γραμμής 4), το οποίο επηρεάζει την κυκλοφοριακή οργάνωση του Δήμου 

λόγω τοπικών, αλλά και υπερτοπικών κινήσεων. 

Η Γραμμή 4 με τις νέες στάσεις αναμένεται να εξυπηρετούν μεγάλο μέρος της επιβατικής 

κίνησης με κατεύθυνση από/ προς τα Βόρεια Προάστια, το κέντρο της Αθήνας αλλά και το 

Δυτικό και Νότιο Τομέα Αθηνών. Η υλοποίηση της γραμμής 4 του μετρό, θα επιφέρει πολλές 

αλλαγές στο μοτίβο των μετακινήσεων, ειδικά σε περιοχές όπου δεν υπήρχε πρόσβαση σε 

μέσο σταθερής τροχιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο σχεδιασμός των νέων επεκτάσεων Μετρό, 

συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της 

μείωσης των οχηματοχιλιομέτρων των λεωφορείων και των ΙΧ αυτοκινήτων. 

Τέλος, σημειώνεται ότι υπάρχουν σκέψεις για επέκταση της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ βορειότερα 

της Κηφισιάς (προς Καστρί). Ωστόσο, η μελέτη και ο σχεδιασμός αυτής της επέκτασης -

πόσω μάλλον η κατασκευή και λειτουργία της- δεν προβλέπεται άμεσα και συνεπώς δεν 

λαμβάνεται υπόψη στο ΣΒΑΚ του Δήμου Αμαρουσίου, του οποίου ο μακροπρόθεσμος 

ορίζοντας υλοποίησης αφορά σε 15+ετία. 
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Τηλεματική (OASA Telematics) 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εξυπηρετείται από ένα ευρύ δίκτυο Μ.Μ.Μ. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και το σύστημα ITS έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης του 

συστήματος μεταφορών στον Δήμο μέσω κυρίως της τηλεματικής. Εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου υπάρχουν 17 στάσεις του ΟΑΣΑ με σύστημα τηλεματικής, οι οποίες 

παρουσιάζονται στο κεφ. 2.4.2 "Λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΑ" του παρόντος παραδοτέου. 

Οι 12 από τις 17 στάσεις (70%) βρίσκονται στη Λ. Κηφισίας.  

Ωστόσο, οι συνολικές στάσεις του ΟΑΣΑ εντός του Δήμου ανέρχονται σε 149 και συνεπώς 

υπάρχει μεγάλο περιθώριο επέκτασης του συστήματος.  

Σημειώνεται τέλος, ότι η δημοτική συγκοινωνία δεν διαθέτει σύστημα τηλεματικής. 

3.2.10 Δίκτυο ποδηλατοδρόμων 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφ. 2.5.1 "Ποδηλατόδρομοι" του παρόντος, ο Δήμος Αμαρουσίου 

διαθέτει ένα δίκτυο υφιστάμενων ποδηλατόδρομων, το οποίο εκτείνεται κυρίως στο νότιο 

τμήμα του, έχει μήκος 3,94 km και αποτελεί το 1,12% του συνολικού οδικού δικτύου του 

Δήμου. Προβλέπεται η επέκτασή του προς το κέντρο του Δήμου μέσω των οδών 

Μακεδονομάχων, Νερατζιωτίσσης, 28ης Οκτωβρίου, Αναβρύτων και Μεσογείου. Η επέκταση 

αυτή ενώνει το υφιστάμενο δίκτυο με το μεμονωμένο υφιστάμενο τμήμα επί της οδού 

Μεσογείων, το οποίο εκτείνεται από τη συμβολή της με την οδό Βορείου Ηπείρου έως την 

οδό Δάφνης και ακολουθεί τη χάραξη που προτάθηκε από το έργο «Διαδρομές ζωής- πνοή 

περιβάλλοντος στο Μαρούσι.  

Παράλληλα, σύμφωνα με το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (που περιγράφεται 

αναλυτικά παραπάνω), προβλέπεται η υλοποίηση του Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλατικών 

Διαδρομών, το οποίο διέρχεται του Δήμου Αμαρουσίου. 

Οι άξονες πρώτης προτεραιότητας του εν λόγω Δικτύου που διέρχονται εντός του Δήμου 

Αμαρουσίου, περιλαμβάνουν τις οδούς Αγ. Γεωργίου - Λ. Σπ. Λούη, Νερατζιωτίσσης - Λ. 

Βασ. Αμαλίας - Ηροδότου, Δήμητρας - Βασ. Σοφίας - Γαρδέλη - Μεσογείων, ενώ σε β’ φάση 

περιλαμβάνεται στο δίκτυο και ο άξονας Λ. Κηφισίας - Βασ. Σοφίας. 

Επίσης, στο μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών του ΡΣΑ, βασικός άξονας 

πρώτης προτεραιότητας είναι η Ποδηλατική Αττική Οδός «Άγιοι Ανάργυροι-Λαύριο». 

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά ο «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 

(ΚΗΦΙΣΙΑ – ΓΚΑΖΙ – ΦΑΛΗΡΟ)» και η ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ «Άγιοι Ανάργυροι-

Λαύριο». 
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I. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ (ΚΗΦΙΣΙΑ – ΓΚΑΖΙ – ΦΑΛΗΡΟ) 

Στη χώρα μας, σε επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού, το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - 

Αττικής 2021 προωθεί τη συγκρότηση ολοκληρωμένων δικτύων κίνησης για πεζούς και 

ποδηλάτες, μεταξύ σημαντικών πόλων φυσικού, πολεοδομικού, συγκοινωνιακού και 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, προβλέπει τη δημιουργία Μητροπολιτικού 

ποδηλατόδρομου Αθήνας και τη σύνδεσή του με τα τοπικά δίκτυα ποδηλατόδρομων και 

ποδηλατολωρίδων σε επίπεδο γειτονιάς. 

Ο Μητροπολιτικός Ποδηλατόδρομος κινείται παράλληλα με τη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, έχει 

μήκος 27 km, ξεκινάει από την Κηφισιά, διασχίζει την Αθήνα και καταλήγει στο Φαληρικό 

Όρμο. Αποτελείται από δύο άξονες: τον βόρειο άξονα Κηφισιά-Γκάζι και τον νότιο άξονα 

Φάληρο-Γκάζι. Η κατασκευή του νότιου τμήματος Φάληρο-Γκάζι, μήκους 11 km, έχει 

ολοκληρωθεί, με κόστος υλοποίησης 2,2 εκατ. ευρώ. 

Ο βόρειος άξονας Κηφισιά-Γκάζι έχει μήκος 16,5 km και το κόστος υλοποίησης υπολογίζεται 

ότι θα ανέλθει στα 9 εκατ. ευρώ. Θα διέρχεται από τους σταθμούς Μοναστηράκι, Ομόνοια, 

Βικτώρια, Περισσός, Πευκάκια, Ν. Ιωνία, Ηράκλειο, Ειρήνη, Μαρούσι, ΚΑΤ, Κηφισιά. Στο 

τμήμα όπου ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος (ΗΣΑΠ) είναι υπόγειος (Αττική - Βικτώρια - Ομόνοια 

- Μοναστηράκι) θα περνάει από την οδό Γ' Σεπτεμβρίου και έπειτα από την οδό Αθηνάς. 

Σημειώνεται ότι στους κεντρικούς άξονες του μητροπολιτικού ποδηλατοδρόμου πρόκειται να 

ενωθούν τα τοπικά δίκτυα ποδηλατοδρόμων των δήμων με τη μορφή «Τ». Ταυτόχρονα, 

πρόκειται να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της μετεπιβίβασης στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς. 

Σύμφωνα με τις μελέτες, ο ποδηλατόδρομος διέρχεται πλησίον αρχαιολογικών χώρων, έχει 

ήπιες κλήσεις, ενώ βασικός στόχος του είναι να συνδεθεί το κέντρο της Αθήνας και με μη 

προνομιούχες περιοχές. Αναφέρεται ότι ο βόρειος άξονας Κηφισιά-Γκάζι, διέρχεται από τους 

Δήμους Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας και συνεπώς συνδέει τους εν λόγω 

Δήμους. 

Όσον αφορά στον νότιο άξονα Φάληρο- Γκάζι, διέρχεται από τον σταθμό Ακρόπολη του 

ΜΕΤΡΟ και από τέσσερεις του ΗΣΑΠ (Θησείο, Πετράλωνα, Ταύρος, Μοσχάτο), ενώ συνδέει 

το Φαληρικό Όρμο με το Παναθηναϊκό Στάδιο. Περίπου 4,5 km είναι πεζόδρομοι (Π. 

Τσαλδάρη, Θεσσαλονίκης τμηματικά, Απ. Παύλου, Δ. Αρεοπαγίτου), 1,3 km είναι οδοί 

κυκλοφορίας οχημάτων, 750 m είναι ο υλοποιημένος ποδηλατόδρομος, παρόχθιος του 

Ιλισσού, και τα υπόλοιπα 1.150 m ο ήπιας κυκλοφορίας παρόχθιος δρόμος του Ιλισού. Η 

σύνδεση με την παραλιακή ζώνη γίνεται μέσω της εσπλανάδας, περίπου 800 m 

ανατολικότερα του Ιλισού, στην οποία οδηγεί η παράλληλος της Λ. Ποσειδώνος οδός 

Ασκληπιού. Ο ποδηλατόδρομος είναι αμφίδρομης ροής για το ποδήλατο και βρίσκεται στη 

μία πλευρά του δρόμου. Επελέγη η λύση της μίας αμφίδρομης λωρίδας (αντί των δύο 

στενότερων) διότι περιορίζει σημαντικά το κόστος του έργου και απλοποιεί το δίκτυο. Στους 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  154 

 

χώρους στάθμευσης ποδηλάτων περιλαμβάνονται ειδικά ποδηλατοστάσια για να 

ασφαλίζονται τα ποδήλατα. Νέες πινακίδες σήμανσης για τον ποδηλατόδρομο υπάρχουν 

στις εισόδους και εξόδους προ των διασταυρώσεων των οδών και όπου αλλού επιβάλλεται. 

Κρίνεται αναγκαία η κατασκευή μεταλλικής γέφυρας πλάτους 2,5 μέτρων για τη διέλευση 

πεζών και ποδηλάτων πάνω από τον Ιλισσό ποταμό στο ύψος της οδού Πεισιστράτου. Για 

την προστασία των ποδηλατών και των πεζών από τα αυτοκίνητα σχεδιάστηκε ανά τμήματα 

μία ζώνη πλάτους 50 εκατοστών (για δενδροφύτευση). Η κλίση πεζοδρομίου – 

ποδηλατοδρόμου είναι ενιαία, με εξαίρεση μικρά τμήματα. Το υλικό κατασκευής είναι χυτός 

ακρυλικός τάπητας κόκκινου χρώματος. Επίσης, υπάρχουν θερμοπλαστικές διαγραμμίσεις 

για τους ποδηλατόδρομους και για τμήματα του οδικού χώρου. Και οι δύο διαδρομές 

αρθρώνονται με σταθμούς του ΗΣΑΠ, δίνοντας έτσι στους ποδηλάτες τη δυνατότητα 

μετεπιβίβασης. Αρκετά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα ισχύουν και για τον βόρειο 

άξονα Κηφισιά- Γκάζι. 

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/ Αττικής 2021 (ΡΣΑ 2021) δημιουργεί ένα μητροπολιτικό 

δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών με κορμό τον προαναφερόμενο μητροπολιτικό 

ποδηλατόδρομο «Κηφισιά-Γκάζι-Φάληρο» και άξονες πρώτης προτεραιότητας τις πρόσθετες 

ποδηλατικές διαδρομές. Το διευρυμένο μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών 

επεκτείνει τον μητροπολιτικό ποδηλατόδρομο «Κηφισιά-Γκάζι-Φάληρο», π.χ. προς βορρά 

αξιοποιώντας κατά βάση τους υφιστάμενους ποδηλατόδρομους Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας 

και Εκάλης.  

II. ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 

Η Ποδηλατική Αττική Οδός είναι ένας ποδηλατικός άξονας, μήκους 60 χλμ., που θα εκτείνεται 

από τους Αγίους Αναργύρους έως το Λαύριο και θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή των 

Μεσογείων. Η χάραξη της ποδηλατικής Αττικής Οδού ακολουθεί σε μεγάλο μέρος τη 

διαδρομή της εγκαταλελειμμένης σιδηροδρομικής γραμμής του παλιού «Θηρίου» αλλά και 

του τρένου προς Λαύριο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός διαδρόμου ποδηλάτου και 

περπατήματος - κορμού της περιοχής των Μεσογείων με πολιτιστικές και τουριστικές 

προεκτάσεις, που θα επιτευχθεί με την αξιοποίηση της διαδρομής των παλιών 

σιδηροδρομικών γραμμών, μήκους 62 χλμ., και τη βελτίωση του δρόμου από το Λαύριο 

μέχρι το Σούνιο. 

Η διαδρομή θα έχει πολύ ελαφρά κλίση καθώς πρόκειται για σιδηροδρομικό διάδρομο. Ο 

διάδρομος θα έχει πλάτος κοντά στα 5 μ. και θα συμπεριλαμβάνει 2 ρεύματα για ποδηλάτες 

αλλά και χώρο για περπάτημα. Η διαδρομή θα είναι πλήρως σημασμένη, ενώ θα 

χρησιμοποιηθεί ως ραχοκοκαλιά για την ανάπτυξη ποδηλατικών κλάδων που θα τη 

συνδέουν με τους Δήμους από τους οποίους διέρχεται. 
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Η αρχή της χάραξης θα είναι στο Πάρκο Τρίτση, στους Αγίους Αναργύρους. Από εκεί θα 

ακολουθεί τις οδούς Μπίμπιζα, Γ. Παπανδρέου και Πλαστήρα. Ο διάδρομος αυτός συνεχίζει 

για μήκος 1,8 χλμ. μέχρι τη διασταύρωση με τη Δεκελείας. Από το σημείο αυτό (ονομάζεται 

Ιφιγένειας) θα κινείται χωρίς κεντρική νησίδα και πράσινο μέχρι τη διασταύρωση με Λ. 

Ηρακλείου και αμέσως μετά, κινούμενος παράπλευρα της γραμμής του ΗΣΑΠ, φτάνει στον 

σταθμό ΗΣΑΠ Ηρακλείου. Η απόσταση μεταξύ της Δεκελείας και σταθμού Ηρακλείου είναι 

1,5 χλμ. Από τον σταθμό ΗΣΑΠ Ηράκλειο ο σιδηροδρομικός διάδρομος απομακρύνεται 

σχεδόν αμέσως από τη γραμμή του ΗΣΑΠ και συνεχίζει ως τη Μαρίνου Αντύπα μέχρι τη Λ. 

Κύμης (μήκος 1,1 χλμ.). Μετά τη Λ. Κύμης ταυτίζεται για λίγο με την Λ. Ολυμπ. Σπ. Λούη, 

εφαπτόμενος του ΟΑΚΑ, και μετά ως Αγ. Γεωργίου καταλήγει στην Καποδιστρίου (μήκους 

1,5 χλμ.). H συνέχεια είναι Καποδιστρίου – Παπανικολή – Δουκίσσης Πλακεντίας μέχρι την 

Αττική Οδό (μήκος 5,2 χλμ.).  

Σήμερα οι παραπάνω δρόμοι λειτουργούν ως αμφίδρομες αρτηρίες με μεγάλη κεντρική 

νησίδα πρασίνου. Από τον σταθμό μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και για μήκος περίπου 1,5 

χλμ., ο σιδηροδρομικός διάδρομος συμπίπτει με τη ζώνη απαλλοτρίωσης της Αττικής Οδού. 

Στη συνέχεια ακολουθεί την Εθν. Αντιστάσεως για 1,8 χλμ. και λίγο μετά τον παλιό σταθμό 

Γέρακας συναντά τη Λ. Μαραθώνος. Τέμνοντας κάθετα τη Λ. Μαραθώνος ο σιδηροδρομικός 

διάδρομος συνεχίζει ως τη Σολωμού για 1,2 χλμ. μέχρι την Περιφερειακή Υμηττού. Από το 

σημείο εκείνο παραμένει ελεύθερος. Διατηρεί τα παραπάνω χαρακτηριστικά για μήκος 5 χλμ. 

μέχρι τον Σταθμό Παιανίας. Στο εσωτερικό της Παιανίας θα ασφαλτοστρωθεί και εξερχόμενος 

από τον οικισμό συμπίπτει με τις τοπικές οδούς Ανθέων – Κολοκοτρώνη – Ναυαρίνου, μέχρι 

τον σταθμό Κορωπί (η απόσταση Παιανία – Κορωπί είναι 5,5 χλμ.). Μεταξύ των σταθμών 

Κορωπί και Μαρκόπουλο, που τους χωρίζει απόσταση 5,6 χλμ. δεν υπάρχει οδός που να 

συμπίπτει με τον σιδηροδρομικό διάδρομο. Το ίδιο ισχύει και για τα επόμενα 4,7 χλμ. μέχρι 

τα Καλύβια Θορικού καθώς και στη συνέχεια μέχρι Κερατέα, Δασκαλειό, Θορικό, Λαύριο. Η 

απόσταση από Καλύβια Θορικού μέχρι Λαύριο είναι 23,5 χλμ. Το Λαύριο είναι ένας 

σημαντικός προορισμός, σημαντικό ωστόσο κρίνεται να είναι εφικτή η επίσκεψη των 

ποδηλατών και στο Σούνιο. Η απόσταση του Λαυρίου από τον αρχαίο ναό είναι 8,5 χλμ. Το 

ποδήλατο την καλύπτει σε περίπου 30’ και η σύνδεση Λαυρίου – Σουνίου είναι εφικτή μόνο 

με τη χρήση του δρόμου που τα συνδέει. 

Αναφέρεται ότι η Ποδηλατική Αττική Οδός, διέρχεται από τα διοικητικά όρια των Δήμων Νέας 

Ιωνίας και Ηρακλείου, από τα διοικητικά όρια των Δήμων Αμαρουσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού, 

στη συνέχεια από τον Δήμο Χαλανδρίου και τέλος από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, 

συνδέοντας τους εν λόγω Δήμους. 
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3.2.11 Κατανάλωση Ενέργειας 

Όπως προαναφέρθηκε, ο Δήμος Αμαρουσίου συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων και 

έχει εκπονήσει Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας το 2011, καθώς και Σχέδιο Διαχείρισης 

Αειφόρου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας μέτρα για την εξοικονόμηση 

ενέργειας έως το 2030.  

Το Σύμφωνο των Δημάρχω5ν αποτελεί μία Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία αναπτύχθηκε 

το 2008 με σκοπό τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πραγματοποίηση αειφόρων 

ενεργειακών πολιτικών και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν συμφωνήσει σε ένα νέο πλαίσιο για το κλίμα και 

την ενέργεια με σκοπό το ενεργειακό σύστημα να γίνει ανταγωνιστικό, ασφαλές και βιώσιμο. 

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για τον χρονικό ορίζοντα του 2030 αφορούν σε μείωση του 

διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται στην ατμόσφαιρα κατά 40%, βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας κατά 27% και αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κατά 27%, 

σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Παράλληλα, τίθεται το θέμα της αναζήτησης μέτρων για 

την προσαρμογή στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Οι Δήμαρχοι που προβαίνουν στην υπογραφή του Συμφώνου δεσμεύονται να επιτύχουν ή 

ακόμα και να υπερβούν τους στόχους του 2030 βάζοντας έτσι τα θεμέλια για το 

«decarbonisation» των ενεργειακών συστημάτων. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση 

του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) καθίσταται η απογραφή των 

ενεργειακών καταναλώσεων και ο υπολογισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η 

απήχηση του Συμφώνου είναι αρκετά μεγάλη κρίνοντας από την αυξημένη συμμετοχή των 

Δήμων στην πρωτοβουλία αυτή. Μέχρι στιγμής πάνω από 7.500 δήμοι, σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, έχουν υπογράψει, από τους οποίους οι περίπου 6.000 έχουν ήδη υποβάλει τα 

Σχέδια Δράσης τους. Όσον αφορά στην Ελλάδα, τα αντίστοιχα νούμερα είναι 156 

υπογράφοντες με 121 υποβεβλημένα Σχέδια Δράσης, από τα οποία τα 15 έχουν 

προχωρήσει στο στάδιο παρακολούθησης. Στα τελευταία ανήκει και ο Δήμος Αμαρουσίου. 

Οι Δήμοι που έχουν συντάξει Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας στο πλαίσιο της 

συμμετοχής τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων, εκφράζουν την πρόθεσή τους να 

εφαρμόσουν την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής, μειώνοντας μέχρι το 2020 τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, 

βελτιώνοντας την ενεργειακή τους απόδοση κατά 20% και αυξάνοντας τη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% του συνόλου της κατανάλωσης. 

 
5 https://www.simfonodimarxon.eu/el/ 

https://www.simfonodimarxon.eu/el/
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Επίσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εξέλιξης του Ελληνικού ενεργειακού συστήματος για την 

περίοδο 2020-2050 του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.Κ.Α.6, προβλέπεται η 

αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας να περιορίζεται σημαντικά και να κυμαίνεται μέχρι και 

4%, ενώ θα βρίσκεται σε επίπεδα λίγο μεγαλύτερα από τα συνολικά (της τάξης του 10%) σε 

σύγκριση με εκείνα του 2012. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη αύξηση της προηγούμενης 

εικοσαετίας (1990-2010) ήταν της τάξης του 46%. Οι παραπάνω προβλέψεις λαμβάνουν 

υπόψη διαφορετικά σενάρια σχετικά με τον βαθμό ενσωμάτωσης νέων ενεργειακών 

πολιτικών. Σε όλα τα σενάρια, ωστόσο, εκτιμήθηκε αύξηση της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας έως το 2050 αλλά ταυτόχρονη ανακατανομή των επιμέρους καταναλώσεων ανά 

ενεργειακό προϊόν.  

Αναλυτικά, οι ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές κατευθύνσεις αλλά και η βελτίωση της 

τεχνολογικής προόδου διαφοροποιεί τα δεδομένα σχετικά µε τη συμμετοχή του κάθε 

ενεργειακού προϊόντος στην τελική κατανάλωση. Ενδεικτικά, μείωση σε σχέση µε το 2020 

της τάξης του 16% έως και 33% παρατηρείται στο μερίδιο στην τελική κατανάλωση των 

πετρελαϊκών προϊόντων με ταυτόχρονη διείσδυση σε όλους τους τομείς του φυσικού αερίου 

φυσικού αερίου (αύξηση της χρήσης του κατά 59% έως και 74% σε σχέση µε το 2020 και 

μερίδιο συνολικά της τάξης του 17% στην τελική κατανάλωση ενέργειας) αλλά και του 

ηλεκτρισμού (μερίδιο στην τελική κατανάλωση το 2050 σε επίπεδο 24% έως 32%). 

Συγκεκριμένα στον τομέα των μεταφορών, προβλέπεται μείωση της εξάρτησης από τα 

πετρελαϊκά προϊόντα και σημαντική διείσδυση των βιοκαυσίμων νέας γενιάς και του 

ηλεκτρισμού τόσο στις επιβατικές όσο και στις εμπορικές μεταφορές.  

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% από τα επίπεδα του 2010 έως 

το 2020». Ο στόχος που θέτει το εν λόγω Σχέδιο Δράσης ακολουθεί το όραμα του Δήμου και 

είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες εντός 

των ορίων του Δήμου κατά 20,1% από τα επίπεδα του 2010 έως το 2020. Αυτό θα επιτευχθεί 

μέσω δράσεων ανά τους διάφορους τομείς δραστηριότητας της πόλης, οι οποίες αποτελούν 

και τους αντικειμενικούς σκοπούς του Σχεδίου Δράσης:  

1. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2020  

✓ σε όλες τις δημοτικές δραστηριότητες, κτίρια και οχήματα  

✓ στον οικιακό και τριτογενή τομέα  

✓ στις μεταφορές έως το 2020  

2. Παραγωγή ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται εντός του Δήμου 

από ΑΠΕ έως το 2020 

 
6 «Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός, Οδικός Χάρτης για το 2050», ΥΠΕΚΑ, Μάρτιος 2012 
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Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις του Δήμου Αμαρουσίου για τη μείωση του ανθρακικού 

αποτυπώματος, σε συνέχεια όχι μόνο του Συμφώνου των Δημάρχων αλλά και του Εθνικού 

Ενεργειακού Σχεδιασμού, προβλέπονται να είναι οι εξής: 

▪ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

1. Παρεμβάσεις και έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε 4 Δημοτικά Κτίρια 

 Αναμένεται να οδηγήσουν σε ετήσια εξοικονόμηση 470,65 MWh και σε μείωση 

των εκπομπών CO2 κατά 164,056 tn/έτος. 

2. Σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου το σύνολο των δημοτικών κτιρίων και των 

σχολείων που έχουν πρόσβαση σε ενεργό δίκτυο. 

3. Δράσεις ενεργειακής απόδοσης, διαχείρισης ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές σε 2 

σχολικά συγκροτήματα 

 Αναμένεται να οδηγήσουν σε ετήσια εξοικονόμηση 375,44 MWh και σε μείωση 

των εκπομπών CO2 κατά 54,82 tn/έτος. 

4. Φύτευση δωμάτων σε ένα Μουσείο και σε 3 σχολικά κτίρια 

 Αναμένεται να οδηγήσουν σε ετήσια εξοικονόμηση 3,88 MWh και σε μείωση των 

εκπομπών CO2 κατά 1,5 tn/έτος. Από την αύξηση του πρασίνου κατά 2.011 m2 

και μείωση των εκπομπών CO2 κατά 8,2 tn/έτος 

5. Δημιουργία μιας διαδρομής πεζών και ποδηλάτων κατασκευασμένη με βιοκλιματικά 

στοιχεία με στόχο να επηρεάσει θετικά το τοπικό μικροκλίμα 

 Αναμένεται να οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση 190,97 MWh και σε μείωση των 

εκπομπών CO2 κατά 1.079 tn/έτος. 

6. Δημιουργία ενός δικτύου πεζόδρομων, διαπλατυσμένων πεζοδρομιών και 

ποδηλατοδρόμων 

 Θα αποφέρει για τη συνεισφορά του αστικού πρασίνου στη μείωση των 

εκπομπών του CO2, μείωση κατά 11,38 tn/έτος. 

7. Υλοποίηση του έργου της Βιοκλιματικής Ανάπλασης του Ιστορικού κέντρου του 

Δήμου Αμαρουσίου. 

 Αναμένεται μείωση των εκπομπών του CO2 κατά 1,85 tn/έτος. 

8. Κατασκευή 2 βιοκλιματικών βρεφονηπιακών σταθμών που θα στηρίζονται στις αρχές 

βιοκλιματικού σχεδιασμού βάσει των οποίων επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας 

έως 30 % στην θέρμανση του κτιρίου.  

 Αναμένεται όφελος μείωσης CO2 8 tn/έτος 

9. Ο Δήμος προτίθεται να κατασκευάσει ένα νέο κτίριο ή να ανακαινίσει υφιστάμενο 

θέτοντας τεχνικές προδιαγραφές κατά την κατασκευή του, ώστε να θεωρείται 
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μηδενικής κατανάλωσης, δηλαδή η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα 

ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων του να 

καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

 Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας ~ 64 MWh και όφελος μείωσης CO2 39 

tn/έτος (λαμβάνοντας υπόψη τις καταναλώσεις ενός τυχαίου κτιρίου του Δήμου). 

10. Αύξηση των χώρων πρασίνου κατά 10 στρέμματα έως το 2020.  

 Η αύξηση του πρασίνου κατά 1m2 έχει υπολογιστεί από μελέτες ότι απορροφά 

2,4-5,8 Kg CO2/έτος. Άρα η συνολική μείωση των εκπομπών θα είναι 82 tn 

CO2/έτος. 

▪ ΟΙΚΙΑΚΟΣ / ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

1. Διανομή 12.880 λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 1.777 tn/yr 

2. Εκστρατεία ενημέρωσης για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ και άλλες 

ενεργειακές δράσεις. 

 Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 6.434 tn/yr 

3. Εκστρατεία ενημέρωσης για το πρόγραμμα ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ και άλλες 

ενεργειακές δράσεις 

 Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 9.192 tn/yr 

4. Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας χαμηλού 

κόστους στον τριτογενή τομέα 

 Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 31.784 tn/yr 

5. Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας χαμηλού 

κόστους στον οικιακό τομέα 

 Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 20.624 tn/yr 

6. Προώθηση της σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου 

 Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 11.106 tn/yr 

▪ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

1. Αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών 

 Εξοικονόμηση ενέργειας 236.02 MWh/έτος και μείωση CO2 200,61tn/έτος. 

2. Υλοποίηση σύμπραξης ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ 

 Η ετήσια μείωση εκπομπών CO2 Δήμος Αμαρουσίου ως αποτέλεσμα των 

δράσεων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας θα είναι της τάξης των 8.172,39 tn 

CO2. 

▪ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
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1. Eco-Driving και διαχείριση στόλου 

 Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 86 tn/yr από τα δημοτικά οχήματα & 207 

tn/yr από τη δημοτική συγκοινωνία 

2. Μελέτη αστικής κινητικότητας για την αντιμετώπιση προβλημάτων (αφορά σε ιδιωτικά 

οχήματα – μεταφορές) 

 Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 392 tn/yr  

▪ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1. Φωτοβολταϊκά στα σχολεία και δημοτικά κτίρια 

 Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 2.520 tn/yr  

▪ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

1. Αντικατάσταση λαπτήρων και οθονών παλαιάς τεχνολογίας  

 Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 856,6 tn/yr  

▪ ΕΡΓΟ “RECYCLING @ HOME” 

 Περιλαμβάνει τη μείωση κατά 33% των ορυκτών καυσίμων που θα 

καταναλώνονται για τη μεταφορά των αποβλήτων δηλαδή εξοικονόμηση 

ενέργειας 91,87 MWh και μείωση των εκπομπών CO2 κατά 24,53 tn συνολικά. 

▪ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1. Δημιουργία Μονάδας Διαχείρισης Ενεργειακών Θεμάτων 

2. Τοποθέτηση συστήματος μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας σε Δημοτικά κτίρια (σε 

όλα μέχρι το 2020) 

3. Δημιουργία δέσμης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι οποίες 

σχετίζονται με τις υποδομές δημόσιας χρήσης του Δήμου Αμαρουσίου. Ως υποδομές 

δημόσιας χρήσης νοούνται: το οδικό δίκτυο του Δήμου, υποδομές κοινής ωφέλειας 

(παιδικοί σταθμοί, βιβλιοθήκες), χώροι πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός, κάδοι κ.α.. 

4. Συμμετοχή ως χρήστες στο Ευρωπαϊκό Έργο Clean Drive (Καθαρή Οδήγηση).  

 Ο τελικός στόχος του έργου «Καθαρή Οδήγηση» είναι η ενθάρρυνση και η 

προώθηση της χρήσης αυτοκινήτων που παράγουν χαμηλά επίπεδα CO2 (120gr 

ανά χλμ. ή λιγότερο) σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με την καινούργια 

Ευρωπαϊκή Οδηγία για το διάστημα 2012- 2015. 

5. Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης σε συνδυασμό με εφαρμογή συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης. Η διαχείριση της στάθμευσης στην πόλη εκτιμάται ότι θα 

μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και τις αποστάσεις που διανύονται από 

τα ΙΧ προκειμένου να βρουν θέση στάθμευσης. Η διαχείριση περιλαμβάνει τόσο τη 

δημιουργία θέσεων στάθμευσης όσο και την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης 

παρόδιας στάθμευσης.  
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 Τελικός στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και επομένως, η 

μείωση των εκπομπών. 

6. Συμμετοχή ως εταίροι στο έργο CASCADE (Cascade - Cities Exchanging on Local 

Energy Leadership) - "Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ πόλεων για θέματα τοπικών 

ενεργειακών πολιτικών". 

7. Συμμετοχή ως χρήστες στο έργο Energy Neighbourhoods 2 (Ενεργειακές Γειτονιές 2). 

Συνοπτικά, για τους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω, όπως αυτοί συμπεριλήφθησαν στο 

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Αμαρουσίου, παρουσιάζεται στον 

επόμενο Πίνακα η αναμενόμενη μείωση στις εκπομπές CO2 (με ορίζοντα το 2020) που 

υπολογίστηκε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμφώνου των Δημάρχων, μετά την 

υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται. Πολλές δράσεις δεν έχουν άμεσο αποτέλεσμα 

στη μείωση των εκπομπών CO2 (π.χ. δράσεις ενημέρωσης) αλλά θεωρείται ότι θα 

προωθήσουν και επιταχύνουν δράσεις και μέτρα που προβλέπονται σε εθνικές ή ευρωπαϊκές 

πολιτικές και στρατηγικές. 

Πίνακας 25 - Υπολογισμός μείωσης εκπομπών CO2 

Κατανάλωση ενέργειας 
Εκπομπές CO2 

(tn/yr) 
Μείωση εκπομπών CO2 

(tn/yr) 
Ποσοστό 
μείωσης 

Δημοτικά κτίρια  5.307 2.306 43,50% 

Δημοτικός Φωτισμός 20.934 8.373 40,00% 

Δημοτικά οχήματα 864 112 12,90% 

Δημοτική Συγκοινωνία 862,27 207 24,00% 

Μεταφορές  118.847 23.503 19,80% 

Οικιακός - Τριτογενής 
Τομέας 

438.128 80.917 18,50% 

Σύνολο  584.942,27 115.418 19,70% 

ΑΠΕ   2.520 0,40% 

Σύνολο    20.1% 
Πηγή: ΣΔΑΕ Δήμου Αμαρουσίου (2011) 

3.2.12 Θόρυβος 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφ. 2.11.2 "Θόρυβος" του παρόντος, στον Δήμο Αμαρουσίου δεν 

έχει πραγματοποιηθεί μελέτη θορύβου και συνεπώς δεν καταγράφονται στοιχεία για τους 

σχετικούς δείκτες. Τα αναμενόμενα υψηλά επίπεδα θορύβου που εμφανίζονται στους 

κεντρικούς οδικούς άξονες του Δήμου, όπως Αττική Οδός, Λ. Κηφισίας, Πεντέλης, Λ. 

Καποδιστρίου, εκτιμάται ότι θα παραμείνουν υψηλά λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου με 

αποτέλεσμα να παραμένει και να εντείνεται η υποβάθμιση της ποιότητα του ακουστικού 

περιβάλλοντος από την ηχορύπανση. 
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3.2.13 Τεχνολογικές εξελίξεις - Ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

Η αυτοκινητοβιομηχανία κινείται πλέον ταχύτατα στη μαζική υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης, 

λόγω του ανερχόμενου ενδιαφέροντος των καταναλωτών, αλλά και λόγω της 

αυστηροποίησης του κανονιστικού πλαισίου για τις εκπομπές ρύπων και τον περιορισμό των 

ντιζελοκίνητων οχημάτων. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πλέον μια βιώσιμη επιλογή σε όλο 

και περισσότερες χώρες παγκοσμίως. Ενδεικτικά, σύμφωνα με έρευνες οι οποίες υποθέτουν 

ότι οι κυβερνητικές πολιτικές, η τεχνολογία και οι κοινωνικές προτιμήσεις θα συνεχίζουν να 

εξελίσσονται με προσφορότερο τρόπο και ταχύτητα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, ο 

στόλος των ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να φτάσει στα 350 εκατ. παγκοσμίως, εκ των 

οποίων τα 300 εκατ. θα είναι επιβατικά. 

Ο εξηλεκτρισμός των αυτοκινήτων έχει διάφορες μορφές και στάδια. Η ηλεκτροκίνηση αφορά 

κυρίως στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ECVs (Electrically - Chargeable Vehicles), που 

περιλαμβάνουν τα ηλεκτρικά οχήματα που συνδυάζονται με βοηθητικό κινητήρα εσωτερικής 

καύσης και τα αμιγώς ηλεκτρικά BEVs (Battery Electric Vehicles), καθώς και τα plug-in 

υβριδικά PHEVs (Plug in Hybrid Electric Vehicles). Οι προβλέψεις σχετικά με τις πωλήσεις 

των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι παραπάνω από αισιόδοξες, καθώς όλο και περισσότερες 

αυτοκινητοβιομηχανίες δίνουν μεγάλη έμφαση στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Bloomberg New Energy Finance (BNEF)7 αναμένεται να είναι 

διαθέσιμα στην αγορά πάνω από 220 μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέχρι το 2021. Το 

παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη της αγοράς για τα έτη 2012-2021, όσον 

αφορά στα συμβατικά, plug-in υβριδικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. 

 
Διάγραμμα 25 - Εξέλιξη της αγοράς για συμβατικά, plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά 
οχήματα για τα έτη 2012-2021, σύμφωνα με τη BNEF (2017) 

 
7 https://about.bnef.com/ 

https://about.bnef.com/
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Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του BNEF, πάνω από 2 εκατ. ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα πουλήθηκαν το 2018 παγκοσμίως, έναντι λίγων χιλιάδων το 2010, ενώ 

αναμένεται οι ετήσιες πωλήσεις των επιβατικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων να ανέλθουν στα 10 

εκατ. το 2025, τα 28 εκατ. το 2030 και τα 56 εκατ. μέχρι το 2040.  

Στην Ευρώπη, τα στοιχεία δηλώνουν ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν μεγαλύτερη 

ετοιμότητα, σε σχέση με το παρελθόν, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παρόλο που ο ρυθμός 

βελτίωσης ποικίλλει σημαντικά σε όλη την Ευρώπη. Το κοινό φαίνεται να ενθαρρύνεται 

σχετικά με την αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς πέρσι οι πωλήσεις των αμιγώς 

ηλεκτρικών οχημάτων BEVs κατέγραψαν την υψηλότερη επίδοση τους στην Ευρώπη 

σημειώνοντας άλμα της τάξης του 47% σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, η χρονιά εκείνη 

οι ταξινομήσεις των BEV ανήλθαν στις 132.800 μονάδες, ενώ πέρσι σκαρφάλωσαν στις 

195.200 μονάδες. Συνολικά, έως το καλοκαίρι του 2019 αναμένεται να κυκλοφορούν στη 

Ευρώπη 1,3 εκατ. ηλεκτρικά Ι.Χ. 

Η αύξηση των πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων, τα τελευταία χρόνια, ήταν επακόλουθο 

της αύξησης των συνολικών πωλήσεων των αυτοκινήτων. Το μερίδιο τους στην αγορά 

εκτιμάται ότι αυξήθηκε μόλις 0,9% από το 2014 έως το 2017. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές 

πολιτικές και οι προβλέψεις για τη μείωση της τιμής τους, που ενδέχεται να προσεγγίσει την 

τιμή των συμβατικών έως το 2021, αλλά και το ευρύτερο φάσμα επιλογών σε συνδυασμό με 

τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα.  

Ενδεικτικά, η συνθήκη του Παρισιού, προβλέπει ότι ως το 2050 πρέπει να κυκλοφορούν στην 

Ευρώπη 150 εκατ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αντίστοιχα, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα 

απαγορεύσει την πώληση αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης ως το 2040. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ως στόχο προς υιοθέτηση από τα κράτη μέλη, οι πωλήσεις 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων να φτάσουν το 15% μέχρι το 2025 και 30% μέχρι το 2030, ενώ 

συγκριτικά το 2017 οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αντιπροσώπευαν μόλις το 0,7% 

των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τη 

στροφή στην ηλεκτροκίνηση στο άμεσο μέλλον.  

Σύμφωνα με νεότερη ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων 

(ACEA), που συγκρίνει τα δεδομένα κάθε χώρας αναφορικά με την αγορά ηλεκτρικών 

οχημάτων και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όλες οι χώρες με μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων μικρότερο του 1% (δηλ. το 50% των κρατών-μελών της ΕΕ) έχουν κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο των 29.000 €. Σε αυτήν την κατηγορία συναντάται η Ελλάδα, στην 

οποία πουλήθηκαν μόλις 315 ηλεκτρικά οχήματα το 2018, με μερίδιο αγοράς 0,3% και κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ 17.100€. Αντίστοιχη έρευνα της ACEA έδειξε ότι η αγορά ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων συνδέεται και με τη διαθέσιμη υποδομή για την εξυπηρέτηση τους και 

συγκεκριμένα με τη διαθεσιμότητα σημείων φόρτισης. Αξίζει να αναφερθεί η σύγκριση 
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ανάμεσα στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Σουηδία που διαθέτουν παρόμοιο πληθυσμό 

(της τάξης των 10 εκατ.). Αναλυτικά, η Ελλάδα διαθέτοντας 65 εν λειτουργία σταθμούς 

φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και κατά κεφαλήν ΑΕΠ 17.100€, έχει μερίδιο αγοράς 0,3% 

όπως έχει αναφερθεί. Στον αντίποδα, η Σουηδία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 47.900€ και 5.518 

σταθμούς φόρτισης, έχει μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων της τάξης του 8,0%. Τέλος, 

η Πορτογαλία διαθέτοντας κατά κεφαλήν ΑΕΠ 19.500€, όχι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της 

Ελλάδας, αλλά 1.600 σταθμούς φόρτισης (εκ των οποίων το 25% είναι ταχείας φόρτισης), 

έχει καταφέρει να φτάσει το μερίδιο αγοράς της στο 3,4%. 

Στην Ελλάδα, ο δρόμος της ηλεκτροκίνησης βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο τα στοιχεία 

δείχνουν ότι ακολουθεί, αν και με αργό ρυθμό, βήματα προόδου. Συγκεκριμένα, το μερίδιο 

της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων από 0,06% το 2016, ανέβηκε στο 0,19% το 2017, για να 

φτάσει όπως αναφέρθηκε στο 0,3% το 2018, σε μια αγορά της τάξης των 110.000 

αυτοκινήτων συνολικά.  

 
Διάγραμμα 26 - Μερίδιο της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα 2010-2017, Πηγή: 
EAFO 

 
Διάγραμμα 27 - Αγορά νέων οχημάτων BEVs και PHEVs στην Ελλάδα κατά την τελευταία 
δεκαετία (2008-2017), Πηγή: EAFO 
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Επιπλέον, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν σήμερα λιγότερα από 1.000 ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα με τα στοιχεία εύλογων σεναρίων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων 

Οχημάτων, που παρουσιάστηκαν το 2015, να προβλέπουν ότι ο αριθμός τους θα φτάσει 

μόλις τα 8.000 οχήματα το 2025 και τα 15.000 το 2030.  

Ωστόσο, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί πλέον βασικό στόχο πολιτικής της 

Ελλάδας. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής έχουν ήδη θεσπιστεί οικονομικά κίνητρα με σκοπό 

την προώθηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, τελών ταξινόμησης και 

φόρου πολυτέλειας. Τα υβριδικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται από το 50% του 

προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης. Τέλος, όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν τη 

δυνατότητα κυκλοφορίας μέσα στο δακτύλιο του κέντρου της Αθήνας σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 5592/Φ.911/16 (ΦΕΚ 3208 Β 2016).  

Επιπλέον, πρόσφατα υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (υπ’ αριθμ. 42863/438, ΦΕΚ 

2040/Β/4.6.2019) για τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης των ηλεκτρικών 

οχημάτων ανοίγοντας το δρόμο για την ηλεκτροκίνηση, με στόχο έως το 2030 τα ηλεκτρικά 

οχήματα να αποτελούν το 10% του συνόλου του στόλου, έχοντας συνεισφέρει στη μείωση της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας από τα επιβατικά οχήματα κατά 9%. Τα παραπάνω σενάρια 

φαίνονται περισσότερο αισιόδοξα λόγω των κινήτρων που πρόκειται να δοθούν στο ελληνικό 

αγοραστικό κοινό τα επόμενα χρόνια. Ενδεικτικά, η ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη προγραμματίσει την 

κατασκευή 100-150 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα νησιά και 1.000-1.500 

στην ηπειρωτική χώρα έως το 2020. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη βελτίωση της υποδομής σχετικά με 

την ηλεκτροκίνηση, όπως η προγραμματισμένη αύξηση των σημείων φόρτισης, όσο και την 

μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για επιστροφή έως το 2040 των οικονομικών 

δεικτών στην προ κρίσης εποχή του 2007, αναμένεται αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

στη χώρα. Ο ρυθμός αύξησης, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τα διαφορετικά κίνητρα και τις 

πολιτικές που θα ακολουθούν τα διάφορα σενάρια εξέλιξης στην Ελλάδα. 
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3.3 Σενάριο των Τάσεων (DO NOTHING)  

3.3.1 Γενικές Αρχές - Κατευθύνσεις Σεναρίου των Τάσεων  

Οι Γενικές Αρχές του Σεναρίου των Τάσεων έχουν ως εξής:  

• Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο προηγούμενο κεφάλαιο σχετικά με τις τάσεις εξέλιξης 

(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).  

• Στο πλαίσιο του παρόντος Σεναρίου θεωρείται ότι είναι σε ισχύ οι θεσμοθετημένες 

προτάσεις των εγκεκριμένων ΓΠΣ.  

• Παραμένουν τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης στην κυκλοφοριακή 

οργάνωση, τη στάθμευση και γενικότερα τις 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.  

• Παραμένουν τα προβλήματα κινητικότητας του Δήμου που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό 

στην αποκοπή του οικιστικού ιστού λόγω της ύπαρξης της Αττική Οδός, καθώς και στην 

επιβάρυνση που δέχεται από τη Λ. Κηφισίας.  

• Σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ο Δήμος εξυπηρετείται από ένα ευρύ δίκτυο 

γραμμών. Ωστόσο, οι λεωφορειακές γραμμές (ΟΑΣΑ & Δημοτικές) λειτουργούν με 

ελλείψεις (μικρές συχνότητες, αναξιόπιστα δρομολόγια ΟΑΣΑ, περιορισμένο ωράριο 

Δημοτικών Γραμμών), ενώ -παρά τη μεγάλη ζήτηση μετακινήσεων- η έκταση του Δήμου 

που καλύπτεται από Μέσα Σταθερής Τροχιάς (σε ακτίνα 500μ.) είναι σχετικά 

περιορισμένη (το ποσοστό κάλυψης των μέσων σταθερής τροχιάς ως προς τη συνολική 

έκταση του Δήμου είναι ίσο με 26,55%).  

• Σύμφωνα με τις γενικότερες τάσεις εξέλιξης, καθώς και τις σύγχρονες κατευθύνσεις για τη 

βιώσιμη κινητικότητα των πόλεων, τα υφιστάμενα προβλήματα διαιωνίζονται και 

επεκτείνονται σε όλους τους τομείς της ζωής της πόλης.  
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Οι εκτιμήσεις της ομάδας εργασίας και της ομάδας μελέτης εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

Αμαρουσίου, σχετικά με την επίτευξη των στόχων του ΣΒΑΚ, παρουσιάζονται στη συνέχεια 

ανά θεματική κατηγορία. 

3.3.2 Κυκλοφοριακή Οργάνωση 

1 Η κυκλοφοριακή οργάνωση στο σύνολο του Δήμου λειτουργεί όπως στην υφιστάμενη 

κατάσταση. 

2 Οι μεγάλοι οδικοί άξονες (π.χ. Λ. Κηφισίας, Λ. Σπύρου Λούη) με τους υψηλούς 

κυκλοφοριακούς φόρτους που αυτοί εξυπηρετούν και τις υψηλές ταχύτητες, 

κατακερματίζουν τον αστικό ιστό και δημιουργούν προβλήματα οδικής ασφάλειας. 

3 Οι προτάσεις ηπιοποιήσεων και πεζοδρομήσεων που προβλέπονται στο τοπικό οδικό 

δίκτυο, υλοποιούνται μεμονωμένα και αποσπασματικά, χωρίς να συνδέονται σε ένα 

ενιαίο δίκτυο κίνησης πεζών. 

4 Δεν υλοποιείται η προβλεπόμενη από το ΡΣΑ διάνοιξη της Λ. Κύμης έως την Εθνική Οδό. 

Η εν λόγω παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση του 

ιεραρχημένου δικτύου του Δήμου, που στην υφιστάμενη κατάσταση επιβαρύνεται 

ιδιαίτερα από υπερτοπικούς φόρτους και που αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμη 

περισσότερο στο μέλλον. 

5 Το κύριο οδικό δίκτυο παραμένει κορεσμένο, καθώς η ζήτηση αυξάνει λόγω της αύξησης 

ιδιοκτησίας Ι.Χ., ενώ η προσφορά παραμένει σταθερή ή μειώνεται λόγω της παράνομης 

στάθμευσης, η οποία μειώνει την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού. 

6 Η κατάσταση λειτουργίας του οδικού δικτύου είναι μη βιώσιμη. 

7 Δεν υλοποιούνται μέτρα και παρεμβάσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο (αρμοδιότητας του 

Δήμου) για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου οχημάτων αλλά και πεζών, σύμφωνα 

και με τις πλέον πρόσφατες οδηγίες, «Οδηγός Ανασχεδιασμού Αστικών Οδών 

Αρμοδιότητας Δήμων» (6/2019). 

8 Ως προς την ταχύτητα κυκλοφορίας των οχημάτων στο εσωτερικό του Δήμου, παραμένει 

σε υψηλά επίπεδα για αστική περιοχή (σε πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις το όριο αυτό είναι 

30χλμ./ώρα), με αποτέλεσμα αφενός να παραμένουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και 

αφετέρου να επιδεινώνονται τα προβλήματα ως προς την οδική ασφάλεια. Η υψηλής 

ταχύτητας κυκλοφορία οχημάτων σε περιοχές με πυκνή παρουσία πεζών αυξάνει την 

πιθανότητα θανατηφόρου ατυχήματος.  
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9 Δεν αξιοποιούνται εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης, όπως "κοινόχρηστο αυτοκίνητο" (car 

sharing), "κοινόχρηστα ποδήλατα – ποδήλατα πόλης" και "κοινόχρηστα ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα πόλης". 

1.3.3 Διαχείριση Στάθμευσης  

1. Βάσει του εκτιμώμενου ΑΕΠ παραμένει υψηλός ο δείκτης ιδιοκτησίας και χρήσης ιδιωτικού 

αυτοκινήτου και επακόλουθα, αυξάνεται η ζήτηση για θέσεις στάθμευσης.  

2. Δεν υλοποιούνται νέοι οργανωμένοι χώροι στάθμευσης. Δεδομένης της έλλειψης 

δημοσίων χώρων στάθμευσης, η ζήτηση ικανοποιείται μόνο από τους υφιστάμενους 

(δημόσιους/δημοτικούς και ιδιωτικούς) χώρους στάθμευσης, οι οποίοι βρίσκονται διάσπαρτοι 

σε διάφορα σημεία της πόλης.  

3. Παραμένουν και εντείνονται τα προβλήματα παράνομης στάθμευσης για το σύνολο του 

Δήμου.  

4. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η έντονη παρουσία φαινομένων παράνομης στάθμευσης 

(κατάληψη πεζοδρομίων, στάθμευση στις διασταυρώσεις, στάθμευση σε διπλό στίχο κ.α.) 

υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του δικτύου, αυξάνοντας τις χρονικές 

καθυστερήσεις αλλά και την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίου συμβάντος.  

5. Υπάρχει έλλειψη αστυνόμευσης στις περιοχές που παρουσιάζουν έντονο πρόβλημα 

παράνομης στάθμευσης.  

6. Δεν υλοποιείται σχέδιο για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε 

προσβάσιμους δημόσιους χώρους, κατά μήκος του αστικού/ υπεραστικού οδικού δικτύου. Οι 

δημοτικοί χώροι στάθμευσης δεν διαθέτουν θέσεις για ηλεκτρικά οχήματα, ούτε σημεία 

φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η έλλειψη χώρων στάθμευσης με δυνατότητα 

επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων αποθαρρύνει τους πολίτες από την αγορά και 

χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων.  

1.3.4 Διαμορφώσεις Ισόπεδων Κόμβων  

1. Δεν πραγματοποιούνται μεταβολές και αναπλάσεις στις διαμορφώσεις των ισόπεδων 

κόμβων στο σύνολο του Δήμου. Οι υφιστάμενοι ισόπεδοι κόμβοι λειτουργούν όπως και 

σήμερα.  

2. Η οδική ασφάλεια των ισόπεδων κόμβων παραμένει στα ίδια επίπεδα, καθώς δεν 

υλοποιούνται διαμορφώσεις που να μειώσουν την επικινδυνότητα τους (διαβάσεις πεζών, 

ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, κλπ.).  

3. Η ελλιπής διαμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος εξακολουθεί να αποθαρρύνει την πεζή 

μετακίνηση (επικίνδυνες διασταυρώσεις, έλλειψη διαβάσεων, ακατάλληλα πεζοδρόμια, κλπ.)  
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1.3.5 Σηματοδότηση  

1. Η υφιστάμενη σηματοδότηση λειτουργεί όπως σήμερα. Δεν αλλάζει το πλήθος των 

σηματοδοτούμενων κόμβων.  

2. Η αύξηση της χρήσης ΙΧ προκαλεί αύξηση του χώρου κατάληψης των οχημάτων έναντι 

των πεζών και σε συνδυασμό με την έλλειψη πεζοφάναρων για την ασφαλή κίνηση τους, 

μειώνονται τα επίπεδα της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.  

1.3.6 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  

1. Οι υφιστάμενες υποδομές Δημόσιας Συγκοινωνίας (ΟΑΣΑ, ΗΣΑΠ) λειτουργούν όπως στην 

υφιστάμενη κατάσταση (ωράριο δρομολογίων, συχνότητα), διατηρώντας το ίδιο επίπεδο 

εξυπηρέτησης, το οποίο, όπως έχει προκύψει από τις έρευνες της ομάδας έργου, δεν είναι 

αρκετά ικανοποιητικό εντός των ορίων του Δήμου.  

2. Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης εξυπηρετείται από Γραμμές του ΟΑΣΑ, στο ~66,5% 

της συνολικής έκτασης του δήμου, με κριτήριο την προσέγγιση στάσης εντός 5 λεπτών, με 

περπάτημα. Η μέση συχνότητα των λεωφορείων του ΟΑΣΑ είναι 30 λεπτά κατά τις ώρες 

αιχμής και 35 λεπτά κατά τις υπόλοιπες ώρες, εξαιρώντας βέβαια τις νυχτερινές ώρες που 

διακόπτεται η λειτουργία των περισσότερων γραμμών.  

3. Καθοριστικό ρόλο στην προτίμηση των ΜΜΜ από τους πολίτες έναντι του αυτοκινήτου 

παίζει η συχνότητα και η αξιοπιστία των δρομολογίων. Ο χρόνος αναμονής σε σταθμό/στάση 

και ο χρόνος για μετεπιβιβάσεις είναι αποτρεπτικός για τη χρήση των ΜΜΜ. Χαρακτηριστική 

είναι η συχνότητα των δρομολογίων του ΗΣΑΠ της τάξεως των 10 λεπτών κατά τη διάρκεια 

της ημέρας και 11-15 λεπτών τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα-

αργίες, όπως και τους θερινούς μήνες, συχνότητα που κρίνεται ως μικρή για τη ζήτηση της 

επιβατικής κίνησης.  

4. Η Δημόσια Συγκοινωνία διατηρεί τα υφιστάμενα δρομολόγια της, συμπεριλαμβάνοντας 

τοπικές αλλαγές λόγω ορισμένων έργων που κατασκευάζονται.  

5. Δεν ανανεώνεται ο στόλος των οχημάτων του ΟΑΣΑ, τα οποία πλέον δεν είναι σύγχρονα 

και ενδεχομένως δεν είναι ιδιαιτέρως φιλικά προς το περιβάλλον. Επιπλέον, δεν ανανεώνεται 

ο στόλος των συρμών των ΜΣΤ, με συνέπεια τεχνικά προβλήματα, μειωμένα δρομολόγια και 

καθυστερήσεις. 

1.3.7 Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών (ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, ήπιας, 

διαπλάτυνση πεζοδρομίων)  

1. Στην παρούσα κατάσταση δεν υπάρχει δίκτυο πράσινης διαδρομής. Υπάρχει 

ποδηλατόδρομος, καθώς και αποσπασματικές πεζοδρομήσεις και ηπιοποιήσεις σε 

μεμονωμένα οδικά τμήματα, τα οποία δεν συνδέονται σε ενιαίο δίκτυο.  
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2. Λαμβάνοντας υπόψη τα τμήματα πεζόδρομων και ποδηλατόδρομου, που είτε έχουν 

υλοποιηθεί είτε έχουν θεσμοθετηθεί, είτε έχουν ενσωματωθεί σε εγκεκριμένες μελέτες, στο 

παρόν Σενάριο θεωρείται ότι δεν υλοποιούνται έργα σύνδεσης του σε ενιαίο δίκτυο.  

3. Δεν προβλέπονται-υλοποιούνται νέες προτάσεις ηπιοποιήσεων, πεζοδρομήσεων ή 

ποδηλατοδρόμων.  

4. Η έλλειψη επαρκούς πλάτους πεζοδρομίων σε αρκετά οδικά τμήματα, καθώς και η 

παντελής έλλειψη σε κάποια από αυτά, εξακολουθεί να δυσχεραίνει τη λειτουργία του δικτύου 

και την ασφαλή κίνηση των πεζών στο δίκτυο. Υπενθυμίζεται ότι, το 45% περίπου των 

πεζοδρομίων στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο του Δήμου έχει πλάτος μικρότερο ή ίσο με 1,5μ. 

Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο για το τοπικό οδικό δίκτυο, με συνέπεια σε 

σημαντικό τμήμα του αστικού ιστού οι πεζοί να εξαναγκάζονται να «συνυπάρχουν» στο οδικό 

δίκτυο με τα οχήματα με προφανή κίνδυνο δημιουργίας κάποιου τροχαίου ατυχήματος.  

5. Η ελλιπής διαμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος εξακολουθεί να αποθαρρύνει παιδιά και 

ενήλικες από την πεζή μετακίνηση.  

6. Η απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού ενός δικτύου πράσινων διαδρομών εντείνει 

το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και παρεμποδίζει την προσβασιμότητα, ειδικότερα των 

ευάλωτων ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κ.ά.).  

7. Παραμένουν οι περιορισμένες και αποσπασματικές διαμορφώσεις για την κίνηση των 

ΑΜΕΑ (όπως ράμπες και οδεύσεις τυφλών), που οδηγούν σε αδυναμία χρήσης του δικτύου 

από ΑΜΕΑ και σε μειωμένη οδική ασφάλεια. Ταυτόχρονα, σε αρκετά πεζοδρόμια του δικτύου 

η εφαρμογή των παρεμβάσεων για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ έχει γίνει με ανορθόδοξο 

τρόπο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να δυσκολεύουν τα άτομα με 

αναπηρίες αντί να τα διευκολύνουν.  

8. Η έλλειψη συντήρησης των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, των διαβάσεων, των 

ποδηλατοδρόμων και των σχετικών υποδομών δημιουργεί προβλήματα στην οδική ασφάλεια 

αλλά και στη συνολική εικόνα σχετικά με το επίπεδο αντιληπτής οδικής ασφάλειας στην 

περιοχή.  

9. Η έλλειψη υποδομών αποθαρρύνει την πεζή μετακίνηση και τη χρήση του ποδηλάτου 

εντός του Δήμου, παρόλο που ο χαρακτήρας της πόλης έχει τις δυνατότητες να διαμορφώσει 

φιλικές συνθήκες για το περπάτημα.  

10. Η αύξηση του δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. και η επακόλουθη αύξηση της ζήτησης για 

στάθμευση σε συνδυασμό με την έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης εντείνει το 

πρόβλημα της κατάληψης πεζοδρομίων από την παράνομη στάθμευση και συνεπώς την 

προσβασιμότητα.  
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11. Σε ισχύ είναι και το Μητροπολιτικό Σχέδιο Επέκτασης Του Δικτύου Ποδηλατοδρόμων, το 

οποίο θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ Α’ 156/01.08.2014) και αποτελεί το σχέδιο 

σύμφωνα με το οποίο, θα υλοποιηθεί ο σχεδιασμός ποδηλατικών διαδρομών στο 

λεκανοπέδιο Αττικής. Στο πλαίσιο του Σεναρίου των Τάσεων εκτιμάται ότι ολοκληρώνεται το 

βόρειο τμήμα του ποδηλατικού άξονα Κηφισιά - Γκάζι - Νέο Φάληρο, μέρος του οποίου 

διέρχεται εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου.  

1.3.8 Χώροι Πρασίνου  

1. Η έλλειψη ολοκληρωμένης πράσινης διαδρομής στη λογική του ενιαίου δικτύου, φιλικής 

προς τις ήπιες μορφές μετακίνησης, η οποία να συνδέει τους χώρους πρασίνου με τα 

διάφορα αρχαιολογικά - πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, αθλητικά, κλπ. σημεία ενδιαφέροντος του 

Δήμου, αποθαρρύνει την αξιοποίηση τους από τους πολίτες.  

1.3.9 Εμπορικές Μεταφορές  

1. Το ωράριο των εμπορικών φορτοεκφορτώσεων εξακολουθεί να λειτουργεί όπως στην 

υφιστάμενη κατάσταση, αυξάνοντας τις χρονικές καθυστερήσεις και υποβαθμίζοντας ακόμη 

περισσότερο τη λειτουργία του δικτύου.  

2. Επίσης, η ελλιπής αστυνόμευση –ειδικά εκτός των κεντρικών αξόνων– καθιστά 

αναποτελεσματικά τα όποια θεσμοθετημένα μέτρα.  

3. Τα μεγάλα φορτηγά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το τοπικό δίκτυο της περιοχής για τη 

μετακίνηση τους, γεγονός που δυσχεραίνει τη λειτουργία του δικτύου και δημιουργεί οχλήσεις 

σε επίπεδο γειτονιάς.  

1.3.10 Κατανάλωση Ενέργειας  

1. Δεν υλοποιούνται τα μέτρα σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των 

εκπεμπόμενων ρύπων.  

2. Δεν υλοποιείται σχέδιο για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε 

προσβάσιμους δημόσιους χώρους, κατά μήκος του αστικού/ υπεραστικού οδικού δικτύου.  

3. Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης δεν διαθέτουν θέσεις για ηλεκτρικά οχήματα, ούτε σημεία 

φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.  

4. Το ΣΔΑΕΚ του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο εκπονήθηκε το 2011 και παρουσιάστηκε 

κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, προβλέπει τη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας στους εξής τομείς Δημοτικά κτίρια, Δημοτικός Φωτισμός, Δημοτικά οχήματα, 

Δημοτική Συγκοινωνία, Μεταφορές, Τριτογενής Τομέας  
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1.3.11 Προώθηση & Δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας – Πρόσθετα Μέτρα  

1. Δεν υλοποιούνται μέτρα σχετικά με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, ούτε 

δράσεις συμμετοχικότητας των πολιτών. 
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3.4 Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING)  

3.4.1 Γενικές Αρχές - Κατευθύνσεις Ήπιου Σεναρίου  

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

✓ Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο της παρούσης σχετικά με τις τάσεις εξέλιξης 

(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.  

✓ 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.  
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✓ 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).  

✓ 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 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 
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10ετίας για τις περιοχές που γειτνιάζουν με την επένδυση στη θέση Δηλαβέρη του Δήμου 

Αμαρουσίου.  

Οι προτάσεις της ομάδας εργασίας και της ομάδας μελέτης εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

Αμαρουσίου, για την επίτευξη των στόχων του ΣΒΑΚ, παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά 

θεματική κατηγορία για τους Ορίζοντες 5ετίας, 10ετίας & 15+ετίας. 

3.4.2 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 Π.2.1.1)  

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 Ήπιου 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 αποτυπώνεται στον Χάρτη Π.2.1.2 
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3. Εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων, κατά προτεραιότητα για την περιοχή του 

Κέντρου.  

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. Δημιουργία δικτύων συγκλινόμενων και αποκλινόμενων οδικών τμημάτων εντός του 

Δήμου (βλ. Χάρτες Π.2.1.2, Π.2.2.2 & Π.2.3.2), 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.  

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

κυκλοφορίας για όλη την πόλη, με υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις 

περιλαμβάνουν:  

• μονοδρομήσεις,  

• αντικατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος με ψυχρά υλικά (για τη βελτίωση/ μείωση 

των συνθηκών θερμικής νησίδας) και υλικά μείωσης/ αποτροπής υψηλών ταχυτήτων,  

• εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης,  

• διαμόρφωση διασταυρώσεων με προεξοχές για την αποτροπή της παράνομης 

στάθμευσης και τη βελτίωση της ορατότητας, έτσι ώστε να βελτιώνεται η οδική 

ασφάλεια των κόμβων αλλά και η προσβασιμότητα,  

• φυτεύσεις.  

8. 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. Δημιουργία περιοχής ελεύθερης από κυκλοφορία οχημάτων (car free zone) με 

αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις και ελεγχόμενη πρόσβαση για κατοίκους, ανεφοδιασμό 
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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.  

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).  

❖ Ορίζοντας 15+ετίας  

1. Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου (στόχος 6% επί του 

συνολικού δικτύου).  

2. 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.  

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

3.4.3 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 Ήπιου 

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 Π.2.1.3), 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 
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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.  

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.  
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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.  

3.4.4 Διαμορφώσεις Ισόπεδων Κόμβων  

❖ Ορίζοντας 5ετίας  

1. Ανασχεδιασμός διασταυρώσεων σε 12 θέσεις (βλ. Χάρτη Π.2.1.2, Π.2.2.2, Π.2.3.2):  

• 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 Λ. Κηφισίας  

• Νεαπόλεως και Ανθέων  

• Βασιλίσσης Σοφίας και Θησέως  

• Θησέως, Πλαταιών και Λέκκα  

• Πεντέλης και Ευκαλύπτων  

• Αγίου Κωνσταντίνου και Μαραθωνομάχων  

2. Δημιουργία κυκλικού κόμβου (roundabout) σε 3 διασταυρώσεις:  

i. Σωρού και Μεσογείων,  

ii. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Φραγκοκκλησιάς, και  

iii. Σωρού και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου,  

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 
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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  

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

❖ Ορίζοντας 15+ετίας  

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

3.4.5 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 (2 

σημεία), Πεντέλης (1 σημείο) και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου (2 σημεία), κ.ά. (Χάρτη Π.2.1.2).  

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

ομάδων. Συνεπώς, προτείνεται να εφαρμοστούν ηχητικά συστήματα για διέλευση τυφλών σε 

όλα τα φανάρια.  

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

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

3.4.6 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.  

❖ Ορίζοντας 10ετίας  

Δημοτική Συγκοινωνία  

1. Πύκνωση συχνοτήτων διέλευσης των υφιστάμενων Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών, 

ανά 5’-10’.  
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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. Περεταίρω 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.  

Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ  

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

Γραμμής 4 του Μετρό.  
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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. Περεταίρω 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.  

3.4.7 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 
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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 Λ. 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 Λ. 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 Λ. 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.  
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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.  

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  

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  
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Το προτεινόμενο Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών αποτυπώνεται στους Χάρτες Π.2.1.4, Π.2.2.4 

& Π.2.3.4 (ανά ορίζοντα υλοποίησης).  

❖ 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 74: 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. 

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 Π.2.1.5).  

10. Επαναλειτουργία του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) σε όλο τον 

Δήμο, με μετεπιβίβαση σε κεντρικά σημεία του Δήμου, στους σταθμούς των ΜΣΤ, στα 

σχολικά συγκροτήματα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, σε μεγάλα πάρκα (Βλ. Χάρτη Π.2.1.4)  

11. Έργα αναβάθμισης στο υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατόδρομου, όπως:  
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▪ 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 Π.2.2.5).  

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

6. Επέκταση του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) (βλ. Χάρτη Π.2.2.4).  

❖ 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.  
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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 (βλ. Χάρτη Π.2.3.4).  

3.4.8 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.  

3.4.9 Εμπορικές 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.  
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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.  

3.4.10 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 συντήρησης, οδηγοί) με στόχο 

εξοικονόμηση 10% στη συνολική κατανάλωση καυσίμου.  

▪ Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (βλ. Π.2.1.3, Π.2.2.3 & Π.2.3.3).  

▪ 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.  
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3.4.11 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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3.5 Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (DO EVERYTHING)  

3.5.1 Γενικές Αρχές - Κατευθύνσεις Ριζοσπαστικού Σεναρίου  

Οι Γενικές Αρχές που ακολουθούνται στο πλαίσιο του Ριζοσπαστικού Σεναρίου έχουν ως 

εξής:  

• Ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο Κεφ. 1.2 της παρούσης σχετικά με τις τάσεις εξέλιξης 

(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).  

• Ισχύουν όλα όσα προτείνονται στο Ήπιο Σενάριο έως και τον Ορίζοντα 15ετίας. 

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.  

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

(Τμηματικός Υποβιβασμός της Λ. Κηφισίας) (βλ. Χάρτη Π.3.1.2).  

• 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.  

Οι προτάσεις της ομάδας εργασίας και της ομάδας μελέτης εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

Αμαρουσίου, για την επίτευξη των στόχων του ΣΒΑΚ, παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά 

θεματική κατηγορία για τους Ορίζοντες 5ετίας, 10ετίας & 15+ετίας.  

3.5.2 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 
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αντίστοιχη του από Λ. Κύμης έως Λ. Κηφισίας τμήματος, δηλαδή να αναλαμβάνουν τον 

κυκλοφοριακό φόρτο που θα διέρχεται περιφερειακά της πόλης αντί να διέρχεται διαμπερώς 

εντός του Δήμου. Θα πρέπει να διανοιχθούν τα κλειστά τμήματα που εμποδίζουν την 

ολοκληρωμένη λειτουργία των Παράδρομων, όπως για παράδειγμα στο τμήμα από Λ. 

Κηφισίας έως Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και στο τμήμα από Ευζώνων έως Λ. Πεντέλης (βλ. 

Χάρτη Π.2.1.1)  

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 παρόντος Σεναρίου περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες οδούς ως εξής (βλ. Χάρτη Π.3.1.2):  

 Ελεύθερη/ Ταχεία Λεωφόρος (Αυτοκινητόδρομος): Αττική Οδός  

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

 Δευτερεύουσες αρτηρίες: 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, Πεντέλης, Αρτέμιδος, Αγίου Κωνσταντίνου, Περικλέους κ.α.  

Η προτεινόμενη Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου αποτυπώνεται στους Χάρτες Π.3.1.2, Π.3.2.2 & 

Π.3.3.2.  

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

(Τμηματικός Υποβιβασμός της Λ. Κηφισίας).  

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

5. 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). Προτείνεται, επίσης, να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο της κατασκευής σήραγγας ή υπογειοποίησης της.  

6. Άμεση εφαρμογή των πεζοδρομήσεων και ηπιοποιήσεων στις ζώνες Α και Β της Ρεματιάς 

Πεντέλης-Χαλανδρίου, κατ’ εφαρμογή του ΠΔ του 1995.  

7. Δημιουργία δικτύων συγκλινόμενων και αποκλινόμενων οδικών τμημάτων εντός του 

Δήμου, 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. 
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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.  

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

κυκλοφορίας για όλη την πόλη, με υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις 

περιλαμβάνουν:  

- μονοδρομήσεις,  

- αντικατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος με ψυχρά υλικά (για τη βελτίωση/ μείωση των 

συνθηκών θερμικής νησίδας) και υλικά μείωσης/ αποτροπής υψηλών ταχυτήτων,  

- εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης,  

- διαμόρφωση διασταυρώσεων με προεξοχές για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης 

και τη βελτίωση της ορατότητας, έτσι ώστε να βελτιώνεται η οδική ασφάλεια των κόμβων 

αλλά και η προσβασιμότητα,  

- φυτεύσεις.  

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

❖ Ορίζοντας 10ετίας  

1. 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 επιτρέπεται η 

διέλευση οχημάτων αλλά με χαρακτηριστικά ήπιας κυκλοφορίας (βλ. Χάρτες Π.3.2.2 & 

Π.3.3.2).  

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.  

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

3. Επέκταση πεζοδρομήσεων (στόχος 2 τ.μ. ανά κάτοικο) στο σύνολο του οδικού δικτύου του 

Δήμου.  

4. Κατασκευή και λειτουργία της Υπογειοποιημένης Λ. Κηφισίας, τουλάχιστον στα οδικά 

τμήματα εντός του Δήμου.  
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❖ Ορίζοντας 15+ετίας  

1 Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου.  

2 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.  

3 Στο πλαίσιο του παρόντος Σεναρίου προτείνεται η χάραξη γραμμής Τραμ - Ελαφρύ 

Μετρό εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου (βλ. παρακάτω «Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς»), με δυνατότητα μετεπιβίβασης στους σταθμούς Μετρό/ Προαστιακού/ 

ΗΣΑΠ. Προφανώς, η γραμμή ενός επίγειου ΜΣΤ εντός των ορίων του Δήμου μπορεί να 

υλοποιηθεί μόνο ως τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου που θα εξυπηρετεί το βόρειο τομέα. 

Προτείνεται η διέλευση της γραμμής Τραμ - Ελαφρύ Μετρό επί των αξόνων οδός 

Πεντέλης, Λ. Κηφισίας.  

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

3.5.3 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 

Ριζοσπαστικού Σεναρίου στοχεύουν στην εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης και στην 

αντικατάσταση της παρόδιας στάθμευσης με πεζόδρομους/ ποδηλατόδρομους.  

2. 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, με ταυτόχρονη 

εξασφάλιση χώρων στάθμευσης εκτός οδού (βλ. Χάρτη Π.3.1.3).  

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 
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μακροχρόνια στάθμευση και θα διασφαλίζεται η ταχεία μετεπιβίβαση στα μαζικά μέσα 

μεταφοράς (λεωφορεία, Μετρό). Ενδεικτικά προτείνονται τα οικόπεδα:  

- 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»)  

- Στο τέλος της οδού Ευκαλύπτων (πλησίον του κτήματος Καρέλλα)  

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 25% του συνόλου των 

θέσεων.  

❖ Ορίζοντας 10ετίας  

1. Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού κάτω από την επιφάνεια 

πλατειών ή υφιστάμενων οδών σε κεντρικές περιοχές με αυξημένη ζήτηση.  

2. Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης θα πρέπει να διαθέτουν θέσεις για ηλεκτρικά οχήματα, 

καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ποσοστό 50% 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.  

❖ Ορίζοντας 15+ετίας  

1. Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης θα πρέπει να διαθέτουν θέσεις για ηλεκτρικά οχήματα, 

καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ποσοστό 75% του συνόλου των 

θέσεων.  
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2. Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού κάτω από την επιφάνεια 

πλατειών ή υφιστάμενων οδών σε κεντρικές περιοχές με αυξημένη ζήτηση.  

3.5.4 Διαμορφώσεις Ισόπεδων Κόμβων  

❖ Ορίζοντας 5ετίας  

1. Ανασχεδιασμός διασταυρώσεων σε 15 θέσεις:  

• 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 Λ. Κηφισίας  

• Νεαπόλεως και Ανθέων  

• Βασιλίσσης Σοφίας και Θησέως  

• Θησέως, Πλαταιών και Λέκκα  

• Οδός Πεντέλης και Ευκαλύπτων  

• Αγίου Κωνσταντίνου και Μαραθωνομάχων  

• Κονίτσης και Πάρνωνος  

• Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Κων. Καραμανλή  

• Λ. Κύμης, Κολοκοτρώνη και Αίαντος  

2. Δημιουργία κυκλικού κόμβου (roundabout) σε 4 διασταυρώσεις:  

i. Σωρού και Μεσογείων,  

ii. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Φραγκοκκλησιάς,  

iii. Σωρού και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και  

iv. Μεσογείων και Αναπαύσεως,  

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

διέλευση πεζών.  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  199 

 

3. Λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία ατυχημάτων, 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 50% 

των διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια. Προτεραιότητα να δοθεί στους κόμβους 

που βάσει των καταγεγραμμένων ατυχημάτων καταδεικνύονται επικίνδυνοι.  

❖ Ορίζοντας 10ετίας & 15ετίας  

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

3.5.5 Σηματοδότηση  

❖ Ορίζοντας 5ετίας  

1. Ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών, οι οποίοι διοχετεύουν κυκλοφοριακό φόρτο εντός 

του Δήμου, π.χ. επί της Αγίου Κωνσταντίνου και Λ. 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.  

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

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

3.5.6 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 10-15 λεπτά.  

3. Ανανέωση του 50% του στόλου οχημάτων της 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 50% 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 30% του συνόλου των στάσεων εντός του Δήμου.  

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

50%.  

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 3’-4’ 

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)  

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

δηλαδή αστικών μετακινήσεων. Ενδεικτικά προτείνεται συχνότητα δρομολογίων 5’-10’.  

4. 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.  

 ΤΡΑΜ – Ελαφρύ Μετρό (LRT)  

1. Προτείνεται να μελετηθεί η 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 
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ως τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου επίγειου ΜΣΤ που θα εξυπηρετεί τον βόρειο τομέα 

(Δήμους Χαλανδρίου, Βριλησσίων, Πεντέλης, κλπ.) (βλ. Χάρτη Π.3.3.2).  

 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.  

Η προτεινόμενη χάραξη επί της οδού Παλαιολόγου/ Παπανικολή προτείνεται να επεκταθεί 

μέσω της οδού Καποδιστρίου σε γειτονικούς Δήμους (π.χ. Δήμος Ηρακλείου Αττικής). Ο 

άξονας της Παλαιολόγου/ Παπανικολή - Καποδιστρίου ανήκει στην ιστορική χάραξη, που 

πλέον έχει εγκαταλειφθεί, της σιδηροδρομικής γραμμής Λαυρίου.  

 Το πλάτος των οδών (από ρυμοτομική σε ρυμοτομική γραμμή) επαρκεί για τη διέλευση 

Τραμ. Πλεονέκτημα του Τραμ είναι και η δυνατότητα να διέρχεται εντός πεζοδρομημένης 

ζώνης.  

 Στην παρούσα φάση δεν δύναται να προσδιορισθεί ποια οδικά τμήματα θα εξυπηρετήσουν 

μία ή δύο κατευθύνσεις του Τραμ ή αν ο διάδρομος θα είναι αποκλειστικής ή μικτής 

κυκλοφορίας (αν θα επιτρέπεται και η κίνηση οχημάτων, κλπ.).  

❖ Ορίζοντας 10ετίας  

Δημοτική Συγκοινωνία  

1. Πύκνωση συχνοτήτων διέλευσης των υφιστάμενων Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών, 

ανά 5-10 λεπτά.  

2. Ανανέωση του 75% του 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.  

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.  
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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 70% 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. Περεταίρω βελτίωση συχνότητας δρομολογίων.  

2. Ανανέωση στόλου συρμών  

 ΤΡΑΜ – Ελαφρύ Μετρό (LRT)  

1. Κατασκευή και πιλοτική λειτουργία της προτεινόμενης γραμμής.  

❖ Ορίζοντας 15+ετίας  

Δημοτική Συγκοινωνία  

1. Ανανέωση του συνόλου του στόλου (100%) 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.  

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, σε ποσοστό 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%.  
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Μέσα Σταθερής Τροχιάς  

 ΗΣΑΠ, Προαστιακός  

1. Περεταίρω βελτίωση συχνότητας δρομολογίων.  

2. Ανανέωση στόλου συρμών  

 ΤΡΑΜ – Ελαφρύ Μετρό (LRT)  

1. Πλήρης λειτουργία της προτεινόμενης γραμμής.  

 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.  

3.5.7 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.  
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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 Λ. 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 Λ. 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 Λ. 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.  
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Διαδρομή 17: Πλαταιών - Θησέως - Διονύσου/ Σύνδεση με κέντρο, μήκους 913μ.  

Διαδρομή 18: Μεγάλου Αλεξάνδρου (μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Πλαταιών), μήκους 219μ.  

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

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

Ναυαρίνου - Κω - Ηλέκτρας - Κολοκοτρώνη - Νέστορος - Φιλικής Εταιρείας/ Σύνδεση με 

Δηλιγιάννη (μητροπολιτικό), μήκους 3.388μ.  

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

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

Διαδρομή 23: Σαπφούς - Αλκαίου - Μενάνδρου/ Σύνδεση με Στρατ. Λαγκλή (μητροπολιτικό), 

μήκους 1.393μ.  

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  

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  
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Το προτεινόμενο Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών αποτυπώνεται στους Χάρτες Π.3.1.4, Π.3.2.4 

και Π.3.3.4).  

❖ 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. Υλοποίηση των Χώρων κοινωνικοποίησης«superblocks», όπως αυτοί αναφέρονται 

παραπάνω.  

5. Υλοποίηση των χώρων κοινωνικοποίησης «superblocks», όπως αυτοί αναφέρονται 

παραπάνω. Στην Εικόνα 10 Πρόταση προτεινόμενης διάταξης «superblock» σε περιοχή 

χώρου κοινωνικοποίησης (Πλατεία Αγ. Θωμά) (βλ. Ήπιο Σενάριο), παρουσιάζεται ως 

παράδειγμα η πρόταση για την περιοχή του Αγ. Θωμά.  

6. 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.  

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

ασφαλή σύνδεση των περιοχών εκατέρωθεν της Λ. Κηφισίας.  

8. 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).  
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9. 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 30% 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.  

10. 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. 

Χάρτες Π.3.1.5, Π.3.2.5 και Π.3.3.5).  

11. 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. Π.3.1.4, 

Π.3.2.4, Π.3.3.4).  

12. Έργα αναβάθμισης στο υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατόδρομου, όπως:  

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

• εφαρμογή οριζόντιας διαγράμμισης.  

13. 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.  

14. Υλοποίηση πεζοδρομήσεων (στόχος 1 τ.μ. ανά κάτοικο) στο σύνολο του οδικού δικτύου 

του Δήμου.  

❖ Ορίζοντας 10ετίας  

1. Υλοποίηση πράσινης διαδρομής σε ποσοστό 70% του προτεινόμενου δικτύου.  
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2. Διαμόρφωση/ διαπλάτυνση πεζοδρομίων, ώστε το 100% 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 100%. Υπενθυμίζεται ότι, στο παρόν Σενάριο το τοπικό δίκτυο 

αλλά και οι συλλεκτήριες οδοί λειτουργούν ως ήπιας κυκλοφορίας για όλο τον Δήμο.  

5. Επέκταση πεζοδρομήσεων (στόχος 2 τ.μ. ανά κάτοικο) στο σύνολο του οδικού δικτύου του 

Δήμου.  

6. Επέκταση του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing).  

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

σήμανση, διαγράμμιση, κλπ.)  

4. Επέκταση πεζοδρομήσεων (στόχος 5 τ.μ. ανά κάτοικο) στο σύνολο του οδικού δικτύου του 

Δήμου.  

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

συγκροτήματα, θεωρώντας τα ως κεντρικά σημεία σε επίπεδο γειτονιάς. 
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3.5.8 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 2 τ.μ.  

3.5.9 Εμπορικές 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.  

3.5.10 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 30%.  
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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 συντήρησης, οδηγοί) με στόχο 

εξοικονόμηση 15% στη συνολική κατανάλωση καυσίμου.  

 Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (βλ. Χάρτες Π.3.1.3, Π.3.2.3 και 

Π.3.3.3).  

 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 στις κεντρικές περιοχές 

της πόλης.  

 Προώθηση Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με προτεραιότητα σε περιοχές σχολείων.  

 Δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.  

3.5.11 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.  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  212 

 

 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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3.6 Κυκλοφοριακό Μοντέλο 

3.6.1 Γενικά 

Για την αξιολόγηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την εφαρμογή μέτρων στο πλαίσιο 

του ΣΒΑΚ αξιοποιείται μακροσκοπικό μοντέλο στατικού καταμερισμού της κυκλοφορίας, για 

την περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου. Το μοντέλο αυτό διαμορφώνεται για την περιοχή 

μελέτης, βαθμονομείται για το έτος βάση (2020) και μπορεί να εφαρμοστεί για διαφορετικά 

έτη στόχους και σε διαφορετικά σενάρια οργάνωσης ή περιορισμού της κυκλοφορίας στην 

περιοχή μελέτης. Μέσω του κυκλοφοριακού μοντέλου παράγονται δείκτες κυκλοφοριακής 

απόδοσης του δικτύου που αυτό περιγράφει (μέσοι χρόνοι διαδρομής, μέσες ταχύτητες, 

συνολικά οχηματοχιλιόμετρα και οχηματοώρες). Οι δείκτες αυτοί αφορούν στην ώρα αιχμής 

και μπορούν να αξιοποιηθούν στη συνέχεια για την συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης 

εναλλακτικών σεναρίων παρέμβασης, τα οποία προτείνονται από το ΣΒΑΚ και αφορούν στην 

κυκλοφοριακή λειτουργία του οδικού δικτύου. 

Εν γένει, το μακροσκοπικό μοντέλο καταμερισμού της κυκλοφορίας μπορεί να αξιοποιηθεί 

για την αξιολόγηση μεμονωμένων ή συνδυασμών παρεμβάσεων που αφορούν στην 

κυκλοφορία, και οι οποίες μπορούν να είναι ενδεικτικά παρεμβάσεις οργάνωσης της 

κυκλοφορίας (μονοδρομήσεις, αντιδρομήσεις, απαγόρευση στρεφουσών κινήσεων), 

περιορισμού ή αποκλεισμού της κυκλοφορίας (πεζοδρομήσεις, μειώσεις διατομών), 

παρόδιας στάθμευσης κ.α. Η κάθε παρέμβαση απεικονίζεται με την τροποποίηση 

κατάλληλων παραμέτρων του μοντέλου. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση, ο 

χαρακτήρας και το επίπεδο λεπτομέρειας των παρεμβάσεων που μπορούν να απεικονιστούν 

και να αξιολογηθούν από το μοντέλο είναι περιορισμένος και η διερεύνηση εναλλακτικών 

μέτρων και παρεμβάσεων πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. 

3.6.2 Παράμετροι Εφαρμογής Μοντέλου  

Δεδομένου του στρατηγικού χαρακτήρα του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου και του επιπέδου 

λεπτομέρειας των κυκλοφοριακών και λοιπών παρεμβάσεων (το οποίο είναι και το 

κατάλληλο για ένα στρατηγικό σχέδιο αντίστοιχων παρεμβάσεων), διαμορφώνονται 

συγκεκριμένες παράμετροι ανά χρονικό ορίζοντα, οι οποίες αφορούν τόσο στην προσφορά 

μεταφορικού έργου (όπως αποτυπώνεται από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταβολή της 

χωρητικότητας μέσω νέων έργων κλπ), όσο και στη ζήτηση, και οι οποίες να 

αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις του συνόλου των μέτρων του ΣΒΑΚ σε μακροσκοπικό 

επίπεδο. Λόγω της δυσκολίας αποτύπωσης των επιπτώσεων του συνόλου των μέτρων στη 

χρήση ΙΧ και στη μετατόπιση των μετακινούμενων σε άλλα μέσα, επιλέγεται προσέγγιση 

βασιζόμενη σε εναλλακτικά σενάρια ζήτησης (scenario planning), κατ’ αναλογία με 
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αντίστοιχες, παλαιότερες προσεγγίσεις της βιβλιογραφίας. Με αυτό τον τρόπο 

διαμορφώνονται τα εξής υπο-σενάρια παραμέτρων αξιολόγησης των κυκλοφοριακών 

επιπτώσεων του τελικού σεναρίου του ΣΒΑΚ 

Πίνακας 26 Υποσενάρια παραμέτρων κυκλοφοριακής αξιολόγησης 

 

 

Εικόνα 75 - Δίκτυο μοντέλου περιοχής μελέτης 
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Αναλυτικότερα, τα σενάρια Σ5, Σ10 και Σ15 απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση, όπως 

αυτή πρόκειται να εξελιχθεί στα επόμενα 5, 10 και 15 έτη, αν δεν εφαρμοστεί καμία 

παρέμβαση του ΣΒΑΚ, αλλά παρόλα αυτά υπάρξει η προβλεπόμενη τυπική αύξηση των 

μετακινήσεων (η οποία περιγράφεται σε προηγούμενο παραδοτέο). Στα λοιπά σενάρια, οι 

παραδοχές συνοψίζονται ως εξής:  

 Οι επιπτώσεις στη ζήτηση λόγω των λοιπών μέτρων του ΣΒΑΚ αναλύονται με τη βοήθεια 

ποσοστιαίας μείωση κατά περίπτωση σε κάθε χρονική περίοδο και αφορούν όλες τις 

μετακινήσεις (με ένα ή δύο άκρα εντός του Δήμου και διαμπερείς). Οι διαμπερείς 

μετακινήσεις δεν εξαιρούνται, καθώς θεωρείται ότι τα μέτρα κυκλοφοριακής οργάνωσης 

ενδεχομένως θα εκτρέψουν μέρος αυτών εκτός των τοπικών και συλλεκτήριων οδών του 

Δήμου Αμαρουσίου.  

 Οι προτάσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης (οι οποίες αφορούν σε στρατηγικό επίπεδο) 

περιγράφονται με τη μείωση της μέσης μέγιστης ταχύτητας του δικτύου, της μέγιστης 

ταχύτητας του ιεραρχημένου δικτύου και της μέγιστης χωρητικότητας των συνδέσμων αυτού. 

Με βάση τα παραπάνω υπό-σενάρια, αξιολογούνται οι επιπτώσεις του τελικού σεναρίου 

ΣΒΑΚ στην κυκλοφορία. 

3.6.3 Εφαρμογή μοντέλου και αξιολόγηση  

Στις επόμενες Εικόνες (Εικόνα 48 έως Εικόνα 56) παρουσιάζονται εποπτικοί Χάρτες φόρτων 

ώρας αιχμής για τα διάφορα σενάρια, ενώ οι βασικοί κυκλοφοριακοί δείκτες παρατίθενται 

στον Πίνακας 31: 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Αμαρουσίου 
 

Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  216 

 

 

Εικόνα 76 Χάρτης φόρτων υποσεναρίου Σ5 – ώρα αιχμής τυπικής καθημερινής 
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Εικόνα 77 Χάρτης φόρτων υποσεναρίου Σ5Α – ώρα αιχμής τυπικής καθημερινής 
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Εικόνα 78 Χάρτης φόρτων υποσεναρίου Σ5Β – ώρα αιχμής τυπικής καθημερινής 
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Εικόνα 79 Χάρτης φόρτων υποσεναρίου Σ10 – ώρα αιχμής τυπικής καθημερινής 
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Εικόνα 80 Χάρτης φόρτων υποσεναρίου Σ10Α – ώρα αιχμής τυπικής καθημερινής 
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Εικόνα 81 Χάρτης φόρτων υποσεναρίου Σ10Β – ώρα αιχμής τυπικής καθημερινής 
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Εικόνα 82 Χάρτης φόρτων υποσεναρίου Σ15 – ώρα αιχμής τυπικής καθημερινής 
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Εικόνα 83 Χάρτης φόρτων υποσεναρίου Σ15Α – ώρα αιχμής τυπικής καθημερινής 
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Εικόνα 84 Χάρτης φόρτων υποσεναρίου Σ15Β – ώρα αιχμής τυπικής καθημερινής 

Πίνακας 27 Βασικοί δείκτες κυκλοφοριακής απόδοσης 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παραπάνω Πίνακα, μπορούν να εξαχθούν 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 χρονικό ορίζοντα 10 ετών (σενάριο Σ10Β), μπορεί να 

οδηγήσει σε βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, παρά τα εκτενή περιοριστικά 

μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.  

Συνολικά, είναι σαφές ότι οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου είναι άμεσα 

συνυφασμένες τόσο με την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας ΙΧ (ειδικά της διαμπερούς), όσο 

και με την απόδοση των μέτρων στη συμπεριφορά των μετακινούμενων και κατ’ επέκταση 

στη ζήτηση για χρήση μηχανοκίνητων μέσων προς και από τον Δήμο Αμαρουσίου. Έτσι, η 

ορθή και πιστή εφαρμογή του ΣΒΑΚ μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στις κυκλοφοριακές 

συνθήκες στον Δήμο σε βάθος χρόνου. 


