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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Γενικά 

Η περιοχή του Αµαρούσιου, όπως και άλλοι δήµοι της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών µε 
έντονη εµπορική δραστηριότητα, παρουσιάζει κυκλοφοριακό πρόβληµα και κυρίως πρόβληµα 
στάθµευσης µε συνέπειες στη ζωή των κατοίκων. Βασική αιτία του προβλήµατος αυτού είναι 
η συνεχής αύξηση του δείκτη ιδιοκτησίας οχηµάτων και κατά συνέπεια και η ζήτηση 
στάθµευσης στη περιοχή. Η έλλειψη επαρκούς αριθµού νοµίµων θέσεων στάθµευσης έχει ως 
αποτέλεσµα την παράνοµη στάθµευση (σε γωνίες των Ο.Τ., επί των πεζοδροµίων, διπλή 
στάθµευση κ.α.) µε δυσµενείς συνέπειες στη κυκλοφορία των οχηµάτων αλλά και των πεζών.  

Το πρόβληµα γίνεται ιδιαίτερα έντονο στην περιοχή του εµπορικού κέντρου του Αµαρουσίου. 
∆υστυχώς η  κατάσταση αυτή να επεκτείνεται και στις όµορες περιοχές του κέντρου που είναι 
η κυριαρχούσα χρήση είναι  η ‘κατοικία’. 

Η εφαρµογή ενός συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης, θα οργάνωνε την στάθµευση µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να προσέφερε λύση στο πρόβληµα της στάθµευσης. Στόχος του 
εγχειρήµατος αυτού είναι να προσδιορισθούν οι θέσεις για κατοίκους και επισκέπτες µε τρόπο 
τέτοιο ώστε να εξυπηρετούνται τα οχήµατα των επισκεπτών χωρίς να επιβαρύνουν τις 
συνθήκες στάθµευσης για τους κατοίκους. 

 

1.2 Ανάθεση Μελέτης 

Στις 23/06/2010 υπογράφηκε η σύµβαση (υπ’ αριθµό 8/2010) ανάθεσης της µελέτης, µε 
τίτλο «Οργάνωσης Ελεγχόµενης Στάθµευσης στο ∆ήµο Αµαρουσίου», µεταξύ της 
‘Κοινωφελούς Επιχείρησης Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας ∆ήµου Αµαρουσίου’ και του 
µελετητή Ευάγγελου Καρεκλά Πολιτικού Μηχανικού – Συγκοινωνιολόγου. 

 

1.3 Αντικείµενο Μελέτης 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αφορά την λεπτοµερή διερεύνηση της σκοπιµότητας και 
την οργάνωση και πρόταση του συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης σε συγκεκριµένες 
περιοχές του ∆ήµου Αµαρουσίου . Η µελέτη αυτή αναλυτικότερα περιλαµβάνει: 

• Συλλογή στοιχείων από αρµόδιους φορείς και παλαιότερες σχετικές µελέτες 

• Συµπληρωµατικές έρευνες µε σκοπό την αποτύπωση των υφιστάµενων συνθηκών 
στάθµευσης 

• Εκτίµηση ζήτησης στάθµευσης και της πλεονάζουσας προσφοράς κατά την διάρκεια 
της ηµέρας. 

• ∆ιατύπωση προτάσεων εφαρµογής συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης 

 
1.4 Οµάδα Μελέτης 

Η επιστηµονική οµάδα που εκπόνησε τη παρούσα µελέτη αποτελείται από το παρακάτω 
προσωπικό: 

• Ευάγγελος Καρεκλάς Πολιτικός Μηχ/κός – Συγκοινωνιολόγος MSc. 

• Ελένη Τερροβίτη   Πολιτικός Μηχ/κός – Συγκοινωνιολόγος MSc. 

• Ελενη Λυρίτση    ΤΕ Έργων Υποδοµής 
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1.5 Συγκέντρωση Στοιχείων Μελέτης 

Για την εκπόνηση της παρούσας µελέτης συγκεντρώθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία 
από: 

• τη µελέτη «Προτάσεις κυκλοφοριακών Επεµβάσεων στο ∆ήµο Αµαρουσίου», 
ανάδοχος µελετητής: Πανεπιστήµιο Πατρών – Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & 
Κυκλοφορίας 

• τη «Μελέτη και πρόγραµµα εφαρµογής ελεγχόµενης στάθµευσης κατοίκων του ∆ήµου 
Αµαρουσίου», ανάδοχος DENCO Σύµβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. 

• τη µελέτη «Ελεγχόµενης Στάθµευσης σε επιλεγµένες περιοχές του ∆ήµου 
Χαλανδρίου», ανάδοχος Γραφείο Κυκλοφοριακών Μελετών και Μελετών Οδοποιίας 
«∆ΙΑΒΑΣΗ»-Ε.Καρεκλάς 

• τη µελέτη «Ελεγχόµενης Στάθµευσης του ∆ήµου ∆άφνης», ανάδοχος Γραφείο 
Κυκλοφοριακών Μελετών και Μελετών Οδοποιίας «∆ΙΑΒΑΣΗ»-Ε.Καρεκλάς 

 

 

1.6 Ευχαριστίες 

Στα πλαίσια της εκπόνησης της µελέτης, ο Μελετητής συνεργάστηκε µε την ∆ηµοτική Αρχή 
και την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια µε στοιχεία 
και εύστοχες παρατηρήσεις. Οι µελετητές εκφράζουν τις θερµές ευχαριστίες  προς τους κ.κ. : 
Γ. Πατούλη ∆ήµαρχο Αµαρουσίου, κ. Γ. Ζήκο, τον πρόεδρο της ‘Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας ∆ήµου Αµαρουσίου’, και τέλος τον µηχανικό της ‘Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας ∆ήµου Αµαρουσίου’ κ. Κ.Παπακωνσταντίνου, ο 
οποίος είναι και ο επιβλέπων της µελέτης, για τις εύστοχες παρατηρήσεις τους.  

Εκφράζονται επίσης ευχαριστίες προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τους φορείς και τους 
ιδιώτες για την συνεργασία τους, ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωµένη συλλογή στοιχείων και 
µετρήσεων, καθώς και για την συµβολή τους στην εκπόνηση της µελέτης. 

 
 
 
1.7 ∆ιάρθρωση Μελέτης 

Η παρούσα µελέτη αποτελείται, πέρα από το κεφάλαιο της εισαγωγής, από 4 βασικά 
κεφάλαια, στα οποία περιγράφεται όλη η διαδικασία που ακολουθήθηκε στη µελέτη και 
γίνονται προτάσεις για την οργάνωση του συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης για την 
περιοχή του κέντρου του Αµαρουσίου. Η τεχνική έκθεση ολοκληρώνεται µε το κεφάλαιο των 
συµπερασµάτων. Πιο αναλυτικά: 

• Το κεφάλαιο 1 αποτελεί την εισαγωγή και περιλαµβάνει κάποια στοιχεία για την 
ταυτότητα της µελέτης αυτής 

• Στο κεφάλαιο 2 γίνεται µία περιγραφή της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων 
που αντιµετωπίζει 

• Στο κεφάλαιο 3 γίνεται περιγραφή των ερευνών και µετρήσεων που 
πραγµατοποιηθήκαν στο πλαίσιο της µελέτης και τα αποτελέσµατα τους 

• Στο κεφάλαιο 4 γίνεται αναγωγή των απαραίτητων µεγεθών στο σύνολο της περιοχής 
µελέτης και αξιολόγηση τους 

• Στο κεφάλαιο 5 περιγράφεται το σύστηµα που προτείνεται να εφαρµοστεί 

• Στο κεφάλαιο 6 συνοψίζονται τα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης. 
•  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

2.1 Όρια Περιοχής Μελέτης 

Στη παρούσα µελέτη ορίζεται ως Περιοχή Μελέτης (ΠΜ) η περιοχή της κεντρικής περιοχής 
του Αµαρουσίου που εκτιµάται ότι αναπτύσσονται οι περισσότερες εµπορικές δραστηριότητες. 
Η ΠΜ περιλαµβάνει και τις περιοχές που συνορεύουν και επηρεάζονται άµεσα από τις 
εµπορικές δραστηριότητες.  

Πιο συγκεκριµένα τα όρια της ΠΜ  προσδιορίζονται από τις οδούς Λ. Κηφισίας – 
Αριστοτέλους – ∆ραγούµη – Μεσολογγίου – Μεγ. Αλεξάνδρου – Νερατζιωτίσσης 
[δυτικά των γραµµών του ΗΣΑΠ]- Επταλόφου  – Σκρα – Σίνα – Σφακτηρίας-Αγ. 
Κωνστανίνου - Λ. Κηφισίας. 

Η ΠΜ κατατµήθηκε σε 3 ζώνες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ως 1η ζώνη ορίσθηκε το 
βασικό οδικό δίκτυο αξόνων της ΠΜ. Οι άξονες αυτοί ανήκουν στις περιοχές που 
αντιµετωπίζουν και το µεγαλύτερο πρόβληµα στάθµευσης λόγω της έντονης εµπορικής 
δραστηριότητας υπερτοπικού χαρακτήρα ενώ παράλληλα φιλοξενούν και µεγάλο τµήµα της 
διαµπερούς κυκλοφορίας. Η 2η ζώνη περιβάλει την 1η ζώνη και εκτείνεται περιµετρικά των 
εµπορικών κέντρων και αποτελείται τόσο από περιοχές µε εµπορικές δραστηριότητες όσο και 
από περιοχές γενικής κατοικίας. Η 3η ζώνη εκτείνεται περιµετρικά της δεύτερης και 
αποτελείται κυρίως από περιοχές κατοικίας που δεν επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του 
εµπορικού κέντρου.  

Η κατάτµηση της ΠΜ σε ζώνες έγινε µε γνώµονα τις χρήσεις γης και κυρίως µε βάση τη 
ζήτηση στάθµευσης, η οποία και εξαρτάται από αυτές. Βασικός διαχωρισµός έγινε µεταξύ 
περιοχών κυρίως κατοικίας και περιοχών µε έντονη εµπορική δραστηριότητα. Στο κεφάλαιο 5 
γίνεται αναλυτική παρουσίαση των ζωνών. 

 

2.2 Μεταφορική Υποδοµή Περιοχής 

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου και ιδιαίτερα η κεντρική περιοχή του δήµου, που εξετάζεται στη 
παρούσα µελέτη είναι περιοχή µε δραστηριότητες υπερτοπικού, συχνά χαρακτήρα, όπως το 
λιανικό εµπόριο και η ψυχαγωγία. Επίσης υφίστανται υπηρεσίες διοίκησης και πρόνοιας 
τοπικού γενικά χαρακτήρα που όµως έλκουν µετακινήσεις από την ευρύτερη περιοχή του 
∆ήµου Αµαρουσίου. Θα πρέπει να τονιστεί ότι εκτός από το κύριο (πρωτεύον) εµπορικό 
κέντρο που έχει αναπτυχθεί ανατολικά του σταθµού του ‘ηλεκτρικού σιδηροδρόµου’ υπάρχει 
και η εµπορική γραµµική ανάπτυξη κατά µήκος της  οδού Αγ. Κων/νου. Το δευτερεύον αυτό 
εµπορικό κέντρο αντιµετωπίζεται στην παρούσα µελέτη µε την ίδια ακριβώς µεθοδολογία 
όπως και  το πρωτεύον. 

Η περιοχή µελέτης (ΠΜ) εξυπηρετείται από  σηµαντικούς οδικούς άξονες όπως η Λ. Κηφισίας 
και η οδός Αγ. Κων/νου. 

Η περιοχή εξυπηρετείται από αστικά λεωφορεία που συνδέουν το Μαρούσι µε το κέντρο της 
Αθήνας, τους γειτονικούς δήµους, αλλά και από δηµοτική συγκοινωνία η οποία εκτελεί 
διαδροµές κατά κανόνα εντός των ορίων του δήµου. Η περιοχή εξυπηρετείται από µέσο 
σταθερής τροχιάς (ηλεκτρικός σιδηρόδροµος) και ο πλησιέστερος σταθµός του µέτρο 
(σταθµός «Αµαρουσίου») θεωρείται ότι επηρεάζει σηµαντικά τη κυκλοφορία και τη ζήτηση 
στάθµευσης στη ΠΜ. 

Οι εµπορικές δραστηριότητες της περιοχής έλκουν µετακινήσεις από άλλες περιοχές του 
Αµαρουσίου και τους όµορους δήµους µε αποτέλεσµα υψηλή ζήτηση στάθµευσης, που 
υπερβαίνει τον αριθµό της προσφοράς των νοµίµων θέσεων στάθµευσης παρά το κράσπεδο. 
Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αναζήτηση θέσεων στάθµευσης στη γύρω περιοχή 
ή, πιο συχνά, στη παράνοµη στάθµευση στους γύρω οδούς. Τα παράνοµα σταθµευµένα 
οχήµατα συχνά προκαλούν προβλήµατα στη κυκλοφορία και στην οµαλή λειτουργία του 
οδικού δικτύου σε µια περιοχή ήδη επιβαρυµένη από σηµαντικό κυκλοφοριακό φόρτο 
τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 

3.1 Γενικά 

Μετά την οριοθέτηση της περιοχής µελέτης και µιας πρώτης εκτίµησης, βασισµένη στα 
υπάρχοντα στοιχεία, για τις διαφορετικού χαρακτήρα υποπεριοχές εντός αυτής, απαιτείται η 
καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης προκειµένου να ποσοτικοποιηθούν τα στοιχεία που 
αφορούν στις επικρατούσες συνθήκες. 

Η καταγραφή αυτή έγινε µε µια σειρά ερευνών, όπως : απογραφή στάθµευσης (προσφορά – 
ζήτηση), εναλλαγή στάθµευσης, απογραφή οχηµάτων µονίµων κατοίκων κ.α.  

Η απογραφές της προσφοράς και ζήτησης στάθµευσης στη ΠΜ πραγµατοποιήθηκε εντός του 
Ιουνίου 2010.  

Οι µετρήσεις που αφορούν στην απογραφή του αριθµού των οχηµάτων των κατοίκων της 
περιοχής πραγµατοποιήθηκαν κατά τις βραδυνές ώρες (02.00 – 05.00 π.µ.) τυπικών 
καθηµερινών ηµέρων. Οι ώρες και οι ηµέρες επιλέχθηκαν ώστε να  εξασφαλισθεί ότι τα 
σταθµευµένα οχήµατα ανήκουν στους κατοίκους της περιοχής µελέτης.   

 

3.2 Περιγραφή των Υφιστάµενων Ρυθµίσεων Στάθµευσης 

Οι υφιστάµενες ρυθµίσεις στάθµευσης αποσκοπούν στην απρόσκοπτη λειτουργία του οδικού 
δικτύου ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά τη κίνηση των οχηµάτων και να εξασφαλίζεται η 
πρόσβαση στις παρακείµενες ιδιοκτησίες. Οι ρυθµίσεις αυτές αφορούν στους περιορισµούς 
και τις απαγορεύσεις που επιβάλλονται µε την οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση. Η 
σήµανση αυτή σε ορισµένες περιπτώσεις κρίνεται ανεπαρκής καθώς συχνά αφήνει στη κρίση 
των οδηγών την επιλογή των θέσεων στάθµευσης σε σηµεία που η γεωµετρία της οδού δεν 
το επιτρέπει (π.χ. στενή διατοµή).  

Στους κύριους οδικούς άξονες της περιοχής η στάθµευση των οχηµάτων απαγορεύεται, ή 
επιτρέπεται σε λίγες µόνο θέσεις κυρίως σε διαµορφωµένες εσοχές του πεζοδροµίου. 
Συγκεκριµένα στη λεωφόρο Κηφισίας δεν επιτρέπεται η στάθµευση, παρόλα αυτά τα οχήµατα 
σταθµεύουν επί των πεζοδροµίων προ της οδού Φλοίας και παρά της οδού µετά την οδό Βασ. 
Σοφίας. Στην οδό Αγ. Κων/νου το οχήµατα σταθµεύουν παρά την οδό (διπλή & τριπλή σειρά) 
ενώ καταλαµβάνουν και ολόκληρο το πεζοδρόµιο µε αποτέλεσµα να υποχρεώνουν τους 
πεζούς να κατέβουν στο κυκλοφορούµενο από οχήµατα κοµµάτι της οδού. 

Στις συλλεκτήριες οδούς όπως π.χ. στην οδό Βασ. Σοφίας, οι θέσεις σταθµεύσεις είναι 
λιγοστές σε εσοχές του πεζοδροµίου, µερικές από τις οποίες όµως απευθύνονται σε οχήµατα 
τροφοδοσίας των καταστηµάτων, µε σήµανση που κρίνεται ελλιπής. Στην οδό Θησέως η 
στάθµευση απαγορεύεται, δεν το επιτρέπει άλλωστε η γεωµετρία της οδού, µε εξαίρεση λίγες 
θέσεις σε εσοχές του πεζοδροµίου οι οποίες προορίζονται για οχήµατα ανεφοδιασµού των 
καταστηµάτων.  

Παρά τις απαγορεύσεις πολλά ΙΧ αυτοκίνητα σταθµεύουν παράνοµα σε θέσεις που 
προορίζονται για οχήµατα ανεφοδιασµού των καταστηµάτων ή στις εσοχές που προορίζονται 
για τη στάση των λεωφορείων, εµποδίζοντας την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών.  

Στο σύνολο σχεδόν του οδικού δικτύου της ΠΜ, η στάθµευση επιτρέπεται συνήθως από τη 
µία µόνο πλευρά του δρόµου καθώς τα πλάτη των οδών στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 
επιτρέπουν τη στάθµευση και στις δύο µεριές του καταστρώµατος. Ο περιορισµός αυτός σε 
πολλές περιπτώσεις επισηµαίνεται µε την κατάλληλη σήµανση, υποδεικνύοντας εµµέσως σε 
ποια πλευρά του δρόµου επιτρέπεται η στάθµευση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι και σε αρκετές 
περιπτώσεις υπάρχει σήµανση ελεγχόµενης στάθµευσης προκαλώντας ενδεχοµένως σύγχυση 
στους χρήστες οδηγούς. 

Τέλος σε λιγοστά σηµεία του δικτύου ενώ υπάρχουν διαµορφωµένες εσοχές στάθµευσης 
υπάρχει σήµανση απαγόρευσης  στάθµευση.  
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Στο µεγαλύτερο τµήµα της εξεταζόµενης περιοχής οι παραπάνω περιορισµοί στάθµευσης 
καταστρατηγούνται αφού η ζήτηση υπερκαλύπτει τη προσφορά των νοµίµων θέσεων. 
Αποτέλεσµα αυτού είναι πλήθος οχηµάτων σταθµευµένων πάνω στα πεζοδρόµια ή στο 
κράσπεδο σε σηµεία όµως που προκαλούν προβλήµατα στη οµαλή διέλευση πεζών και 
οχηµάτων (γωνίες, στενοί δρόµοι κ.α). Είναι γεγονός ότι η προσφορά νοµίµων θέσεων 
στάθµευσης της περιοχής δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης στις ώρες αιχµής.  

 

3.3 Προσφορά Στάθµευσης 

Ως προσφορά στάθµευσης ορίζεται ο αριθµός των νοµίµων θέσεων στάθµευσης σε µια 
δεδοµένη περιοχή. Οι προσφερόµενες θέσεις στάθµευσης προσδιορίστηκαν µε επί τόπου 
έρευνα απογραφής της προσφοράς στάθµευσης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αυτής 
πραγµατοποιήθηκε απογραφή των νόµιµα προσφερόµενων θέσεων στάθµευσης, θέσεις 
δηλαδή στις οποίες η στάθµευση δεν απαγορεύεται λόγω σήµανσης ή των διατάξεων του 
Κ.Ο.Κ. Θέσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται κατά κανόνα για στάθµευση (π.χ. γωνίες), αλλά 
θεωρούνται παράνοµες βάση Κ.Ο.Κ. δεν λήφθηκαν υπόψη στην καταµέτρηση. 

Η έρευνα προσφοράς στάθµευσης έγινε για το σύνολο του οδικού δικτύου της περιοχής 
µελέτης. Οι θέσεις που απογράφησαν κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες και συγκεκριµένα 
σε: 

• θέσεις χωρίς περιορισµό 

• θέσεις µε χρονικό περιορισµό (εκ περιτροπής στάθµευση) 

• ειδικές θέσεις στάθµευσης (ΑΜΕΑ, χρηµαταποστολών κ.α) 

Επίσης απογράφηκαν οι είσοδοι / έξοδοι των ιδιωτικών/δηµοσίων χώρων στάθµευσης εκτός 
οδού, σηµειώνοντας στο απογραφικό έντυπο το είδος του (ιδιωτικής ή δηµοσίας χρήσης) και 
την θέση τους κατά µήκος του οδικού τµήµατος. Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, αυτό 
που ενδιέφερε την ανάλυση, ήταν οι είσοδοι / έξοδοι των χώρων στάθµευσης αυτών και όχι 
τόσο η χωρητικότητά τους και το είδος τους. Εκτός από τους χώρους στάθµευσης εκτός οδού 
καταγράφηκαν οι θέσεις στάσεων λεωφορείων, των διαβάσεων των πεζών καθώς και των 
κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης (προφανώς στην θέση που βρέθηκαν). 

Τέλος, έγινε απογραφή της υφιστάµενης σήµανσης που αφορά στη στάθµευση καθώς και 
παρατηρήσεις σχετικές µε το υπό απογραφή δίκτυο και κυρίως επισήµανση των στενών 
διατοµών που αποκλείουν τη στάθµευση παρά το κράσπεδο.   

Από την απογραφή αυτή προέκυψε ότι οι νόµιµα προσφερόµενες θέσεις στάθµευσης παρά 
την οδό µε τις υφιστάµενες ρυθµίσεις  ανέρχονται σε 2080 στην ΠΜ. 

 

3.4 Ζήτηση Στάθµευσης 

Ως ζήτηση στάθµευσης ορίζεται ο αριθµός των οχηµάτων που επιθυµούν να σταθµεύσουν σε 
µία δεδοµένη περιοχή, κατά τη διάρκεια µιας ορισµένης χρονικής περιόδου. Στις αναλύσεις 
επιλέγεται η ώρα αιχµής ζήτησης, για την αντιµετώπιση του δυσµενέστερου σεναρίου.  

Η έρευνα ζήτησης στάθµευσης πραγµατοποιήθηκε κατά τις ώρες της µεσηµεριανής αιχµής 
τυπικών καθηµερινών ηµερών, µε τη χρήση βιντεοκάµερας για καλύτερα αποτελέσµατα. 
Όπου κρίθηκε απαραίτητο χρησιµοποιήθηκαν συµπληρωµατικά και κάποια στοιχεία συλλογής 
από έρευνα µε πεζούς παρατηρητές, αντίστοιχη µε την έρευνα προσφοράς.  

Οι παρατηρητές κινούµενοι µε όχηµα στο οδικό δίκτυο της περιοχής µελέτης κατέγραψαν, µε 
χρήση βιντεοκάµερας τα σταθµευµένα οχήµατα (νόµιµα ή παράνοµα). Στη συνέχεια η 
πληροφορία που καταγράφηκε στο βίντεο  κωδικοποιήθηκε, καταγράφοντας τον αριθµό των 
σταθµευµένων οχηµάτων διαχωρίζοντας τα σε νόµιµα και σε παράνοµα σταθµευµένα 
οχήµατα. Η παράνοµη στάθµευση σηµειώνεται ανά κατηγορία απαγόρευσης: 

1. Κίτρινη γραµµή συνεχής ή διακεκοµµένη – Πινακίδα απαγόρευσης 
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2. Φωτεινός σηµατοδότης (20 µέτρα) 

3. Πινακίδα STΟP (12 µέτρα) 

4. Στάση λεωφορείου (12 µέτρα πριν και µετά τη θέση της πινακίδας της στάσης) 

5. ∆ιάβαση πεζών (5 µέτρα εκατέρωθεν) 

6. Είσοδος - Έξοδος χώρου στάθµευσης 

7. Επί του πεζοδροµίου 

8. ∆ιπλή σειρά 

9. Σε διασταύρωση (5 µέτρα) 

10. Γεωµετρία 

11. Στάθµευση εκ περιτροπής (µονούς – ζυγούς µήνες) 

12. Στάθµευση µπροστά από κάδους απορριµµάτων 

Τα περισσότερα από τα παράνοµα σταθµευµένα οχήµατα είναι σταθµευµένα επί του 
πεζοδροµίου, ενώ ακολουθούνται από τα οχήµατα που έχουν σταθµεύσει κατά παράβαση της 
σήµανσης. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται να επιλέγεται η στάθµευση από τη πλευρά 
του οδοστρώµατος που υπάρχει σχετική απαγορευτική σήµανση αφήνοντας κενές τις νόµιµες 
θέσεις. Μεγάλος αριθµός παράνοµα σταθµευµένων οχηµάτων έχουν παραβιάσει τις διατάξεις 
του Κ.Ο.Κ που αφορούν σε στάθµευση σε διασταυρώσεις.  

Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι κατά την ώρα αιχµής τα οχήµατα που σταθµεύουν νόµιµα 
και παράνοµα  παρά την οδό  ανέρχονται σε 3140 στην ΠΜ. 

 

3.5 Απογραφή Οχηµάτων Κατοίκων 

Σηµαντική παράµετρος για την ανάλυση του προβλήµατος της στάθµευσης και τη σωστή του 
αντιµετώπιση είναι η απογραφή του πλήθους των οχηµάτων των κατοίκων τα οποία είναι 
σταθµευµένα στις θέσεις πάρα το κράσπεδο. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε ειδική 
έρευνα κατά τις βραδινές ώρες (3 πµ µε 5 πµ το πρωί), κατά την οποία καταγράφηκε το 
πλήθος των οχηµάτων που ήταν σταθµευµένα παρά το κράσπεδο στη περιοχή µελέτης. Το 
σύνολο των οχηµάτων αυτών θεωρητικά θα ανήκουν στους  µόνιµους κατοίκους της 
περιοχής. 

Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι ο αριθµός αυτός ανέρχεται σε 1978 οχήµατα, τα οποία 
καταλαµβάνουν το 95%, των προσφερόµενων νοµίµων θέσεων στάθµευσης. 

 

3.6 Χαρακτηριστικά Στάθµευσης 

3.6.1 Γενικά 

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών στάθµευσης 
είχε στόχο να καταγράψει τον αριθµό των οχηµάτων που σταθµεύουν κατά µήκος 
συγκεκριµένων διαδροµών για συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. Οι θέσεις στάθµευσης που 
λαµβάνονται υπόψη στα πλαίσια της έρευνας αυτής είναι όλες οι θέσεις παρά το κράσπεδο 
στις οποίες µπορεί να σταθµεύσει ένα όχηµα, νόµιµα ή παράνοµα. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά στάθµευσης τα οποία µετρήθηκαν ή υπολογίστηκαν σε αυτό το 
στάδιο της µελέτης ήταν: 

• Η συσσώρευση στάθµευσης: ο συνολικός αριθµός οχηµάτων που σταθµεύουν  σε 
µία δεδοµένη περιοχή σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή 

• Ο όγκος σταθµεύσεων: ο συνολικός αριθµός οχηµάτων που στάθµευσαν σε µια 
δεδοµένη περιοχή κατά τη διάρκεια της περιόδου καταγραφής, συνήθως ενός 
εικοσιτετραώρου ή δεκαπενταώρου. 
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• Η διάρκεια στάθµευσης: η χρονική διάρκεια κατά την οποία ένα δεδοµένο όχηµα 
παραµένει σε µια καθορισµένη θέση στάθµευσης. Συνήθως χρησιµοποιείται η µέση 
διάρκεια στάθµευσης, η οποία είναι ο µέσος χρόνος παραµονής των οχηµάτων σε 
κάποιες καθορισµένες θέσεις στάθµευσης. 

• Η εναλλαγή στάθµευσης: ο αριθµός των διαφορετικών οχηµάτων που σταθµεύουν 
σε µία δεδοµένη θέση στάθµευσης κατά τη διάρκεια της περιόδου καταγραφής. Η 
εναλλαγή µπορεί να αναφέρεται σε µια ευρύτερη περιοχή και όχι σε µία µόνο θέση 
στάθµευσης και εκφράζει τον βαθµό χρησιµοποίησης των θέσεων στάθµευσης της 
περιοχής. Υπολογίζεται από τη διαίρεση του όγκου σταθµεύσεων µε τον συνολικό 
αριθµό θέσεων της περιοχής. 

3.6.2 Έρευνα χαρακτηριστικών στάθµευσης 

Η έρευνα χαρακτηριστικών (εναλλαγής) στάθµευσης πραγµατοποιήθηκε σε τέσσερεις 
διαδροµες στη ΠΜ. Οι διαδροµές επιλέχθηκαν µε γνώµονα τις εκτιµώµενες χρήσεις που 
υπήρχαν περιµετρικά της. Έτσι επιλέχθηκε : η 1η  διαδροµή σε αµιγώς εµπορική περιοχή, η 
2η σε αµιγώς περιοχή κατοικίας, η 3η περιµετρικά του σταθµού και πλησίον των χώρων 
αναψυχής (καφετέριες, bar κ.α.) και η 4η µεικτή χρήση εµπορικών και διοικητικών 
δραστηριοτήτων. 

Συγκεκριµένα : η 1η διαδροµή εκτελέστηκε, την 6/7 2010 ηµέρα Τρίτη. πάνω στον άξονα της 
Αγ. Κων/νου, η 2η διαδροµή, την 8/7 2010 ηµέρα Παρασκευή, Θέµιδος, Λ.Αλεξάνδρου, 
Ήβης, ∆.Γούναρη, Αγ. Αναργύρων, ∆.Μόσχα και Θέµιδος, η 3η διαδροµή, την 30/6 2010 
ηµέρα Τετάρτη, Τσαλδάρη, Θεµιστοκλέους, Χ.Τρικούπη, Μιλτιάδου, Κονδυλη, Περικλέους, 
τέλος η 4η διαδροµή, την 7/7 ηµέρα Πέµπτη, Βασ. Σοφίας, ∆.Ράλλη, Χατζηαντωνίου και 
Παλαιολόγου. Οι διαδροµές παρουσιάζονται και στον σχετικό χάρτη. 

Όλες οι έρευνες διεξήχθηκαν από τις 7:00 το πρωί µέχρι τις 22:00 το βράδυ. Οι παρατηρητές 
βάδιζαν κατά µήκος της επιλεγµένης διαδροµής και κατέγραφαν τα 3 τελευταία ψηφία του 
αριθµού κυκλοφορίας των σταθµευµένων οχηµάτων (νόµιµα ή παράνοµα). Η καταγραφή 
αυτή επαναλαµβανόταν κάθε 30 λεπτά. 

3.6.3 Αποτελέσµατα έρευνας 

Από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε προέκυψε ότι για το µεγαλύτερο διάστηµα της 
ηµέρας η συσσώρευση στάθµευσης υπερβαίνει τη προσφορά των νοµίµων θέσεων σε όλες τις 
διαδροµές. Η συσσώρευση φαίνεται να υπερβαίνει το ποσοστό πλέον του 25% τη προσφορά 
στάθµευσης κάποιες ώρες της ηµέρας, ενώ για το µεγαλύτερο διάστηµα της ηµέρας η 
συσσώρευση είναι σταθερά πάνω από το 100% της προσφοράς. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στη 
περιοχή Αγ. Κων/νου η ζήτηση στάθµευσης σχεδόν είναι διπλάσια της προσφοράς των 
θέσεων στάθµευσης.  

Ο αριθµός των νοµίµων θέσεων (και κυρίως των νόµιµα σταθµευµένων οχηµάτων κάθε 
στιγµή) διαφέρει λίγο από τον αριθµό των νοµίµων θέσεων που µετρήθηκαν από την έρευνα 
προσφοράς στάθµευσης. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην έρευνα της 
προσφοράς στάθµευσης υπολογίστηκαν οι θέσεις θεωρώντας µήκος 5 µ για κάθε θέση. Στη 
πραγµατικότητα όµως, και δεδοµένου ότι κυκλοφορεί πλέον σηµαντικός αριθµός µικρών 
σχετικά οχηµάτων, τα οχήµατα που ήταν νόµιµα σταθµευµένα (χωρίς να παραβιάζουν τη 
σήµανση ή τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ) ήταν περισσότερα από τις νόµιµες θέσεις που 
έχουν υπολογιστεί µε το κριτήριο των 5µ/θέση. Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις η 
παράνοµη στάθµευση αποτρέπει τη νόµιµη καθώς δεν επιτρέπει τη σωστή αξιοποίηση των 
νοµίµων θέσεων.  

Τα µη µετακινούµενα οχήµατα στη περιοχή των µετρήσεων αντιστοιχούν περίπου στο 5% 
των χρησιµοποιούµενων θέσεων στάθµευσης (νόµιµες ή παράνοµες) για τις διαδροµές στις 
θεωρούµενες πιο εµπορικές περιοχές (Αγ. Κωνσταντίνου και Βασ. Σοφίας) ενώ στην περιοχή 
κατοικίας (∆ιαδροµή 2) και στη περιοχή του σταθµού ξεπερνάνε το 15%. Το ποσοστό των 
οχηµάτων που σταθµεύουν για διάρκεια µικρότερη της µίας ώρας αντιστοιχούν σε ποσοστό 
40% του συνολικού όγκου των σταθµευµένων οχηµάτων.  
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Η έρευνα αυτή επιβεβαίωσε ότι η ζήτηση στάθµευσης στη περιοχή, η οποία οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στις εµπορικές δραστηριότητες, δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί από τις νόµιµες 
θέσεις στάθµευσης. Η υψηλή αυτή ζήτηση έχει ως αποτέλεσµα να επιβαρύνονται µε 
στάθµευση και οι γειτονικές περιοχές  κατοικίας ή να επιλέγεται η λύση της παράνοµης 
στάθµευσης. Ένα σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης µπορεί δεν προσφέρει περισσότερες 
θέσεις στάθµευσης, αλλά βελτιστοποιεί την εκµετάλλευση των προσφερόµενων θέσεων 
καθώς θα περιορίζει τη διάρκεια στάθµευσης των οχηµάτων. 

 

3.7 Απογραφή Γεωµετρικών Χαρακτηριστικών Οδικού ∆ικτύου 

Σηµαντική παράµετρος για την αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης στάθµευσης και για 
το σχεδιασµό ενός νέου συστήµατος και τον καθορισµό νοµίµων θέσεων στάθµευσης είναι η 
γνώση γεωµετρικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου.  

Το πλάτος µιας οδού είναι καθοριστικός παράγοντας για το καθεστώς στάθµευσης που µπορεί 
να επιβληθεί. Από την επάρκεια του πλάτους εξαρτάται αν θα επιτραπεί η στάθµευση παρά το 
κράσπεδο σε µία, δύο ή καµία πλευρές του οδοστρώµατος, αν θα επιτραπεί η στάθµευση υπό 
γωνία (και ποια θα είναι αυτή). Σε σχέση µε την υφιστάµενη στάθµευση βοηθάει στο 
προσδιορισµό των παράνοµων θέσεων, όπου δεν υπάρχει επαρκής σήµανση. 

Από την απογραφή αυτή προέκυψε ότι στο µεγαλύτερο τµήµα του οδικού δικτύου της ΠΜ το 
πλάτος των οδών δεν επαρκεί για εκατέρωθεν στάθµευση, κάτι που συχνά καταστρατηγείται 
περιορίζοντας είτε το πλάτος της οδού δυσχεραίνοντας τη διέλευση των οχηµάτων, είτε 
καταλαµβάνοντας µέρος των πεζοδροµίων εµποδίζοντας την κυκλοφορία των πεζών.    

Το επαρκές πλάτος οδού προκειµένου να επιτρέπεται η στάθµευση και από τις δύο πλευρές 
του κρασπέδου εκτιµάται ότι είναι περίπου στα 7µ και άνω, καθώς υπολογίζεται ότι 
απαιτούνται περίπου 2 µ πλάτος για κάθε σταθµευµένο όχηµα και τουλάχιστον 3 µ για την 
άνετη διέλευση των οχηµάτων. Πέρα από τα επιβατικά οχήµατα που στη πλειοψηφία τους 
έχουν πλάτος µικρότερο των 2 µ κρίνεται σηµαντικό να εξασφαλίζεται η διέλευση 
µεγαλύτερων οχηµάτων και ειδικά οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης όπως ασθενοφόρα και 
οχήµατα της πυροσβεστικής.  

Στα πλαίσια της µελέτης αυτής, δεν πραγµατοποιήθηκε τοπογραφική αποτύπωση της 
περιοχής οπότε τα πλάτη των πεζοδροµίων και των οδών προκύπτουν από τους χάρτες τις 
υπηρεσίας και είναι προϊόντα εκτιµήσεων που έγιναν µε τη βοήθεια του υλικού που 
συλλέχθηκε από τις διάφορες µετρήσεις και αυτοψίες και ενδέχεται να µην είναι απολύτως 
ακριβή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 

4.1 Γενικά 

Η περιοχή µελέτης που αφορά στο ευρύτερο κέντρο του ∆ήµου Αµαρουσίου αντιµετωπίζει 
έντονο πρόβληµα στάθµευσης, µε δυσµενείς επιπτώσεις και στη κυκλοφορία του οδικού 
δικτύου της περιοχής. Τα προβλήµατα στάθµευσης, τα οποία ήταν εµφανή, επιβεβαιώθηκαν 
από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης. 
Τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις των χαρακτηριστικών στάθµευσης, χρησιµοποιήθηκαν 
στην παρούσα µελέτη, για την λειτουργία του βέλτιστου συστήµατος ελεγχόµενης 
στάθµευσης στη περιοχή. Η αναγκαιότητα εφαρµογής του, προκύπτει από τις µετρήσεις 
καθώς για µεγάλο διάστηµα της ηµέρας η συσσώρευση ξεπερνά το 100% της προσφοράς 
στάθµευσης, οπότε απαιτούνται µέτρα για την αντιµετώπιση της κατάστασης. Κάθε ένα από 
τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελεί κριτήριο για την επιλογή του καταλληλότερου συστήµατος 
εφαρµογής των µέτρων (έκταση εφαρµογής, είδος, χρονικό διάστηµα κ.α).  

Το πρόβληµα της στάθµευσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υποπεριοχή της ΠΜ στην 
οποία συγκεντρώνονται οι εµπορικές, αναψυχής και διοικητικές δραστηριότητες µε 
αποτέλεσµα την προσέλευση µεγάλου όγκου επισκεπτών. Για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα 
που δηµιουργείται θα πρέπει να ενταχθεί µια  ευρύτερη περιοχή περιµετρικά του(των) 
εµπορικού(ων) κέντρου(ων), σε ένα σύστηµα ελέγχου της στάθµευσης ώστε να 
διευκολυνθούν οι επισκέπτες και να εξασφαλιστούν παράλληλα θέσεις στάθµευσης για τα 
οχήµατα των κατοίκων.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγµατοποιηθεί επεξεργασία και ερµηνεία των στοιχείων που 
προέκυψαν από τις µετρήσεις ώστε να αναχθούν στο σύνολο της ΠΜ και να προσδιοριστούν 
οι παράµετροι εφαρµογής του µέτρου.  

 

4.2 Χαρακτηριστικά Στάθµευσης στην Περιοχής Μελέτης 

Οι έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών στάθµευσης 
στη ΠΜ αφορούν στο σύνολο της περιοχής, µε εξαίρεση την έρευνα εναλλαγής στάθµευσης 
και τα αποτελέσµατα αυτής, που αφορούν µικρή µόνο έκταση της ΠΜ. 

Η έρευνα χαρακτηριστικών στάθµευσης κάλυψε ένα ποσοστό της περιοχής µελέτης το οποίο 
θεωρείται όµως αντιπροσωπευτικό της ΠΜ. Στην περαιτέρω ανάλυση θα χρησιµοποιηθεί µε 
κατάλληλη αναγωγή για τον προσδιορισµό των αντίστοιχων χαρακτηριστικών για το σύνολο 
της περιοχής. Τα αποτελέσµατα της έρευνας χαρακτηριστικών στάθµευσης για κάθε διαδροµή 
παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες : 

Πίνακας 4.1  1Η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ  - ∆είκτες Στάθµευσης παρά την Οδό  

  Κατειλληµένες Ογκος Συνολική ∆είκτης Μέση 

  θέσεις Σταθµεύσεων ∆ιάρκεια Εναλλαγής ∆ιάρκεια 

    Σταθµεύσεων Στάθµευσης Στάθµευσης 

  P p T E=p/P D=T/p 

  (θέσεις) (οχήµατα) (οχηµατοώρες) (οχήµατα/θέση) (ώρες) 

            

Συνολικά 188 628 1689 3.34 2.69 

            

            

Νόµιµα 85 267 955 3.14 3.58 

            

            

Παράνοµα 103 361 734 3.50 2.03 

            



Οργάνωση Ελεγχόµενης Στάθµευσης   ∆ήµος Aµαρουσίου     

∆ΙΑΒΑΣΗ – ‘Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ’                     11

  

Πίνακας 4.2 2Η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ  - ∆είκτες Στάθµευσης παρά την Οδό  

  Κατειλληµένες Ογκος Συνολική ∆είκτης Μέση 

  θέσεις Σταθµεύσεων ∆ιάρκεια Εναλλαγής ∆ιάρκεια 

     Σταθµεύσεων Στάθµευσης Στάθµευσης 

  P p T E=p/P D=T/p 

  (θέσεις) (οχήµατα) (οχηµατοώρες) (οχήµατα/θέση) (ώρες) 

            

Συνολικά 163 383 1458.5 2.35 3.81 

            

            

Νόµιµα 94 254 1075 2.70 4.23 

            

            

Παράνοµα 69 129 383.5 1.87 2.97 

            

 

Πίνακας 4.3 3Η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ  - ∆είκτες Στάθµευσης παρά την Οδό  

  Κατειλληµένες Ογκος Συνολική ∆είκτης Μέση 

  θέσεις Σταθµεύσεων ∆ιάρκεια Εναλλαγής ∆ιάρκεια 

     Σταθµεύσεων Στάθµευσης Στάθµευσης 

  P p T E=p/P D=T/p 

  (θέσεις) (οχήµατα) (οχηµατοώρες) (οχήµατα/θέση) (ώρες) 

            

Συνολικά 161 613 1884 3.81 3.07 

            

            

Νόµιµα 77 313 1039 4.06 3.32 

            

            

Παράνοµα 84 300 845 3.57 2.82 

            

 

Πίνακας 4.4 4Η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ  - ∆είκτες Στάθµευσης παρά την Οδό  

  Κατειλληµένες Ογκος Συνολική ∆είκτης Μέση 

  θέσεις Σταθµεύσεων ∆ιάρκεια Εναλλαγής ∆ιάρκεια 

    Σταθµεύσεων Στάθµευσης Στάθµευσης 

  P p T E=p/P D=T/p 

  (θέσεις) (οχήµατα) (οχηµατοώρες) (οχήµατα/θέση) (ώρες) 

            

Συνολικά 195 742 1769.5 3.81 2.38 

            

            

Νόµιµα 69 321 922.5 4.65 2.87 

            

            

Παράνοµα 126 421 847 3.34 2.01 
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4.3 Συσσώρευση Στάθµευσης στην Περιοχής Μελέτης 

Η συσσώρευση της στάθµευσης στις υποπεριοχές της περιοχής µελέτης που (εντός των 
οποίων πραγµατοποιήθηκαν οι έρευνες των χαρακτηριστικών στάθµευσης), όπως προκύπτει 
από την αναγωγή των µετρήσεων, µεγιστοποιείται κατά τις ώρες λειτουργίας των 
καταστηµάτων, ενώ φτάνει σε τιµές χαµηλότερες των προσφερόµενων νοµίµων θέσεων 
στάθµευσης µόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας έως τις πρωινές ώρες µε εξαίρεση την περιοχή 
κατοικίας (περιοχή πλησίον της 2ης διαδροµής των µετρήσεων) που η ζήτηση παραµένει 
υψηλή και τις νυχτερινές ώρες.  

Εκτιµάται ότι τα οχήµατα που µετρήθηκαν κατά την έναρξη την έναρξη των ερευνών στις 
7.00 π.µ. ανήκουν στην πλειοψηφία τους σε κατοίκους της περιοχής. Παρατηρήθηκε ότι 
σηµαντικό µέρος των οχηµάτων αυτών των οχηµάτων των κατοίκων φεύγει από την περιοχή 
µελέτης κατά τη διάρκεια της ηµέρας και επιστρέφουν µετά τις 8.00µ.µ. Τα περισσότερα από 
τα οχήµατα αυτά ήταν σταθµευµένα σε νόµιµες θέσεις στάθµευσης. Τα οχήµατα των 
επισκεπτών ακολουθούν την αντίθετη εξέλιξη καθώς φαίνεται να αυξάνονται από την ώρα 
έναρξης των µετρήσεων µέχρι τις απογευµατινές και βράδυνες ώρες. Τα οχήµατα αυτά 
καταλαµβάνουν τις νόµιµες θέσεις που διατίθενται ενώ η επιπλέον ζήτηση καλύπτεται από 
παράνοµη στάθµευση 

Από τα διαθέσιµα στοιχεία της έρευνας εκτιµήθηκε η καµπύλη συσσώρευσης των οχηµάτων 
που σταθµεύουν νόµιµα και παράνοµα. Τα χαρακτηριστικά στάθµευσης που µετρήθηκαν στις 
4 διαδροµές Το σύνολο της περιοχής µελέτης χωρίστηκε σε τέσσερις υποπεριοχές οι οποίες 
µε βάση τα χαρακτηριστικά τους θεωρηθήκαν αντίστοιχες των 4 διαδροµών των µετρήσεων.  
Οι περιοχές αυτές ήταν οι περιοχή πλησίον της οδού Αγ. Κωνσταντίνου, η περιοχή κατοικίας 
κυρίως πέριξ της οδού Μ. Αλεξάνδρου, η περιοχή πλησίον του σταθµού του ΗΣΑΠ που 
βρίσκεται κοντά τόσο εµπόριο και χώρους ψυχαγωγίας όσο και σε περιοχή κατοικίας και 
τέλος, η περιοχή γύρω από την οδό Β. Σοφίας (εµπορικό κέντρο και υπηρεσίες). Οι καµπύλες 
συσσώρευσης στάθµευσης για τις 4 αυτές περιοχές παρουσιάζονται στα παρακάτω 
διαγράµµατα. 
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∆ιάγραµµα 4.1 Συσσώρευση Στάθµευσης (Περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου)  
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∆ιάγραµµα 4.2 Συσσώρευση Στάθµευσης (Περιοχή Κατοικίας)  
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∆ιάγραµµα 4.3 Συσσώρευση Στάθµευσης (Περιοχή Σταθµού)  
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∆ιάγραµµα 4.4 Συσσώρευση Στάθµευσης (Περιοχή Εµπορικού Κέντρου)  

 

4.4 ∆ιάρκεια στάθµευσης 

Σηµαντική παράµετρος για την αξιολόγηση της συσσώρευσης στάθµευσης είναι η διάρκεια 
στάθµευσης των οχηµάτων. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι η νόµιµη 
στάθµευση είναι κατά κανόνα µεγαλύτερης διάρκειας από την παράνοµη. Επίσης όπως 
φαίνεται στα παρακάτω διαγράµµατα η στάθµευση σε περιοχές κατοικίας είναι µεγαλύτερης 
διάρκειας από τη στάθµευση σε περιοχές του εµπορικού κέντρου. Το 60% περίπου των 
οχηµάτων που σταθµεύουν παράνοµα σταθµεύουν για λιγότερο από 1 ώρα. Το αντίστοιχο 
ποσοστό για τα νοµίµως σταθµευµένα οχήµατα ανέρχεται στο 35%. 

Στα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζονται τα ποσοστά διάρκειας στάθµευσης για τις 4 
υποπεριοχές της ΠΜ.  
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
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∆ιάγραµµα 4.5 ∆ιάρκεια Στάθµευσης (Περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου)  

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)
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∆ιάγραµµα 4.6 ∆ιάρκεια Στάθµευσης (Περιοχή Κατοικίας)  
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)
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∆ιάγραµµα 4.8 ∆ιάρκεια Στάθµευσης (Περιοχή Κατοικίας) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 

5.1 Στόχοι – Κριτήρια 

Το σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης που προτείνεται να εφαρµοστεί στη κεντρική περιοχή 
του ∆ήµου Αµαρουσίου αποσκοπεί στη βέλτιστη διαχείριση των προσφερόµενων θέσεων. 
Βασικός στόχος του συστήµατος αυτού είναι να περιοριστεί η ζήτηση στάθµευσης από 
επισκέπτες και κυρίως η παράνοµη στάθµευση, αποτρέποντας τις δυσµενείς συνέπειες που 
έχει στις περιοχές κατοικίας, ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για τη 
στάθµευση των κατοίκων. Επίσης το σύστηµα αυτό θα αποσκοπεί και στην εξάλειψη του 
φαινοµένου της παράνοµης στάθµευσης, η οποία επιβαρύνει σηµαντικά την κυκλοφορία των 
οχηµάτων στη περιοχή. 

Το σύστηµα αυτό θα επιτρέπει τη στάθµευση στα οχήµατα των επισκεπτών για περιορισµένο 
χρονικό διάστηµα έναντι αντιτίµου και θα εξασφαλίζει ικανό αριθµό θέσεων για τα οχήµατα 
των κατοίκων. Τα κριτήρια που συνυπολογίζονται για την επιλογή των συνθηκών ισχύος των 
µέτρων, είναι: 

• η εξασφάλιση επαρκούς αριθµού θέσεων στάθµευσης για τους κατοίκους  

• την απαλλαγή των περιοχών κατοικίας από τις περιπορείες των επισκεπτών που 
αναζητούν θέσεις στάθµευσης 

• τον περιορισµό των θέσεων των επισκεπτών σε µικρή σχετικά ακτίνα από το εµπορικό 
κέντρο, το οποίο αποτελεί και τον κύριο πόλο έλξης των επισκεπτών 

• την, κατά το δυνατό, οµογενή αντιµετώπιση της περιοχής µελέτης έτσι ώστε να µην 
δηµιουργηθούν εντός αυτής σηµεία υπερβολικής ζήτησης στάθµευσης. 

• Την καλύτερη διαχείριση των προσφερόµενων θέσεων στάθµευσης καλύπτοντας τις 
ανάγκες, τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών 

 

5.2 Περιγραφή Προτεινόµενων Μέτρων 

5.2.1 Ζώνες Στάθµευσης 

Η εφαρµογή ενός συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης µε τα βασικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο απαιτεί τη διαµόρφωση ενός συστήµατος ζωνών 
εντός της περιοχής µελέτης. Για το σκοπό αυτό η ΠΜ θα χωριστεί σε 3 βασικές ζώνες 
ελεγχόµενης στάθµευσης, επισηµασµένες µε την κατάλληλη σήµανση. Όλες οι θέσεις 
στάθµευσης εντός των ζωνών αυτών θα είναι θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης  επισκεπτών ή 
κατοίκων ή µικτές στις οποίες θα επιτρέπεται η στάθµευση και στα οχήµατα των κατοίκων και 
των επισκεπτών.  Η επιλογή των ζωνών έγινε µε βασικό κριτήριο τις κύριες δραστηριότητες 
της κάθε περιοχής. Ο καταµερισµός αυτός οδήγησε στην επιλογή της Ζώνης Ι η οποία 
αποτελείται κυρίως από τους κύριους οδικούς άξονες της περιοχής και όχι από ολόκληρα 
οικοδοµικά τετράγωνα, της Ζώνης ΙΙ που περιλαµβάνει την ευρύτερη περιοχή του 
εµπορικού κέντρου και της Αγ. Κων/νου  και την εξωτερική Ζώνη ΙΙΙ η οποία περιλαµβάνει 
όλη την υπόλοιπη περιοχή µελέτης που αποτελείται κυρίως από κατοικίες. Η επιλογή των 
ζωνών έγινε µε σκοπό να διασφαλίσει θέσεις για τους κατοίκους και να περιορίσει την όχληση 
από τα οχήµατα των επισκεπτών που κάνουν περιπορείες προκειµένου να σταθµεύσουν τα 
οχήµατα τους. Η δηµιουργία εξωτερικής ζώνης αποκλειστικά για κατοίκους βοηθάει στην 
αποφυγή της συσσώρευσης στάθµευσης των επισκεπτών έξω από τα όρια της µικτής ζώνης, 
εξαναγκάζοντας τους είτε να σταθµεύσουν εντός των ζωνών ελεγχόµενης στάθµευσης 
καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιµο, είτε να σταθµεύσουν τα οχήµατα τους εκτός της ΠΜ, 
µακριά από το εµπορικό κέντρο του Αµαρουσίου.  
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Στην Ζώνη Ι έχουν χωροθετηθεί οι θέσεις αποκλειστικής στάθµευσης των επισκεπτών Στην 
Ζώνη ΙΙ (µικτή ζώνη) δύναται να σταθµεύουν οι επισκέπτες αλλά και οι κάτοικοι. Στην Ζώνη 
ΙΙΙ δύναται να σταθµεύουν µόνο οι κάτοικοι. Με το σχεδιασµό αυτό η στάθµευση των 
επισκεπτών περιορίζεται εντός της περιοχής εµπορικής δραστηριότητας και ελαχιστοποιεί την 
όχληση των κατοίκων. ∆εν κρίθηκε σκόπιµη η δηµιουργία επιπλέον θέσεων επισκεπτών εντός 
της ζώνης των κατοίκων καθώς οι περιοχές που καλύπτουν θεωρείται ότι δεν απέχουν πολύ 
από τα όρια της περιοχής εφαρµογής του µέτρου, οπότε επισκέπτες που δεν εξυπηρετούνται 
από τις προσφερόµενες για αυτούς θέσεις µπορούν να σταθµεύσουν εκτός της ΠΜ σε θέσεις 
χωρίς περιορισµό. 

Οι κάτοικοι που διαµένουν εντός των ορίων της περιοχής µελέτης θα µπορούν να 
σταθµεύουν τα οχήµατα τους δωρεάν και χωρίς χρονικό περιορισµό στις ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ 
(µικτή ζώνη και ζώνη κατοίκων αντίστοιχα) στον τοµέα όµως στον οποίο ανήκουν. Αν 
επιθυµούν να σταθµεύσουν σε κάποιον από τους άξονες της ζώνης Ι τις ώρες λειτουργίας του 
µέτρου θα υπόκεινται και αυτοί στους περιορισµούς που ισχύουν για τους επισκέπτες. 

Αναλυτικά οι ζώνες οροθετούνται από τις οδούς (βλ. σχέδιο 5.1) : 

• Ζώνη Ι : Είναι οι άξονες που εξυπηρετούν αποκλειστικά τους επισκέπτες (επί 
πληρωµή)  και περιλαµβάνουν τις οδούς Βασ. Σοφίας, Χατζηαντωνίου, Αγ. 
Κωνσταντίνου, Θησέως, Βασ. Όλγας και Βασ. Αµαλίας από το ύψος της οδού Σουρή  
ως τον άξονα Θησέως – Θεµιστοκλέους, Κυριακού και 28ης Οκτωβρίου, Γαρδέλη από 
την οδό Σαλαµίνας ως την οδό Βασ. Σοφίας, Περικλέους, Μιλτιάδου έως Ρόδου, 
Τσαλδάρη από Μιλτιάδου έως Θεµιστοκλέους, Θεµιστοκλέους από Τσαλδάρη έως Βασ. 
Αµαλίας και τις οδούς Ράλλη και ∆ιονύσου από την Αγ. Κωνσταντίνου εώς την οδό 
∆όλιανης. 

 
• Ζώνη ΙΙ : Η µικτή ζώνη εξυπηρετεί τους επισκέπτες και τους κατοίκους, περικλείεται 

από τις οδούς Αγ. Κωνσταντίνου, Κηφισίας (µη συµπεριλαµβανοµένων) ∆όλιανης και 
Νερατζιωτίσης, καθώς και από τις οδούς Ράλλη και Αγ. Αναργύρων. Επίσης στη µικτή 
ζώνη ανήκει η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Γούναρη – 25ης Μαρτίου – 
Μόσχα – Αγ. Αναργύρων – Γούναρη – ∆ιάκου – Τσαλδάρη – Θεµιστοκλέους – Θησέως 
– Πλαταιών – Χατζηαντωνίου – Βας. Σοφίας – Γαρδέλη – Κηφισίας – Γούναρη.  

 
• Ζώνη ΙΙΙ : Η ζώνη αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά τους κατοίκους και περιλαµβάνει 

όλες τις περιοχές και άξονες της ΠΜ που δεν ανήκουν σε µία από τις παραπάνω 
ζώνες.  

 

Στις ζώνες ελεγχόµενης στάθµευσης δεσµεύονται 334 θέσεις αποκλειστικά για τους 
επισκέπτες (βραχυχρόνια στάθµευση επί πληρωµή για όλα τα οχήµατα), 1130 θέσεις 
κατοίκων και 637 µικτές θέσεις στάθµευσης στις οποίες θα επιτρέπεται η δωρεάν στάθµευση 
στα οχήµατα των κατοίκων και µε πληρωµή στα οχήµατα των επισκεπτών, εξασφαλίζοντας 
µε αυτό τον τρόπο στάθµευση για τους κατοίκους ακόµα και τις ώρες αιχµής της 
συσσώρευσης στάθµευσης, αλλά και για τους επισκέπτες υπολογίζοντας µείωση του µέσου 
χρόνου στάθµευσης. 

Παράλληλα µε τις 3 ζώνες στάθµευσης η ΠΜ θα χωριστεί και σε 2 τοµείς (Α & Β) µε όριο τον 
άξονα την οδό Μ. Αλεξάνδρου. Το όριο αυτό «χωρίζει» τους κατοίκους της ΠΜ σε δύο 
περιοχές περιορίζοντας τη στάθµευση των οχηµάτων τους στο τοµέα που βρίσκεται η 
κατοικία τους. Με το µέτρο αυτό ο κάτοικος του τοµέα Α δεν θα µπορεί να σταθµεύσει το 
όχηµά του στις θέσεις κατοίκων του τοµέα Β ενώ ή στάθµευση στις άλλες ζώνες θα γίνεται µε 
πληρωµή και µε το χρονικό περιορισµό που ισχύει για τους επισκέπτες, για τις ώρες 
λειτουργίας του συστήµατος.  Σκοπός αυτού του µέτρου είναι να ελαχιστοποιήσει, κατά το 
δυνατό τις οδικές µετακινήσεις των κατοίκων για κοντινές αποστάσεις εντός της περιοχής 
µελέτης.  

Στον Τοµέα Α θα ανήκει η περιοχή που βρίσκεται νοτίως της οδού Μ. Αλεξάνδρου και εντόε 
των ορίων της περιοχής µελέτης, ενώ στον Τοµέα Β θα ανήκουν οι περιοχές βόρεια από την 
Μ. Αλεξάνδρου συµπεριλαµβανοµένης της περιοχής δυτικά των γραµµών του ΗΣΑΠ. 
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Οι προσφερόµενες θέσεις στάθµευσης ανά ζώνη και ανά τοµέα παρουσιάζονται αναλυτικά 
στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 5.1 Προσφορά Στάθµευσης ανά Τοµέα και Ζώνη 

 ΤΟΜΕΑΣ Α ΤΟΜΕΑΣ Β ΣΥΝΟΛΟ 

  

Νόµιµες 
Θέσεις 

Νόµιµες 
Θέσεις 

Νόµιµες 
Θέσεις 

ΖΩΝΗ Ι 
110 224 334 

ΖΩΝΗ ΙΙ 
178 459 637 

ΖΩΝΗ ΙΙΙ 
490 640 1130 

ΣΥΝΟΛΟ 778 1323 2101 

 

5.2.2 Γενικά Χαρακτηριστικά  

Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών στάθµευσης, όπως αυτά προέκυψαν από τις έρευνες που 
πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, µε τα βασικά κριτήρια που τέθηκαν 
στη προηγούµενη παράγραφο οδήγησε στα παρακάτω προτεινόµενα µέτρα : 

• Στις θέσεις στάθµευσης των επισκεπτών και στη µικτή ζώνη, η χρέωση θα γίνεται 
βάση τιµολογίου το οποίο θα διαµορφώνεται ανάλογα µε το χρόνο στάθµευσης, 
θέτοντας ένα µέγιστο χρονικό όριο. Το τιµολόγιο αυτό θα αυξάνεται µε τη διάρκεια 
στάθµευσης ώστε να αποθαρρύνει τη µακροχρόνια στάθµευση και να ενισχυθούν οι 
βραχυχρόνιες σταθµεύσεις. 

• Οι περιορισµοί στις θέσεις στάθµευσης για όλες τις ζώνες θα ισχύουν κατά τις ώρες 
λειτουργίας των καταστηµάτων. Τις υπόλοιπες µέρες και ώρες η στάθµευση στις 
θέσεις αυτές θα είναι ελεύθερες για επισκέπτες και κατοίκους. Αναλυτικά, το ωράριο 
λειτουργίας του συστήµατος προτείνεται να διαµορφωθεί ως εξής: 

o Από τις 9.00 π.µ έως 9.00 µ.µ από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 

o Από τις 9.00 π.µ. έως τις 3.00 µ.µ το Σάββατο 

o Ελεύθερη στάθµευση τις Κυριακές και Αργίες  

• Οι θέσεις στάθµευσης τόσο των επισκεπτών όσο και των κατοίκων προτείνεται να µην 
οριοθετούνται µία προς µία αυστηρά επισηµασµένες µε διαγράµµιση στο κράσπεδο, 
αλλά να ορίζεται η αρχή και το τέλος του οδικού τµήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης 
στο οποίο µπορούν να σταθµεύσουν τα οχήµατα, κερδίζοντας σε πολλές περιπτώσεις 
επιπλέον θέσεις από αυτές που είχαν αρχικά υπολογιστεί. Σε ένα οδικό τµήµα στο 
οποίο έχει εκτιµηθεί ότι υπάρχουν θέσεις στάθµευσης για 10 οχήµατα π.χ. µε βάση το 
κριτήριο των 5µ/θέση, θα µπορούσαν ενδεχοµένως να σταθµεύσουν νόµιµα 11 ή και 
παραπάνω οχήµατα µικρότερου µήκους. Παράλληλα ο περιορισµός των 
διαγραµµίσεων σηµαίνει και περιορισµό του κόστους της οριζόντιας σήµανσης  

• Οι προτεινόµενες θέσεις στάθµευσης διαφέρουν σε πολλές περιπτώσεις από τις 
υφιστάµενες νόµιµες θέσεις καθώς επιλέχθηκε ως βασικό κριτήριο η στάθµευση να 
επιτρέπεται στη δεξιά πλευρά της οδού για να διευκολύνεται η επιβίβαση και 
αποβίβαση επιβατών αλλά και οι οδηγοί στη διαδικασία της στάθµευσης. Σε µερικές 
περιπτώσεις όµως, διατηρήθηκε η στάθµευση στην αριστερή πλευρά της οδού καθώς 
κρίθηκε ότι οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν το υφιστάµενο καθεστώς 
στάθµευσης. 

• Η οριοθέτηση των θέσεων στάθµευσης (για την πλευρά του οδοστρώµατος που έχει 
επιλεγεί σε κάθε περίπτωση) περιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ 
(ελάχιστες αποστάσεις από διασταυρώσεις κ.λ.π), από τις θέσεις των κάδων 
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απορριµµάτων και ανακύκλωσης και από τις εισόδους - εξόδους χώρων στάθµευσης. 
Για κάθε είσοδο ή έξοδο χώρου στάθµευσης εκτός οδού έχει εκτιµηθεί µέσο πλάτος 
ανοίγµατος τα 5 µ. Ο εναποµένων χώρος, εκτός αν συντρέχουν άλλοι λόγοι (π.χ. 
ειδικές θέσεις) προσφέρεται για τη στάθµευση των οχηµάτων. 

• Οι θέσεις στάθµευσης έχουν χωροθετηθεί µε την εκτίµηση ότι το εκάστοτε οδικό 
τµήµα έχει το απαιτούµενο πλάτος που να επιτρέπει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των 
οχηµάτων. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο διατιθέµενο πλάτος θέσης στάθµευσης δεν 
πρέπει να είναι µικρότερο των 1,80 µ και ο διάδροµος διέλευσης οχηµάτων 
µικρότερος των 3 µ. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται επί τόπου αυτοψία για την 
αξιολόγηση της κατάστασης και επιλογή της κατάλληλης σήµανσης (π.χ. απαγόρευση 
διέλευσης βαρέων οχηµάτων).  

• ∆εν έχουν οριοθετηθεί θέσεις στάθµευσης στους θεσµοθετηµένους πεζοδρόµους της 
περιοχής ακόµα κι αν σήµερα πολλοί από αυτούς χρησιµοποιούνται για τη στάθµευση 
των οχηµάτων. Εξαίρεση αποτελεί το τµήµα της οδού Γούναρη από την οδό Βασ. 
Σοφίας εώς τη Λ. Κηφισιάς που παρόλο πού έχει χαρακτηριστεί ως πεζόδροµος µε 
ΦΕΚ, η πεζοδρόµηση της δεν έχει ακόµα  εφαρµοστεί και δεν υπάρχει η σχετική 
σήµανση.  Όταν πραγµατοποιηθεί η εφαρµογή της πεζοδρόµησης και τοποθετηθεί η 
σήµανση θα καταργηθούν οι θέσεις στάθµευσης στο τµήµα αυτό.  

 

5.3 Αξιολόγηση Μέτρων 

Με το προτεινόµενο σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης επιδιώκεται η εφαρµογή ενός 
συστήµατος που θα πληρεί τα παραπάνω κριτήρια, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, και θα 
προσφέρει λύση στο σηµαντικό πρόβληµα στάθµευσης που αντιµετωπίζει η περιοχή. Στους 
στόχους του προτεινόµενου συστήµατος είναι να προσφέρει νόµιµες θέσεις στάθµευσης για 
τα οχήµατα των επισκεπτών, µικρής όµως διάρκειας στάθµευσης, αλλά παράλληλα να 
εξασφαλίζει θέσεις στάθµευσης και για τα οχήµατα των κατοίκων. Εκτιµάται ότι το 
προτεινόµενο σύστηµα θα συµβάλλει στη βέλτιστη διαχείριση των προσφέροµενων θέσεων. 
Εξασφαλίζονται θέσεις στάθµευσης στους κατοίκους της περιοχής σε κοντινή απόσταση από 
την κατοικία τους, διατίθενται θέσεις στάθµευσης για τους επισκέπτες σε άξονες και που 
συγκεντρώνουν  το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών και διοικητικών υπηρεσιών της 
περιοχής περιορίζοντας όµως τα φαινόµενα µακροχρόνιας στάθµευσης. Το µέτρο αυτό µπορεί 
να συµβάλλει στη µείωση των άσκοπων µετακινήσεων εντός της περιοχής µελέτης.  

 

5.4 Εφαρµογή Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης 

5.4.1 Γενικά 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες παραγράφους οι θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης θα 
είναι τριών ειδών και συγκεκριµένα : οι θέσεις όπου θα σταθµεύουν µόνο οι κάτοικοι, τα 
οχήµατα των οποίων θα πρέπει να φέρουν σε εµφανές σηµείο ειδικό σήµα, οι θέσεις των 
επισκεπτών στις οποίες θα µπορούν να σταθµεύουν τα οχήµατα µόνο των επισκεπτών για 
περιορισµένο χρονικό διάστηµα έναντι αντιτίµου και τέλος οι µικτές θέσεις στις οποίες θα 
επιτρέπεται η στάθµευση και των οχηµάτων των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών µε τους 
περιορισµούς που ισχύουν για την κάθε κατηγορία οχηµάτων. Η µέγιστη χρονική διάρκεια 
στάθµευσης των οχηµάτων των επισκεπτών προτείνεται να οριστεί στις 3 ώρες. Μετά το 
πέρας του διαστήµατος αυτού ο οδηγός του αυτοκινήτου θα είναι υποχρεωµένος να το 
µετακινήσει. Η ανανέωση του χρόνου στάθµευσης µε νέες κάρτες δεν θα επιτρέπεται. 

Η εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος απαιτεί και την κατάλληλη οργάνωση και 
προετοιµασία, που αφορά στην απαραίτητη υποδοµή (σήµανση), προµήθεια των 
καταστηµάτων µε τις ειδικές κάρτες, ενηµέρωση του κοινού, αλλά και οργάνωση της 
αρµόδιας υπηρεσίας του δήµου η οποία θα είναι επιφορτισµένη µε θέµατα οργάνωσης και 
λειτουργίας του συστήµατος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του µέτρου είναι και η 
συστηµατική αστυνόµευση της περιοχής.  



Οργάνωση Ελεγχόµενης Στάθµευσης   ∆ήµος Aµαρουσίου     

∆ΙΑΒΑΣΗ – ‘Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ’                     22

  

Για τη χωροθέτηση των θέσεων στάθµευσης κατοίκων και επισκεπτών θα ισχύουν οι σχετικές 
διατάξεις του ΚΟΚ (π.χ. απόσταση 5 µ. από την τοµή οικοδοµικών γραµµών, 12 µ. από 
διασταυρώσεις µε STOP κ.α). Παραβίαση των διατάξεων αυτών θα επισύρει και πρόστιµο 
όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. 

      

5.4.2 Τιµολογιακή πολιτική 

Ακολουθώντας την λογική άλλων ∆ήµων, προτείνεται το αντίτιµο στάθµευσης να 
επαυξάνεται ανά ώρα, ώστε να αποθαρρυνθεί η µακροχρόνια στάθµευση. Το τέλος 
στάθµευσης προτείνεται να οριστεί στα 0,50 € για κάθε µισή ώρα στάθµευσης, µέχρι τις 2 
ώρες (µε συνολικό αντίτιµο 2 €) ενώ πέρα από τις 2 ώρες η τιµή αυξάνεται σηµαντικά και 
ορίζεται στα 2 € για τη µισή ώρα (4 € για 2,5 ώρες και 6 € για 3 ώρες στάθµευσης). Στόχος 
είναι να µειωθεί η µέση διάρκεια στάθµευσης των επισκεπτών και κρίνεται ότι η προτεινόµενη 
τιµολογιακή πολιτική θα εξαναγκάσει τους επισκέπτες να περιορίσουν την παραµονή τους σε 
χρόνο µικρότερο των 2 ωρών (καθώς για την τρίτη ώρα παραµονής το κόστος γίνεται πολύ 
υψηλό). 

Η πληρωµή του αντιτίµου θα γίνεται µε ξυστές κάρτες ή άλλο τρόπο, που οι οδηγοί θα 
προµηθεύονται από περίπτερα και καταστήµατα της περιοχής. Ανάλογα µε τη διάρκεια της 
στάθµευσης θα επιλέγεται και η κατάλληλη κάρτα µε το αντίστοιχο αντίτιµο. Οι διατιθέµενες 
κάρτες θα είναι 3 κατηγοριών αξίας 0,50 €, 1 €, 2 €.   

Για την ενεργοποίηση της κάρτας ο οδηγός θα ξύνει στην επιφάνεια της κάρτας τα κατάλληλα 
στοιχεία που θα δείχνουν τη χρονική στιγµή έναρξης της στάθµευσης (έτος, µήνας ηµέρα, 
ώρα). Η κάρτα θα τοποθετείται σε εµφανές σηµείο στο ‘παρµπρίζ’ του οχήµατος. Αν 
χρησιµοποιείται παραπάνω από µια κάρτα για την κάλυψη του ποσού, θα πρέπει σε όλες οι 
κάρτες να έχουν ξυθεί ακριβώς τα ίδια στοιχεία ηµεροµηνίας και ώρας, ώστε να φαίνεται η 
ώρα έναρξης της στάθµευσης. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να τοποθετηθούν όλες οι 
κάρτες η µία δίπλα στην άλλη σε εµφανές σηµείο του ‘παρµπρίζ’ του οχήµατος.  

Η κάρτα θα πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα χρησιµοποιούνται για την 
ενεργοποίηση της και θα προσδιορίζουν το χρόνο έναρξης στάθµευσης, µέχρι και τα 
πεντάλεπτα τις ώρας, και φυσικά όλες τις µέρες, µήνες και έτη για τα οποία θα λειτουργεί το 
σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης και θα ισχύει η συγκεκριµένη κάρτα. Η κάθε κάρτα θα 
πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο διαδοχικά έτη ισχύος. 

Θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο εντός του οποίου ο οδηγός θα µπορεί να 
σταθµεύει το όχηµα του σε θέση ελεγχόµενης στάθµευσης και να αποµακρυνθεί για να 
προµηθευτεί τη ξυστή κάρτα χωρίς όµως να του επισηµαίνεται παράβαση. Καθώς η ώρα 
στάθµευσης ενός οχήµατος δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί, προτείνεται οι οδηγοί στη 
περίπτωση αυτή να σταθµεύουν µε «αλάρµ» χωρίς να τους επισηµαίνεται η παράβαση την 
πρώτη φορά που θα εντοπίζεται το όχηµα από τον αστυνοµικό, επιτρέποντας ένα εύλογο 
χρονικό διάστηµα στον οδηγό για να προµηθευτεί την κάρτα. Αν και στην επόµενη περιπολία 
ο αστυνοµικός συναντήσει το εν λόγω όχηµα µε τα «αλάρµ» χωρίς την ειδική κάρτα, η 
παράβαση θα βεβαιώνεται. 

Ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζει άλλοι ∆ήµοι που έχουν εφαρµόσει παρόµοιο σύστηµα µε το 
σύστηµα πληρωµής των τελών µε ξυστές κάρτες είναι ότι δεν µπορεί να εξασφαλίσει ότι για 
ένα όχηµα που σταθµεύει για διάστηµα µεγαλύτερο των 2 ωρών, οπότε και καλείται να 
καταβάλει το αυξηµένο τίµηµα, το τίµηµα αυτό πληρώνεται. Παρατηρείται το φαινόµενο 
οδηγοί να επιστρέφουν στο όχηµά τους για να αντικαταστήσουν – ανανεώσουν την ξυστή 
κάρτα πέρα από τις 2 ώρες στάθµευσης µε το χαµηλό τέλος που ισχύει για τις 2 πρώτες ώρες 
αντί να πληρώσουν εξαρχής το αυξηµένο αντίτιµο. Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει η δυνατότητα 
ελέγχου και αποφυγής τέτοιων φαινοµένων, αλλά δεν θα πρέπει να λειτουργήσει σαν 
ανασταλτικός παράγοντας για την εφαρµογή των µέτρων.  

Εναλλακτικά των καρτών ήδη εφαρµόζεται και σύστηµα χρέωσης µε κάρτες προπληρωµένου 
χρόνου και ενεργοποίηση  µέσω τηλεφώνου, το οποίο όµως δεν φαίνεται να έχει απήχηση 
καθώς το ποσοστό των οδηγών που επιλέγει να χρησιµοποιήσει το σύστηµα αυτό είναι πολύ 
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µικρό (περίπου 1%). Στην περίπτωση του ∆ήµου Αµαρουσίου το σύστηµα αυτό δεν 
προτείνεται καθώς απαιτεί µεγαλύτερη (και κατά συνεπεία πιο κοστοβόρα) υποδοµή και 
θεωρείται ότι το ποσοστό των χρηστών που θα το επέλεγε θα ήταν πολύ µικρό. 

5.4.3 Θέσεις Κατοίκων 

Οι κάτοικοι θα µπορούν να σταθµεύουν δωρεάν ή έναντι ενός συµβολικού ποσού (που θα 
καταβάλετε άπαξ ετησίως) που θα καλύπτει µέρος του κόστους της εγκατάστασης και 
λειτουργίας του συστήµατος. Προτείνεται σε πρώτη φάση εφαρµογής του συστήµατος την  
ειδική κάρτα κατοίκου να µπορούν να προµηθευτούν οι κάτοικοι της περιοχής για όλα τους 
τα οχήµατα. Μελλοντική αύξηση στον αριθµό των οχηµάτων των κατοίκων και στη ζήτηση 
στάθµευσης της περιοχής ενδεχοµένως να οδηγήσει σε επανεξέταση του ζητήµατος. Στις 
θέσεις αυτές δικαίωµα στάθµευσης θα έχουν όλα τα οχήµατα κατοίκων που θα είναι 
εφοδιασµένο µε ειδικό σήµα. ∆ικαίωµα προµήθειας του σήµατος αυτού θα έχουν όλοι οι 
κάτοικοι της ΠΜ για τα οχήµατα τους. Κάτοικοι του ∆ήµου Αµαρουσίου που διαµένουν σε 
περιοχές εκτός της ΠΜ δεν θα δικαιούνται το ειδικό σήµα. ∆ικαίωµα στάθµευσης στις θέσεις 
των κατοίκων ενός τοµέα δεν θα έχουν διαπιστευµένοι κάτοικοι άλλου τοµέα. Η στάθµευση 
των οχηµάτων τους εντός της ΠΜ σε τοµέα άλλον τοµέα διαµονής τους µπορεί να γίνει µόνο 
στις θέσεις στάθµευσης των επισκεπτών ή στη µικτή ζώνη µε τη καταβολή του αντίστοιχου 
αντιτίµου. 

5.4.4 Μικτές Θέσεις  

Στις θέσεις αυτές θα επιτρέπεται η δωρεάν στάθµευση των οχηµάτων που θα φέρουν το 
ειδικό σήµα κατοίκου του συγκεκριµένου τοµέα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας ενώ 
παράλληλα θα µπορούν να σταθµεύουν και οι επισκέπτες τα οχήµατα τους µε µέγιστη 
διάρκεια στάθµευσης τις 3 ώρες πληρώνοντας το αντίστοιχο αντίτιµο. Οι κάτοικοι άλλου 
τοµέα από αυτόν στον οποίο βρίσκονται οι θέσεις θα αντιµετωπίζονται ως επισκέπτες στις 
θέσεις αυτές.  

5.4.5 Ειδικές Θέσεις 

Εκτός από τις θέσεις κατοίκων και επισκεπτών στην ΠΜ υπάρχουν και ειδικές θέσεις 
στάθµευσης δεσµευµένες για συγκεκριµένες χρήσεις ή χρήστες. Οι θέσεις αυτές στη ΠΜ είναι 
είτε θέσεις για οχήµατα ΑΜΕΑ, είτε θέσεις δεσµευµένες για χρήσεις συνήθως από τράπεζες, 
µπροστά από το εκάστοτε υποκατάστηµα. ∆εν προτείνεται κάποια αλλαγή σχετικά µε το 
καθεστώς των θέσεων αυτών, η διατήρηση ή µη των ειδικών αυτών θέσεων είναι επιλογή 
του ∆ήµου Αµαρουσίου. 

5.4.6 Στάθµευση ∆ικύκλων 

Η στάθµευση των δικύκλων απαγορεύεται εντός των τµηµάτων ελεγχόµενης στάθµευσης και 
επιτρέπεται µόνο στα σηµεία που υπάρχει η σχετική ειδική διαγράµµιση, συνήθως πριν και 
µετά τις θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων και σε ορισµένες περιπτώσεις σε ειδικά σηµασµένες 
θέσεις µεταξύ αυτών. Η απαγόρευση αυτή έχει στόχο να γίνει η εκµετάλλευση των θέσεων 
στάθµευσης µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να περιορίσει το φαινόµενο να 
καταλαµβάνονται θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων από δίκυκλα, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
θέσεις για αποκλειστική στάθµευση δικύκλων. Σε κάθε περίπτωση η στάθµευση των 
δικύκλων θα είναι δωρεάν. Επιπλέον διατηρούνται οι υπάρχουσες, ειδικά διαµορφωµένες, 
θέσεις στάθµευσης δικύκλων. 

5.4.7 Κάδοι Απορριµµάτων 

Οι κάδοι απορριµµάτων/ανακύκλωσης που καταγράφηκαν στη περιοχή µελέτης, συχνά 
προκαλούν «ασυνέχειες» στα οδικά τµήµατα σε ό,τι αφορά στη στάθµευση καθώς σε πολλές 
περιπτώσεις είναι τοποθετηµένοι στο µέσο οδικών τµηµάτων. Παρόλα αυτά θεωρείται ότι θα 
διατηρηθούν ως έχουν απαγορεύοντας τη στάθµευση στα σηµεία που βρίσκονται οι κάδοι.  
Στο πλαίσιο της µελέτης αυτής, για τη χωροθέτηση των θέσεων στάθµευσης οι κάδοι 
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τοποθετήθηκαν στα σχέδια, και λήφθηκαν υπόψη στη διαδικασία οριοθέτησης των θέσεων 
στάθµευσης στη θέση που βρισκόντουσαν κατά το στάδιο της καταγραφής. Οι περισσότεροι 
από τους κάδους αυτούς δεν βρεθήκαν σε ειδικά διαµορφωµένες εσοχές, γεγονός που 
σηµαίνει ότι µπορεί να µεταφέρθηκαν αυθαίρετα στη θέση αυτή. Η σωστή θέση των κάδων 
θα καθοριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. Τυχόν αποκλίσεις µεταξύ των θέσεων 
της καταγραφής και των θέσεων των κάδων σύµφωνα µε τα σχέδια της υπηρεσίας θα πρέπει 
να αντιµετωπισθούν µε κατάλληλες αλλαγές – προσαρµογές στη οριοθέτηση των θέσεων 
στάθµευσης. 

5.4.8 Χώροι Στάθµευσης Εκτός Οδού 

Οι προσβάσεις (είσοδοι – έξοδοι) σε χώρους στάθµευσης εκτός οδού που καταγράφηκαν κατά 
τη διάρκεια των µετρήσεων και αυτοψιών στη περιοχή, λήφθηκαν υπόψη στη διαδικασία 
οριοθέτησης των προσφερόµενων θέσεων στάθµευσης. Για κάθε πρόσβαση εκτιµήθηκε µέσο 
πλάτος 5 µ. Όπου το πραγµατικό πλάτος εισόδου είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από το µέσο 
εκτιµώµενο, αυτή αποτυπώνεται ως περισσότερες από µια προσβάσεις. Οι προτεινόµενες 
θέσεις στάθµευσης έχουν οριοθετηθεί έτσι ώστε να µην αποκλείουν καµιά είσοδο χώρου 
στάθµευσης εκτός οδού, θεσµοθετηµένη ή µη.  

5.4.9  Αστυνόµευση 

Η επιτυχία ενός συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης εξαρτάται από την τήρηση των 
κανόνων και των περιορισµών λειτουργίας του. Προϋπόθεση αυτού είναι η συστηµατική 
αστυνόµευση, ώστε να εξαλειφθούν φαινόµενα παράνοµης στάθµευσης ή µη καταβολής των 
τελών. Η αστυνόµευση θα πρέπει να είναι συνεχής ιδιαίτερα κατά τις ώρες λειτουργίας του 
συστήµατος και θα πρέπει να καλύπτει όλη την περιοχή εφαρµογής του. 

Για καλύτερα αποτελέσµατα θα πρέπει να οριστούν συγκεκριµένες διαδροµές - πορείες – 
αστυνόµευσης που θα ακολουθούν οι αστυνοµικοί για τον έλεγχο των σταθµευµένων 
οχηµάτων. Οι πορείες θα πρέπει να είναι επιλεγµένες ώστε να είναι δυνατές οι 
επαναλαµβανόµενες περιπολίες σε µια περιοχή κατά τη διάρκεια µιας βάρδιας. Οι παραβάσεις 
που θα διαπιστώνονται δεν θα αφορούν µόνο παραβάσεις σε θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης 
αλλά και σε άλλες παραβάσεις στάθµευσης βάσει του Κ.Ο.Κ.  

Ο αποτελεσµατικός έλεγχος απαιτεί και ικανό αριθµό αστυνοµικών (δηµοτικής αστυνοµίας). 
Σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στη σχετική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε για 
λογαριασµό του ∆ήµου Αθηναίων, για την αστυνόµευση της περιοχής ελεγχόµενης 
στάθµευσης του Αµαρουσίου απαιτούνται συνολικά περίπου 16 αστυνοµικοί για τις 2 βάρδιες 
εργασίας.  

Τα πρόστιµα που θα επιβάλλονται στους παραβάτες δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις τιµές που 
ορίζει ο Κ.Ο.Κ. Προτείνεται, ανεξάρτητα από το ύψος προστίµου που θα επιλεγεί, να γίνεται 
έκπτωση στους παραβάτες που θα εξοφλούν τη κλήση εγκαίρως (εντός διαστήµατος 2 
εβδοµάδων), πριν αυτή καταχωρηθεί στο σύστηµα καθώς έτσι µειώνεται το κόστος 
διαχείρισης των κλίσεων.  

5.4.10 Εγκατάσταση συστήµατος 

Η εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης απαιτεί πέρα από τον 
καθορισµό των θέσεων και υλικοτεχνική υποδοµή, από την προµήθεια της ειδικής σήµανσης 
µέχρι την οργάνωση ενός συστήµατος διαχείρισης όλων των παραµέτρων που αφορούν στην 
επιτυχή εφαρµογή του. Ανεξάρτητα από την επιλογή του φορέα (∆ήµος Αµαρουσίου ή 
ανάθεση σε ιδιωτική εταιρία µε διαγωνισµό) που θα διαχειρίζεται όλα τις παραµέτρους του 
συστήµατος και θα είναι επιφορτισµένος µε την εφαρµογή του, βασικά στάδια εφαρµογής του 
συστήµατος είναι: 

• Η προµήθεια και εγκατάσταση της απαραίτητης σήµανσης, κατακόρυφης και 
οριζόντιας. 

• Οργάνωση αρµόδιας υπηρεσίας υπεύθυνης για τη λειτουργία, συντήρηση και 
διαχείριση του συστήµατος. 
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• Ενηµέρωση του κοινού για το σύστηµα που πρόκειται να εφαρµοστεί 

• Οργάνωση θεµάτων αστυνόµευσης, ενηµέρωση του προσωπικού, επιλογή διαδροµών, 
οργάνωση προγράµµατος περιπολιών. 

• Οργάνωση συστήµατος πληρωµής των τελών, έγκαιρη προµήθεια καταστηµάτων µε 
κάρτες για αποφυγή προβληµάτων (όπως συνέβη στο ∆ήµο Αθηναίων λόγω 
ελλείψεων των ειδικών καρτών από τα καταστήµατα), προµήθεια ειδικών σηµάτων 
κατοίκων κ.α. 

Ανάλογα µε την επιλογή του ∆ήµου να αναλάβουν οι υπηρεσίες του τη διαχείριση λειτουργία 
και συντήρηση του συστήµατος ή να ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία διαφοροποιούνται λίγο και 
τα παραπάνω στάδια καθώς στη δεύτερη περίπτωση πολλά αντικείµενα από αυτά τις 
αναλαµβάνει η ανάδοχος εταιρία. Σε κάθε περίπτωση αποφάσεις σχετικές µε τη χωροθέτηση 
των χώρων ελεγχόµενης στάθµευσης, το ωράριο λειτουργίας του συστήµατος και τα 
τιµολόγια θα πρέπει να λαµβάνονται από τις αρµόδιες δηµοτικές αρχές. 

5.4.11 Σήµανση 

Η εγκατάσταση του συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης περιλαµβάνει την εγκατάσταση της 
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης η οποία θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Κ.Ο.Κ. Η οριζόντια σήµανση περιλαµβάνει την οριοθέτηση των τµηµάτων (όχι 
µεµονωµένων θέσεων) επιτρεπόµενης στάθµευσης µε γραµµή πάχους 12 εκ µε πλευρές 
κάθετες προς το κράσπεδο µήκους 2 µ ( ή µέχρι 1,80), και συνεχή γραµµή παράλληλη µε το 
κράσπεδο σε όλο το µήκος του τµήµατος επιτρεπόµενης στάθµευσης. Προτείνεται η 
διαγράµµιση στις θέσεις στάθµευσης των κατοίκων να γίνει µε µπλε χρώµα, ενώ στις θέσεις 
των επισκεπτών µε  λευκό. Οι ειδικές θέσεις θα επισηµαίνονται µε κίτρινη διαγράµµιση. Οι 
διαγραµµίσεις θα γίνουν µε ανακλαστικές βαφές τύπου IΙ.  

Η οριοθέτηση των θέσεων στάθµευσης δεν µπορεί να παραβαίνει τις σχετικές διατάξεις του 
Κ.Ο.Κ. Σε κάθε περίπτωση οι θέσεις στάθµευσης δεν µπορεί να απέχουν λιγότερο από 5 µ 
από την τοµή των οικοδοµικών γραµµών διασταυρώσεις, από 20 µ από φωτεινούς 
σηµατοδότες κ.α. 

Οι πινακίδες σήµανσης που θα καθορίζουν το καθεστώς στάθµευσης θα τοποθετούνται σε 
κάθε οδικό τµήµα ικανή απόσταση από τις γωνίες του δρόµου στο σηµείο αρχής ισχύος της 
εκάστοτε ρύθµισης (για τις θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης 5 µέτρα από την τοµή των 
οικοδοµικών γραµµών). Στις περιπτώσεις που σε ένα οδικό τµήµα προηγείται είσοδος χώρου 
στάθµευσης εκτός οδού ή κάποια άλλη διάταξη που δεν θα επιτρέπει τη στάθµευση µετά τη 
γωνία , τότε η σχετική σήµανση θα τοποθετηθεί µετά το «εµπόδιο» και αµέσως πριν την 
έναρξη του τµήµατος επιτρεπόµενης στάθµευσης. Αν η συνέχεια ενός τέτοιου τµήµατος 
διακόπτεται από είσοδο στάθµευσης εκτός οδού η κατακόρυφη σήµανση δεν θα 
επαναλαµβάνεται, απλώς θα διακόπτεται η οριζόντια διαγράµµιση για όλο το µήκος του 
«εµποδίου». Οι πινακίδες που απαγορεύουν τη στάθµευση τοποθετούνται στο σηµείο αρχής 
της απαγόρευσης. Οι ειδικές θέσεις θα επισηµαίνονται µε κίτρινη διαγράµµιση και µε τη 
κατάλληλη σήµανση στην αρχή και το τέλος του σχετικού τµήµατος. 

Για την κατακόρυφη σήµανση θα χρησιµοποιηθούν πινακίδες Ρ–39. Ρ–40 στα τµήµατα που 
απαγορεύεται η στάθµευση. Καταργούνται όλες οι πινακίδες που αναφέρονται σε στάθµευση 
εκ περιτροπής (Ρ-41 και Ρ-42). Στις θέσεις στάθµευσης των κατοίκων θα τοποθετηθούν 
πινακίδες Ρ-70 στις οποίες θα αναγράφεται «ΚΑΤΟΙΚΟΙ». Στις θέσεις στάθµευσης επισκεπτών 
θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-70 στις οποίες θα αναγράφεται «ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ» και στις θέσεις 
της µικτής ζώνης, επίσης πινακίδα Ρ-70 µε την αναγραφή «ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΑΤΟΙΚΟΙ» 
(Εικόνα 5.1). Οι πινακίδες αυτές θα συνοδεύονται από  προσθετές πινακίδες στις οποίες θα 
αναγράφονται οι µέρες και οι ώρες λειτουργίας του συστήµατος καθώς και η µέγιστη διάρκεια 
στάθµευσης µε πληρωµή στις πινακίδες που αφορούν στη ζώνη των επισκεπτών και στη 
µικτή ζώνη καθώς και ο τοµέας στον οποίο ανήκουν στις πινακίδες της µικτής ζώνης και της 
ζώνης κατοίκων.  Στα τµήµατα που θα επιτρέπεται η στάθµευση αποκλειστικά σε δίκυκλα θα 
τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-70 µε την αναγραφή «∆ΙΚΥΚΛΑ».  
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Στις ειδικές θέσεις που προβλέπονται θα τοποθετηθούν κατά περίπτωση πινακίδες Ρ-71 ή Ρ-
72 για τις θέσεις ΑΜΕΑ και πινακίδες Ρ-40 µε πρόσθετη πινακίδα που θα εξαιρεί τα 
συγκεκριµένα οχήµατα τα οποία εξυπηρετεί η εκάστοτε θέση, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
ειδικών θέσεων (θέσεις τραπεζών, ανεφοδιασµού). Στις θέσεις αυτές, καθώς δεν προτείνεται 
κάποια αλλαγή, διατηρείται η υπάρχουσα σήµανση και συµπληρώνεται όπου κρίνεται 
ανεπαρκής. Αντίστοιχα διατηρούνται και πινακίδες που επιτρέπουν τη στάθµευση σε 
ορισµένες θέσεις µόνο σε οχήµατα ανεφοδιασµού των καταστηµάτων.  

∆ιατηρούνται οι υπάρχοντες περιορισµοί στάθµευσης κατά τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας 
της Λαϊκής Αγοράς της περιοχής. 

 

ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00 - 21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ:                     9.00 - 15.00

ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 3 ώρες

ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ

- ΚΑΤΟΙΚΟΙ

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00 - 21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ:                     9.00 - 15.00

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00 - 21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ:                     9.00 - 15.00

ΜΕΓΙΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ: 3 ώρες

ΤΟΜΕΑΣ Α

ΤΟΜΕΑΣ Α

 

Εικόνα 5.1 Πινακίδες σήµανσης θέσεων ελεγχόµενης στάθµευσης 

Επισηµαίνεται ότι δεν προτείνεται να τοποθετηθεί σήµανση σε θέσεις στις οποίες η στάθµευση 
απαγορεύεται βάση διατάξεων του Κ.Ο.Κ. (στάσεις λεωφορείων, στενές διατοµές, σε γωνίες 
οδών κ.λ.π). Οι οδηγοί είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων αυτών.   

Τέλος αφαιρούνται όλες οι υφιστάµενες πινακίδες σήµανσης που αναφέρονται στο  σύστηµα 
ελεγχόµενης στάθµευσης που ίσχυε παλαιότερα στη περιοχή, ώστε να µην προκαλέσουν 
σύγχυση στους οδηγούς.  



Οργάνωση Ελεγχόµενης Στάθµευσης   ∆ήµος Aµαρουσίου     

∆ΙΑΒΑΣΗ – ‘Ε.ΚΑΡΕΚΛΑΣ’                     27

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η κεντρική περιοχή του ∆ήµου Αµαρουσίου αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα µε την 
παράνοµη στάθµευση, η οποία είναι αποτέλεσµα της έλλειψης προσφοράς νοµίµων θέσεων 
στάθµευσης. Η παράνοµη στάθµευση έχει ως αποτέλεσµα την κυκλοφοριακή επιβάρυνση της 
περιοχής καθώς δυσχεραίνεται η διέλευση των οχηµάτων και αυξάνονται οι περιπορείες για 
την εύρεση νόµιµης θέσης στάθµευσης. Το πρόβληµα µεταφέρεται και στις γειτονικές 
περιοχές γενικής κατοικίας οι οποίες δεν σχετίζονται άµεσα µε το εµπορικό κέντρο της 
περιοχής. Από τις σχετικές έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας 
µελέτης προέκυψαν τα εξής: 

• Στην περιοχή µελέτης µετρήθηκαν συνολικά 2100 περίπου νόµιµες θέσεις 
στάθµευσης, οι οποίες όµως δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση στάθµευσης 
στη περιοχή. Την ώρα αιχµής η ζήτηση στάθµευσης ανέρχεται σε 3140 οχήµατα 
περίπου, 50% περίπου, υψηλότερη από τη προσφορά.   

• Η ζήτηση στάθµευσης οχηµάτων κατοίκων ανέρχεται σε 1950 οχήµατα περίπου, 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της απογραφής που έγινε στη περιοχή µελέτης κατά τις 
νυχτερινές ώρες (2.00 π.µ. – 5.00 π.µ.). Εκτιµάται ότι κατά τη διάρκεια της ηµέρας 
ένα ποσοστό της τάξης του 30%, και πλέον, των οχηµάτων αυτών δεν θα βρίσκεται 
σταθµευµένο εντός της ΠΜ. 

• Κατά το µεγαλύτερο διάστηµα της ηµέρας (8.30 – 22.00) και ιδιαίτερα τις ώρες 
λειτουργίας των καταστηµάτων η ζήτηση στάθµευσης υπερβαίνει την προσφορά 
νόµιµης στάθµευσης. Ελαφρά µείωση παρουσιάζεται τις µεσηµεριανές ώρες που 
κλείνουν τα καταστήµατα. Ελάχιστη τιµή παρατηρείται στις 3.00 µ.µ.  

• Η υψηλή ζήτηση θέσεων στάθµευσης καλύπτεται από παράνοµη στάθµευση συνήθως 
επί του πεζοδροµίου ή παρά το κράσπεδο σε στενά οδοστρώµατα. Επίσης πολύ συχνά 
οχήµατα σταθµεύουν παράνοµα στις γωνίες των δρόµων κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ. 
Θεωρείται ότι η πλειοψηφία των παράνοµα σταθµευµένων οχηµάτων είναι οχήµατα 
επισκεπτών. 

Το πρόβληµα έλλειψης νοµίµων θέσεων στάθµευσης στη κεντρική περιοχή του ∆ήµου 
Αµαρουσίου µπορεί να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά µε την εφαρµογή συστήµατος 
ελεγχόµενης στάθµευσης. Κύριος στόχος του συστήµατος αυτού είναι η εξασφάλιση θέσεων 
στάθµευσης για τους κατοίκους της περιοχής, προσφέροντας παράλληλα νόµιµες θέσεις 
στάθµευσης στους επισκέπτες. Οι βασικοί άξονες του προτεινόµενου συστήµατος είναι: 

• Η ΠΜ χωρίζεται σε 3 ζώνες ελεγχόµενης στάθµευσης. Η πρώτη ζώνη περιλαµβάνει 
τους κεντρικούς άξονες της περιοχής που συγκεντρώνουν φόρτο που σχετίζεται µε τις 
εµπορικές δραστηριότητες του κέντρου της περιοχής και χαρακτηρίζεται ως ζώνη 
στάθµευσης επισκεπτών. Η δεύτερη ζώνη εκτίνεται περιµετρικά του εµπορικού 
κέντρου και χαρακτηρίζεται ως µικτή ζώνη στάθµευσης. Η τρίτη ζώνη βρίσκεται 
περιµετρικά της ζώνης ΙΙ και προορίζεται για τη στάθµευση των οχηµάτων των 
κατοίκων της περιοχής. Σε όλες τις ζώνες οι περιορισµοί ισχύουν µόνο κατά τις ηµέρες 
και ώρες λειτουργίας του συστήµατος. 

• Στη ζώνη Ι η στάθµευση επιτρέπεται µόνο µε πληρωµή αντιτίµου και για µέγιστη 
διάρκεια στάθµευσης τις 3 ώρες. Στη ζώνη ΙΙ επιτρέπεται η δωρεάν στάθµευση των 
οχηµάτων των κατοίκων χωρίς χρονικό περιορισµό και η στάθµευση οχηµάτων 
επισκεπτών µε πληρωµή µε µέγιστη διάρκεια στάθµευσης τις 3 ώρες. Η ζώνη ΙΙΙ 
προορίζεται αποκλειστικά για τη στάθµευση των οχηµάτων των κατοίκων τις ηµέρες 
και ώρες λειτουργίας του συστήµατος. 

• Παράλληλα µε το σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης που χωρίζει την περιοχή µελέτης 
σε 3 ζώνες προτείνεται να χωριστεί η περιοχή µελέτης και σε 2 τοµείς. Ο διαχωρισµός 
αυτός αφορά στους κατοίκους της περιοχής και περιορίζει τα προνόµια στάθµευσης 
τους εντός του τοµέα της κατοικίας τους. Η στάθµευση των οχηµάτων τους σε άλλο 
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τοµέα από αυτόν στον οποίο ανήκουν αντιµετωπίζεται ως στάθµευση επισκεπτών και 
ισχύουν οι σχετικοί περιορισµοί. 

• Το αντίτιµο στάθµευσης προτείνεται να οριστεί στα ίδια επίπεδα µε τις ισχύουσες τιµές 
στο ∆ήµο της Αθήνας δηλαδή στα 0,5 € για µισή ώρα στάθµευσης για τις 2 πρώτες 
ώρες στάθµευσης (σύνολο 2 €) και 2 € τη µισή ώρα για την τρίτη ώρα στάθµευσης 
(συνολικό κόστος 3 ωρών στάθµευσης 6 €). Στόχος του συστήµατος αυτού είναι να 
αποτρέπει τη στάθµευση για διάστηµα µεγαλύτερο των 2 ωρών.   

• ∆ιατηρούνται οι υφιστάµενες ειδικές θέσεις στάθµευσης (θέσεις ΑΜΕΑ, τραπεζών κ.α.) 
και η σήµανση τους, συµπληρώνεται στη περίπτωση που κρίνεται ανεπαρκής (απουσία 
πρόσθετης πινακίδας 4α, 4γ). Επίσης διατηρείται η σήµανση που απαγορεύει τη 
στάθµευση  σε συγκεκριµένα τµήµατα του δικτύου κατά τις ηµέρες και ώρες της 
Λαϊκής Αγοράς της περιοχής.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η συστηµατική αστυνόµευση είναι προϋπόθεση για την επιτυχία του 
συστήµατος. Η απουσία αστυνόµευσης αναιρεί πρακτικά το προτεινόµενο σύστηµα καθώς δεν  
είναι δυνατή η εξασφάλιση τήρησης των περιορισµών στάθµευσης.  

Βασικός στόχος αυτού του συστήµατος είναι η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του 
προβλήµατος στάθµευσης µειώνοντας τη µέση διάρκεια στάθµευσης των οχηµάτων στη 
περιοχή του κέντρου του ∆ήµου Αµαρουσίου ή αναγκάζοντας ενδεχοµένως κάποιους 
οδηγούς να στραφούν στα µέσα µαζικής µεταφοράς που εξυπηρετούν την περιοχή. 

Με το µέτρο αυτό δεν δηµιουργούνται κατ’ ανάγκη περισσότερες θέσεις στάθµευσης από τις 
υφιστάµενες (νόµιµες), πραγµατοποιείται όµως εκλογίκευση της χωροθέτησης τους  
(στάθµευση στα δεξιά) και καλύτερη διαχείριση τους, διαχωρίζοντας κατά το δυνατό, τη 
µακροχρόνια (κάτοικοι) και την βραχυχρόνια (επισκέπτες) στάθµευση, περιορίζοντας τη 
διάρκεια στάθµευσης των επισκεπτών και την όχληση που προκαλούν στους κατοίκους. 
Σκοπός είναι η οµαλή λειτουργία του οδικού δικτύου που σήµερα αντιµετωπίζει προβλήµατα 
εξαιτίας της ανεξέλεγκτης (παράνοµης) στάθµευσης.  

 

 


