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Πρόλογος
Το παρόν τεύχος αποτελεί τη σύνοψη των τριών Σταδίων της Σύμβασης «Παροχή
υπηρεσιών σύνταξης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο ΦιλοθέηςΨυχικού».
Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και μέτρων, σε
πλαίσιο μακροσκοπικού σχεδιασμού, που θα θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των
υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν την πραγματοποίηση των μετακινήσεων
προσώπων και αγαθών εντός του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ
πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα επιμέρους βήματα και εργαλεία που
προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Κατευθύνσεις του Πράσινου
ταμείου και συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του Άρθρου 22 του Νόμου 4599/19. Πιο
συγκεκριμένα, για την περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού το ΣΒΑΚ εκπονήθηκε σε
τρία ξεχωριστά Στάδια.
Το Στάδιο 1: ΣΒΑΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ Φ-Ψ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΒΑΚ
ΔΗΜΟΥ Φ-Ψ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΣΒΑΚ περιλαμβάνει το σύνολο των προαπαιτούμενων για την εκκίνηση της διαδικασίας
εκπόνησης του ΣΒΑΚ, όπως η στελέχωση και εκπαίδευση της ομάδας έργου και η
συγκρότηση της ομάδας εμπλεκόμενων φορέων που θα συμβάλλουν στην εκπόνηση του
ΣΒΑΚ. Επιπρόσθετα, σε αυτό περιέχονται τα εργαλεία εκπόνησης και αξιολόγησης ΣΒΑΚ
βάσει προδιαγραφών του ELTIS, ο καθορισμός της περιοχής παρέμβασης, η αξιολόγηση του
αντίκτυπου των περιφερειακών / εθνικών σχεδίων και στρατηγικών, καθώς και των τοπικών
σχεδίων και στρατηγικών, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς επίσης και η
ανάλυση προβλημάτων και ευκαιρίων (SWOT), καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Το Στάδιο 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ/ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΒΑΚ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ / ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατηγικής του ΣΒΑΚ, το
πλάνο Συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών στη διαδικασία εκπόνησης
του ΣΒΑΚ, την προετοιμασία και τα αποτελέσματα του Α΄ κύκλου Διαβούλευσης, αλλά και
την ανάπτυξη του κοινού οράματος για την ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος της
πόλης. Επιπρόσθετα περιέχει την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για την κινητικότητα ως
αποτέλεσμα των αναλύσεων της υφιστάμενης κατάστασης και των συμμετοχικών
διαδικασιών, καθώς επίσης και τη διατύπωση και ανάλυση μελλοντικών σεναρίων
κινητικότητας, αλλά και την ποσοτικοποίηση των στόχων λαμβάνοντας υπόψη και τις τάσεις
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τέλος, στο Στάδιο 3– ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ / ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΒΑΚΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕΤΡΩΝ αναπτύσσονται και περιγράφονται τα
μέτρα και οι ρυθμιστικές διατάξεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της αστικής
κινητικότητας στην πόλη μαζί με την πρόταση συγκεκριμένης μεθοδολογίας για τη
συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγησή τους.
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Κεφάλαιο 1ο
Εισαγωγή στα Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας- Μεθοδολογία
εκπόνησης
Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που θέτουν
τους στρατηγικούς στόχους και τις απαιτούμενες δράσεις αναφορικά με την επιθυμητή
εξέλιξη και οργάνωση του συστήματος μετακινήσεων των πολιτών και του δικτύου
μεταφορών/διανομής εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές. Η θεμελιώδης αρχή των ΣΒΑΚ
είναι η προώθηση και ευρύτερη διάδοση των μορφών κινητικότητας, οι οποίες
εκπληρώνουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της βιώσιμης
(ή αειφόρου) ανάπτυξης. Απώτερος στόχος των ΣΒΑΚ, όπως και η ειδοποιός διαφορά τους
με τις προσεγγίσεις που ακολουθούν οι "παραδοσιακές" κυκλοφοριακές μελέτες, είναι η
εστίαση τους στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων, αντί της εξυπηρέτησης των (ως
επί το πλείστον μηχανοκινήτων) οχημάτων, στο διαθέσιμο αστικό χώρο.
Ως Στρατηγικό Σχέδιο, ένα ΣΒΑΚ, προσδιορίζεται από μία πλατφόρμα στρατηγικών στόχων
και αντίστοιχων μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στη μελλοντική βελτίωση των
κυκλοφοριακών συνθηκών, στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μετακινουμένων
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ θα πρέπει να θεωρείται η άριστη κατανόηση των εννοιών της
βιωσιμότητας και των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας ειδικότερα.
Σε αντίθεση με τα άλλου τύπου Στρατηγικά Σχέδια, τα οποία εκπονούνται από ομάδες
εξειδικευμένων επιστημόνων ή/και μηχανικών, ένα ΣΒΑΚ εκπονείται απαραίτητα και με τη
συμμέτοχη εκπροσώπων (φορέων, οργανώσεων, απλών πολιτών κ.ά.) της υπόψη τοπικής
κοινωνίας. Το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό των ΣΒΑΚ απαιτεί την ανάπτυξη μιας
μεθοδολογίας για την εκπόνηση τους, η οποία θα περιλαμβάνει ένα σύνολο
διαβουλεύσεων και συμμετοχικών διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο οι
φορείς/οργανισμοί σχετικοί με τις μεταφορές, όσο και οι πολίτες της περιοχής, θα μπορούν
να συμβάλουν με την εμπειρία τους σαν διαχειριστές και χρηστές των εξεταζόμενων
συστημάτων μεταφορών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ΣΒΑΚ από τις
αρμόδιες τοπικές Αρχές, έχει διατυπώσει ένα πλαίσιο μεθοδολογικών αρχών εκπόνησης
ΣΒΑΚ που εδράζεται σε μία διαδοχική αλληλουχία βημάτων και σταδίων. Η συγκεκριμένη
αλληλουχία παρουσιάζεται με τη μορφή κύκλου και αναφέρεται συχνά ως «Κύκλος του
ΣΒΑΚ».
Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και μέτρων, σε
πλαίσιο μακροσκοπικού σχεδιασμού, που θα θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των
υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν την πραγματοποίηση των μετακινήσεων
προσώπων και αγαθών εντός του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
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Εικόνα 1: Ο κύκλος του ΣΒΑΚ
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Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Φιλοθέης- Ψυχικού προσαρμόστηκε και εκπονήθηκε σύμφωνα με τη
μεθοδολογία και τα επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Κατευθύνσεις του Πράσινου ταμείου. Σε γενικές γραμμές η
μεθοδολογία εφαρμογής του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού συνοψίζεται στα ακόλουθα
Στάδια:
Στάδιο Προετοιμασίας 1- [Αντιστοιχεί στο 1ο Παραδοτέο - ΣΒΑΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ Φ-Ψ /
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ Φ-Ψ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΒΑΚ]
Η ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης και έχοντας
διευθετήσει τα διαχειριστικά ζητήματα του σχεδιασμού προχώρησε στη συλλογή
πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων για το υφιστάμενο σύστημα κινητικότητας.
Στρατηγικά σχέδια, Παλαιότερες μελέτες, στατιστικά στοιχεία αναζητήθηκαν τόσο από τις
δομές του Δήμου όσο και από αρχές όπως η στατιστική υπηρεσία, ο ΟΑΣΑ, η περιφέρεια
Αττικής, ενώ πραγματοποιήθηκαν ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις στο πεδίο. Η συλλογή
των δεδομένων συνοψίστηκε μέσα από την ανάλυση προβλημάτων και ευκαιριών (SWOTανάλυση) προκειμένου να παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της Α’
Συμμετοχικής Διαδικασίας
Παράλληλα, στο εν λόγω στάδιο η ομάδα έργου δόμησε την αρχική στρατηγική
Συμμετοχικού Σχεδιασμού, η οποία περιλαμβάνει την αναγνώριση και ανάλυση του
δικτύου εμπλεκομένων φορέων, τη διαμόρφωση Κανόνων Συμμετοχής στη διαδικασία
σχεδιασμού και τη δημιουργία ιστοσελίδας ενημέρωσης και διαβούλευσης.
Στάδιο Ανάλυσης- Ανάπτυξης Στρατηγικής: [Αντιστοιχεί στο 2ο Παραδοτέο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ/
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΒΑΚ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ / ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.]
Η ομάδα έργου ανέπτυξε τη Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την αποτελεσματική
διαχείριση των ενδιαφερομένων μερών κατά την εκπόνηση και υλοποίηση του σχεδίου.
Παράλληλα, το δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων οργανώθηκε με βάση το ρόλο, τους στόχους
και τις ανάγκες του κάθε εμπλεκόμενου στο σύστημα αστικής κινητικότητας. Στο πλαίσιο
της Α’ συμμετοχικής διαδικασίας, το δίκτυο φορέων ενημερώθηκε για τη διεξαγωγή του
ΣΒΑΚ και κλήθηκε να υπογράψει το σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων.
Τα αποτελέσματα του Α’ Κύκλου Διαβούλευσης και τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στο
στάδιο της προετοιμασίας, χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη στρατηγικής αναφορικά με
το σύστημα αστικής κινητικότητας του Δήμου. Από τα ελλείματα και τις αδυναμίες που
παρατηρήθηκαν στο υφιστάμενο δίκτυο, καθώς και από τις τοποθετήσεις των φορέων,
σκιαγραφήθηκε το όραμα και διαμορφώθηκαν οι προτεραιότητες και οι στρατηγικοί στόχοι
για την κινητικότητα στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Οι στρατηγικοί
στόχοι μπορούν να επιτευχθούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα με εναλλακτικούς τρόπους, οι
οποίοι διατυπώθηκαν σε μορφές εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας.

9

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Στάδιο Ανάπτυξης Λύσεων: [Αντιστοιχεί στο 3ο Παραδοτέο – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ –
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ / ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΒΑΚ- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΜΕΤΡΩΝ]
Τα σενάρια κινητικότητας, καθώς και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις-μέτρα που αυτά
περιλαμβάνουν και που αναπτύχθηκαν αρχικά στο στάδιο της ανάλυσης παρουσιάστηκαν
και διαβουλεύθηκαν με τους εμπλεκόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο
της Β’ Συμμετοχικής Διαδικασίας. Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε από τους συμμετέχοντες
το όραμα και οι στρατηγικοί στόχοι.
Κατά το πλαίσιο της Β’ Διαβούλευσης επιλέχθηκαν και προτεραιοποιήθηκαν τα επιθυμητά
μέτρα του Σχεδίου και διαμορφώθηκε το τελικό σενάριο κινητικότητας. Τα προτεινόμενα
μέτρα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ και τέθηκαν σε διαδικτυακή διαβούλευση
με την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο της Γ΄ Συμμετοχικής διαδικασίας. Σε αυτό το στάδιο οι
συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν την άποψη τους για συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά των μέτρων κινητικότητας.
Με το πέρας της Γ΄ Συμμετοχικής Διαδικασίας έλαβαν χώρα οι απαραίτητες διαδικασίες
προκειμένου να διαμορφωθεί η οριστική μορφή του ΣΒΑΚ. Στο συγκεκριμένο σημείο
εξειδικεύθηκαν τα χαρακτηριστικά των μέτρων και οργανώθηκαν σε πακέτα μέτρων, τα
οποία ικανοποιούν μέσα από τη συνέργειά τους τους στρατηγικούς στόχους του ΣΒΑΚ.
Εν συνεχεία, οριστικοποιήθηκε το σχέδιο δράσης του ΣΒΑΚ, στο πλαίσιο του οποίου
αναπτύχθηκε και η μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης του
ΣΒΑΚ. Η εν λόγω διαδικασία περιέλαβε εκτός από τον καθορισμό δεικτών αποδοτικότητας
για τα προτεινόμενα μέτρα και τον εντοπισμό πιθανών/διαθέσιμων πηγών
χρηματοδότησης και την σύσταση χρονοδιαγράμματος του ΣΒΑΚ.
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Εικόνα 2: Διάγραμμα δραστηριοτήτων της Μεθοδολογίας Εφαρμογής του ΣΒΑΚ Δήμου
Φιλοθέης- Ψυχικού
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Κεφάλαιο 2ο
Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
Δημογραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία
Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών
της Περιφέρειας Αττικής. Βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων βόρεια της Αθήνας. Βόρεια
συνορεύει με τους Δήμους Αμαρουσίου και Χαλανδρίου. Ανατολικά και Νοτιοανατολικά
έχει ως όριο τη λεωφόρο Μεσογείων πέραν της οποίας είναι ο Δήμος Χολαργού. Δυτικά
συνορεύει με τους Δήμους Γαλατσίου και Ν. Ιωνία, και με φυσικό όριο τα Τουρκοβούνια.
Το δυτικό τμήμα, το οποίο βρίσκεται μεταξύ του λόφου των Τουρκοβουνίων και της Λ.
Κηφισίας αποτελείται από περιοχές αποκλειστικής κατοικίας σε συνεχόμενες κηπουπόλεις.
Στο νότιο τμήμα βρίσκεται η ενότητα του Ψυχικού ενώ στο βόρειο η ενότητα Φιλοθέης.
Το ανατολικό τμήμα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η ενότητα Νέου Ψυχικού η οποία
βρίσκεται μεταξύ της Λ. Κηφισίας και Μεσογείων, αποτελεί μία περιοχή του Δήμου, η οποία
περιλαμβάνει και υπερτοπικές οικονομικές δραστηριότητες τριτογενούς Τομέα κατά μήκος
της Λ. Μεσογείων και στην ανατολική πλευρά της Λ. Κηφισίας.
Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ανέρχεται σε 26.968 κατοίκους.
Ειδικότερα, στη δημοτική ενότητα Φιλοθέης κατοικούν 7.302 άτομα, στη δημοτική ενότητα
Ψυχικού 9.529 και στη δημοτική ενότητα Νέου Ψυχικού 10.137. Συγκριτικά με το 2001 ο
δήμος εμφανίζει αρνητική πληθυσμιακή μεταβολή η οποία ισούται με -12,31%. Εστιάζοντας
στις επιμέρους δημοτικές ενότητες παρατηρείται ότι και στις 3 περιπτώσεις η πληθυσμιακή
μεταβολή είναι επίσης αρνητική. Συγκεκριμένα, η δημοτική ενότητα Φιλοθέης εμφανίζει
μεταβολή -8,95%, η ενότητα Ψυχικού -13,73% και η ενότητα Νέου Ψυχικού -13,27%. Το
γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει μια σημαντική μείωση του πληθυσμού του Δήμου, η οποία
μάλιστα είναι εμφανής και στις 3 επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Οι πληθυσμιακές πυκνότητες ανά δημοτική ενότητα παρατίθενται στην εικόνα που
ακολουθεί (Εικόνα 3).
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Εικόνα 3: Πληθυσμιακή πυκνότητα ανά δημοτική ενότητα στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού
Από την παρατήρηση του παραπάνω διαγράμματος προκύπτει πως το Νέο Ψυχικό είναι η
περιοχή με τη μεγαλύτερη οικιστική πυκνότητα (90,87 ατ/ha), η οποία είναι τριπλάσια από
τις πυκνότητες των άλλων 2 δημοτικών ενοτήτων. Σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης
της υφιστάμενης οικιστικής πυκνότητας είναι η αστική μορφολογία και η πολεοδομική
διαμόρφωση της κάθε δημοτικής ενότητας.
Αξίζει ακόμα να αναφερθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών της περιοχής
(83,4%), διαθέτει ιδιωτικό όχημα. Μάλιστα, το 50% εξ’ αυτών διαθέτει παραπάνω από ένα
όχημα. Συμπεραίνεται λοιπόν πως οι κάτοικοι του Δήμου θεωρούν ως απαραίτητο στοιχείο
του νοικοκυριού τους, την ιδιοκτησία αυτοκινήτου και κατ’ επέκταση βασίζουν τις
μετακινήσεις τους σε αυτό.

Βασικά περιβαλλοντικά στοιχεία και μορφολογία
Ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού, από περιβαλλοντική σκοπιά, διαθέτει αναμφισβήτητά
ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Όσον αφορά στο αστικό πράσινο, η περιοχή
παρουσιάζει μία ποικιλομορφία ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, όπου εντάσσονται
οι πλατείες, οι παιδικές χαρές, οι νησίδες φύτευσης, τα πάρκα και τα άλση. Οι εν λόγω
χώροι αποτελούν αδιαμφισβήτητα καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα του αστικού
τοπίου και περιβάλλοντος συνεισφέροντας δυναμικά στη βιωσιμότητα της πόλης.
Συγκεντρωτικά ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού περιλαμβάνει πάρκα-άλση έκτασης 360,47 στρ.,
πλατείες έκτασης 68,2 στρ., παιδικές χαρές (23,3 στρ), νησίδες, διαζώματα και παρτέρια
(106 στρ), ενώ διαθέτει και δεντροφυτεμένους δρόμους, όπου το μήκος τους ανέρχεται σε
220,5km. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και τα περίπου 500 στρ., του πάρκου των
Τουρκοβουνίων, που βρίσκεται στα δυτικά της περιοχής. Όπως φαίνεται ο δήμος ΦιλοθέηςΨυχικού χαρακτηρίζεται από ένα επαρκές περιβαλλοντικό δίκτυο πρασίνου, το οποίο
μάλιστα είναι από τα πιο σημαντικά σε όλο το Λεκανοπέδιο (557,97στρ).
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Η καλή αναλογία πρασίνου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, στην ίδια την ιστορική εξέλιξη της
πόλης. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου (κυρίως Φιλοθέη και Ψυχικό)
σχεδιάστηκε ως κηπούπολη, έχοντας το πράσινο ως θεμελιώδες στοιχείο της περιοχής.
Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι από τη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης διέρχεται το
ρέμα της Φιλοθέης, το οποίο αποτελεί κομμάτι του ρέματος Ποδονίφτη. Το ρέμα διασχίζει
την εν λόγω Δημοτική Ενότητα ξεκινώντας από τη Λεωφόρο Κηφισίας, ακάλυπτο μέχρι το
Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης και σε εγκιβωτισμένο αγωγό στη συνέχεια, ο οποίος από
τις στήλες τού Αδριάνειου Υδραγωγείου που βρίσκονται στα σύνορα Φιλοθέης - Ν. Ιωνίας
ακολουθεί την όδευση της οδού Καποδιστρίου και συμβάλλει με το ρέμα Χαλανδρίου του
οποίου η κοίτη έχει, επίσης, καλυφθεί. Το ανοικτό τμήμα της διαδρομής του ρέματος έχει
μήκος 1,3km, ενώ το εγκιβωτισμένο 0,9km. Μάλιστα, το ακάλυπτο τμήμα του Ποδονίφτη,
από τη Λ. Κηφισίας ως το Γυμναστήριο εντάσσεται στα «Ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος και μέγιστης οικολογικής αξίας» ρέματα που χαρακτηρίστηκαν με την
απόφαση 9173/1642/3.3.1993 του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 281/Δ/1993).
Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι το ρέμα έχει αρκετή επιφανειακή απορροή όλη τη χειμερινή
και ανοιξιάτικη περίοδο. Την περίοδο του καλοκαιριού διατηρεί λιγότερο όγκο νερού
επιφανειακά, αλλά και αρκετή υγρασία στο υπέδαφος, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι η
βλάστηση διατηρείται πυκνή τόσο κατά τους ξηρούς όσο και θερμούς μήνες.
Η παρουσία του ρέματος αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς της πόλης. Η διατήρηση
του ρέματος ,αλλά και περαιτέρω προστασία του συνιστά τη βάση για την ανάπτυξη ενός
υγιούς οικοσυστήματος στο δήμο, το οποίο θα έχει τόσο περιβαλλοντικές όσο και
κοινωνικές ωφέλειες.
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Εικόνα 4: Πράσινο και υδάτινο στοιχείο στην περιοχή της Φιλοθέης-Ψυχικού

Ιστορική εξέλιξη και Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Δημοτική Ενότητα Ψυχικού
Το Ψυχικό (Δημοτική Ενότητα Ψυχικού) αποτελεί έναν από τους πρώτους συνοικισμούς
στην Ελλάδα που έλαβε τον χαρακτηρισμό της κηπούπολης. Η δημιουργία του προαστίου
οφείλεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η συνολική έκταση του Ψυχικού προέκυψε
από τη συγχώνευση δύο οικοπέδων, το πρώτο 1000 στρεμμάτων που πουλήθηκαν από την
Εθνική Τράπεζα στον μεγαλοβιομήχανο Γ. Ησαΐα το 1918 και το δεύτερο έκτασης 3000
στρεμμάτων που μεταβιβάστηκαν στην Αθηναϊκή Εταιρία από τον Κ. Ι. Νικήτα το 1922.
Ο συνδυασμός των δύο αυτών εκτάσεων δημιούργησε την κηπούπολη Ψυχικού, υπό την
επίβλεψη της εταιρείας Κέκροψ. Το σχέδιο για την ανοικοδόμηση της συνοικίας ανατέθηκε
στον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Νικολούδη το 1923. Καθοριστική επιρροή στο σχεδιασμό
άσκησαν στον Νικολούδη τα διαγράμματα του Ebenezer Howard.
Το Ψυχικό από την ίδρυσή του ορίστηκε ως περιοχή αμιγούς και αποκλειστικής κατοικίας,
καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚΑ84/Α/1924 απαγορευόταν η κατασκευή
ιατρείων και νοσοκομείων, καθώς και κτιρίων εμπορικής και επαγγελματικής
δραστηριότητας με εξαίρεση το σημείο της Αγοράς.
Αναφορικά με το δίκτυο μεταφοράς, η σημασία του αυτοκινήτου έπαιξε κεντρικό ρόλο στο
σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της περιοχής. Οι κεντρικοί οδικοί άξονες κυμαίνονταν από
15- 20 μ. με σκοπό την εξυπηρέτηση των μελλοντικών κατοίκων. Επιπλέον σημασία δόθηκε
και στα συλλογικά μέσα μεταφοράς, καθώς από το Σχέδιο προβλέπονταν ήδη οι στάσεις
του Λεωφορείου καθώς και ειδικός χώρος που θα αποτελούσε τον κεντρικό σταθμό τους
(Αντύπα, 2019). Ως κύριες οδικές αρτηρίες αναδείχθηκαν η Βασ. Παύλου, η Λεωφόρος
Διαμαντίδου και η οδός Δάφνης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η σημασία της
λεωφόρου Κηφισίας, ως άξονας ανάπτυξης και συγκέντρωσης εμπορικών, ψυχαγωγικών
και υπεροπτικών χρήσεων.
Με την αναθεώρηση του Σχεδίου (ΦΕΚ 12/Α/18-1-1937), δημιουργήθηκαν νέοι τομείς,
στους οποίους άλλαξαν η αρτιότητα, το ελάχιστο πρόσωπο και το μέσο βάθος για τρία
τμήματα της συνοικίας. Έπειτα με τα Διατάγματα του 1979, καθώς και του 1988 ορίζονται οι
όροι δόμησης που ισχύουν σήμερα στο Ψυχικό (ΦΕΚ 553/Δ/1979, ΦΕΚ 353/Δ/1988).
Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης
Η περιοχή της Φιλοθέης αποτελεί επίσης ένα από τα πιο ολοκληρωμένα βάσει σχεδιασμού
προάστεια της Αθήνας, καθώς πέρα από σαφείς οδηγίες ως προς τη ρυμοτομία και τη
χωροθέτηση χρήσεων και πρασίνου δόθηκαν και συγκεκριμένοι τύποι κατοικιών που θα
ανεγείρονταν στην περιοχή.
Η ρυμοτομία της Φιλοθέης έχει σαφείς επιρροές από τη ρυμοτομία του Ψυχικού, καθώς το
κέντρο της συνοικίας χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό του διαγράμματος Howard για την
πρότυπη κηπούπολη με τον ορθολογισμό των ημικυκλίων του Ψυχικού. Αναφορικά με τους
όρους δόμησης η συνοικία επίσης ακολουθεί τη λογική του Ψυχικού με την αρτιότητα των
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οικοπέδων στα 550τμ και με το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης. Παρ’ όλα αυτά
στη Φιλοθέη παρατηρείται μία τάση για αύξηση του αδόμητου χώρου των κατοικιών,
καθώς η κάλυψη των οικοπέδων ανέρχεται στο 50% και πέρα από την επιβολή δημιουργίας
προκηπίου (Καυκούλα, 1991).
Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο παρατηρείται η ιδέα της σύνδεσης με τη γειτονική συνοικία,
καθώς μπορεί κανείς να διακρίνει μία λογική συνέχειας στη χάραξη των οδών, αλλά και στη
διατήρηση των ίδιων πλατών. Οι κύριοι άξονες που διαπερνούν την περιοχή εκκινούν είτε
από τη Λεωφόρο Κηφισίας, είτε από τη Λεωφόρο Καποδιστρίου.
Σήμερα η Φιλοθέη, διατηρεί τη ρυμοτομία βάσει της οποίας σχεδιάστηκε, καθώς οι
χαράξεις και οι όροι δόμησης έχουν παραμείνει ως επί το πλείστον ίδιοι με των αρχικών
διατάξεων και σχεδίων. Ταυτόχρονα, η περιοχή συντηρεί το χαρακτήρα της ως περιοχή
στην οποία κυριαρχεί η αποκλειστική κατοικία. Όσον αφορά τις χρήσεις εμπορίου αυτές
περιορίζονται στις 3 αγορές, στην Παλιά Αγορά, στη Νέα Αγορά επί της λεωφόρου
Καποδιστρίου και στην Πάνω αγορά που βρίσκεται στη δυτική περιοχή της Φιλοθέης.
Αναφορικά με τις χρήσεις αναψυχής συναντώνται σε ήπιες μορφές πλησίον των χρήσεων
εμπορίου, με εξαίρεση το θερινό κινηματογράφο της Φιλοθέης που ήδη από το αρχικό
Σχέδιο του 1929 είχε χωροθετηθεί επί της πλατείας Δροσοπούλου.
Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού
Το Νέο Ψυχικό ιδρύθηκε την εποχή του μεσοπολέμου, με δύο αρχικούς πυρήνες, τον
προσφυγικό συνοικισμό στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου και τον Συνεταιρισμό Δημοσίων
Υπαλλήλων στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Η πολεοδομική ενότητα του Νέου Ψυχικού
είναι η μόνη που έχει σήμερα θεσμοθετημένες χρήσεις γης με Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
(ΦΕΚ 625Δ’/09.10.1989, ΦΕΚ 1021Δ’/09.10.1992), το οποίο τροποποιήθηκε το 1993 (ΦΕΚ
600Δ’/28.05.1993). Οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης που προβλέπονται είναι οι ακόλουθες :
•

Αμιγής κατοικία, η οποία δεσπόζει στο σύνολο σχεδόν της Δ.Ε.

•

Γενική κατοικία στην οποία μπορούν να αναπτυχθούν και άλλες χρήσεις πέραν της
κατοικίας αυτής καθαυτής.

•

Χώροι πρασίνου που περιλαμβάνουν εκτάσεις αστικού πρασίνου και πλατείες.

•

Κέντρο γειτονιάς που αναφέρεται κυρίως σε εμπορικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων
της περιοχής.

•

Πρόνοια.
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Εικόνα 5: Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης της Δ.Ε. Νέου Ψυχικού

Χρήσεις Γης
Οι υφιστάμενες χρήσεις γης της περιοχής μελέτης, έτσι όπως αυτές προέκυψαν μέσα από
επιτόπια καταγραφή, αλλά και από συλλογή ανοιχτών δεδομένων, απεικονίζονται στην
Εικόνα 6.
Σημειώνεται ότι η χρήση που επικρατεί σε συντριπτικό βαθμό είναι αυτή της αποκλειστικής
κατοικίας λόγω της ιστορικής και πολεοδομικής εξέλιξης του Δήμου. Οι υπερτοπικές
χρήσεις/δραστηριότητες, κυρίως εμπορικές, αναψυχής, παροχής υπηρεσιών και εστίασης,
είναι εγκατεστημένες στην Δ.Ε. Νέου Ψυχικού. Οι εν λόγω δραστηριότητες αναπτύσσονται
γραμμικά, κυρίως κατά μήκος των λεωφόρων Κηφισίας και Μεσογείων, με την εμπορική
χρήση να επικρατεί ιδιαιτέρως στην περιοχή του Φάρου. Στις Δ.Ε. Φιλοθέης και Ψυχικού
δεσπόζει η χρήση της αποκλειστικής κατοικίας, αλλά και των χώρων πρασίνου, ενώ
συναντώνται κάποια από τα σημαντικότερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ολόκληρης της Αττικής
όπως το Κολλέγιο Αθηνών, το Αρσάκειο Ψυχικού και η Σχολή Μωραΐτη, η Ιώνιος Σχολή.
Γενικά, ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού εξαρτάται από το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας για
πολλές κεντρικές λειτουργίες και βασικές εξυπηρετήσεις, καθώς απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα
από αυτό.
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Εικόνα 6: Υφιστάμενες Χρήσεις Γης Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
Στη συνέχεια ακολουθεί μια εκτενής παρουσίαση των κύριων εγκαταστάσεων και
υπηρεσιών (δημόσιων και ιδιωτικών) του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Περιλαμβάνονται
εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού, αλλά και δημόσιες υπηρεσίες.

Εγκαταστάσεις Εκπαίδευσης (σύνολο 26)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Νηπιαγωγείο Φιλοθέης, Ζωσιμά 3, Φιλοθέη
Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης, Ζωσιμά και Κεχαγιά Ευθύμιου, Φιλοθέη
Γυμνάσιο Φιλοθέης, Ανδρέα Μεταξά 7, Φιλοθέη
Γενικό Λύκειο Φιλοθέης, Παπαφλέσσα 15 & Λουκή Ακρίτα, Φιλοθέη
Ιόνιος Σχολή, Λουκή Ακρίτα 10, Φιλοθέη
Πρότυπο Κέντρο Δημιουργικής Εκπαίδευσης "Έλα να Παίξουμε", Στεφάνου Δέλτα 1,
Ψυχικό
1ο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού, Δημοκρατίας 23, Ψυχικό
Πρότυπο Γενικό Λύκειο και Γυμνάσιο Βαρβακείου Σχολής, Μουσών 20 &
Παπαδιαμάντη, Ψυχικό
Εκπαιδευτήριο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Νικηφόρου Λύτρα 14, Ψυχικό
Αρσάκειο Ψυχικού, Αρσάκη 1, Ψυχικό
Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού, Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό
Σχολή Μωραΐτη, Αλέξανδρου Παπαναστασίου & Αγίου Δημητρίου, Ψυχικό
Δημοτικό Σχολείο Ισραηλινής Κοινότητας Αθήνας, Καμελίων 36 & Ανθέων,
Ευκάλυπτοι - Άνω Φάρος, Ψυχικό
Λιβυκό Σχολείο "17ης Φεβρουαρίου", Βύρωνος 258, Ψυχικό
Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Ροΐδη και Θεοτόκη Κωνσταντίνου 1, Ψυχικό
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γυμνάσιο Ψυχικού "Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής", Ροΐδη και Θεοτόκη
Κωνσταντίνου 1, Ψυχικό
1ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού, Γεωργίου Σεφέρη 21, Νέο Ψυχικό
2ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού, 25ης Μαρτίου 2, Νέο Ψυχικό
3ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού, Καραθεοδωρή & Κώστα Ουράνη 16, Νέο
Ψυχικό
1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού, Τζαβέλλα 24 & Μπουμπουλίνας, Νέο Ψυχικό
2ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού, Γρηγορίου Ξενόπουλου 13, Νέο Ψυχικό
1ο Γενικό Λύκειο Νέου Ψυχικού, Αγίας Σοφίας 40 & Μακρυγιάννη, Νέο Ψυχικό
2ο Ενιαίο Λύκειο Νέου Ψυχικού, Αγίας Σοφίας 40 & Μακρυγιάννη, Νέο Ψυχικό
Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο Νέου Ψυχικού, Αγίας Σοφίας 40 & Μακρυγιάννη, Νέο
Ψυχικό
Γυμνάσιο και Ενιαίο Λύκειο Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλίνων, Ψυχάρη 10, Νέο
Ψυχικό
Παιδικός Σταθμός & Νηπιαγωγείο "Παιχνιδαγωγείο", Καλαβρύτων 1 & Παρίτση 17Α,
Νέο Ψυχικό

Εγκαταστάσεις Αθλητισμού (σύνολο 15)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αθλητικές εγκαταστάσεις Γενικού λυκείου Φιλοθέης, Παπαφλέσσα 15 & Λουκή
Ακρίτα, Φιλοθέη
Αθλητικές εγκαταστάσεις Δημοτικού Σχολείου Φιλοθέης, Ζωσιμά και Κεχαγιά
Ευθύμιου, Φιλοθέη
Αθλητικές εγκαταστάσεις Γυμνασίου Φιλοθέης, Ανδρέα Μεταξά 7, Φιλοθέη
Όμιλος Αντισφαίρισης Φιλοθέης, Παύλου Καλλιγά 74, Φιλοθέη
Δημοτικό Γυμναστήριο "Στέλιος Κυριακίδης", Καλλιγά 77, Φιλοθέη
Αθλητικές Εγκαταστάσεις Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού, Στεφάνου Δέλτα
15, Ψυχικό
Αθλητικές εγκαταστάσεις Αρσάκειου Ψυχικού, Αρσάκη 1, Ψυχικό
Αθλητικές εγκαταστάσεις Γενικού Λυκείου Ψυχικού, Ροΐδη και Θεοτόκη
Κωνσταντίνου 1, Ψυχικό
Αθλητικές εγκαταστάσεις Σχολής Μωραΐτη, Αλέξανδρου Παπαναστασίου & Αγίου
Δημητρίου, Ψυχικό
Αθλητικές εγκαταστάσεις Δημοτικού Σχολείου Ισραηλινής Κοινότητας Αθήνας,
Καμελίων 36 & Ανθέων, Ευκάλυπτοι - Άνω Φάρος, Ψυχικό
Αθλητικές εγκαταστάσεις 1ου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού, Δημοκρατίας 23,
Ψυχικό
Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Ψυχικού, Κοντολέοντος 20, Ψυχικό
Δημοτικά Γήπεδα Τένις Παλαιού Ψυχικού, Εθνάρχου Μακαρίου & Πριγκίπισσας
Ελένης, Ψυχικό
Αθλητικό Κέντρο "Ποσειδώνας", Ρήγα Φεραίου 36, Νέο Ψυχικό
Δημοτική Επιχείρηση Αντισφαίρισης, Καλαβρύτων, Νέο Ψυχικό

Υποδομές Πολιτισμού (σύνολο 12)
• Πολιτιστικό Κέντρο Γ. & Ν. Μπενετάτου, Λεωνίδα Δρόση & Δροσίνη 1, Ψυχικό
• Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 49, Ψυχικό
• Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Στρατηγού Καλλάρη 50, Ψυχικό
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Όμιλος Πνευματικού Αθλητισμού Φιλοθέης, Καλλιγά 21, Φιλοθέη
Δημοτικό Ωδείο Φιλοθέης-Ψυχικού, Ευρώτα 12, Νέο Ψυχικό
Δημοτική Πινακοθήκη "Μ. & Τ. Λέφα", Κοκκώνη 21, Ψυχικό
"Καρύδειο" Εκθεσιακό Κέντρο, Αριάδνης 13 & Νιόβης, Φιλοθέη
"Σπυροπούλειο" Πολιτιστικό Κέντρο, Αγίας Σοφίας 1 & Ολυμπιονικών, Νέο Ψυχικό
Πνευματικό Κέντρο "Σκουριώτη", Ευρώτα 12, Νέο Ψυχικό
Δημοτική Βιβλιοθήκη, Στρατηγού Καλλάρη 13, Ψυχικό
Καστρίτσειο Μουσείο, Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέου Ψυχικού, 25ης Μαρτίου 19, Νέο Ψυχικό

Δημόσιες/Δημοτικές Υπηρεσίες (σύνολο 14)
• Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης, Μακεδονίας 8, Φιλοθέη
• Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, Κύπρου 48, Φιλοθέη
• Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, Αριστείδη Βικιαρέλη
11, Φιλοθέη
• Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού - Δημοτικό Κτίριο Φιλοθέης, Καλλιγά 31, Φιλοθέη
• Αστυνομικό Τμήμα Ψυχικού, Πασχαλιάς 14 & Καμελίων 10, Ψυχικό
• Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό
• Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, Γράμμου 2, Νέα
Αγορά, Ψυχικό
• Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δάφνης 61, Ψυχικό
• Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, Τερτσέτη Γεωργίου
41, Νέο Ψυχικό
• Αστυνομικό Τμήμα Νέου Ψυχικού, Περικλέους 8, Φάρος Ψυχικού, Νέο Ψυχικό
• Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού - Δημοτικό Κτίριο Νέου Ψυχικού, Τερτσέτη 44, Νέο
Ψυχικό
• Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ξάνθου 32, Νέο
Ψυχικό.
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού, Μεσογείων 239 & Παρίτση 145, Νέο Ψυχικό
• Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Κηφισίας 160, Νέο Ψυχικό
Υγεία - Πρόνοια (σύνολο 9)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέου Ψυχικού (Ωνάσειο), Αγίας Σοφίας 23, Νέο Ψυχικό
Παιδικός Σταθμός Νέου Ψυχικού, Ευρώτα 12, Νέο Ψυχικό
Παιδικός Σταθμός Νέου Ψυχικού, Τζαβέλα 62, Νέο Ψυχικό
Β΄ ΚΑΠΗ Νέου Ψυχικού, Ρήγα Φεραίου 38, Νέο Ψυχικό
Δημοτικά Ιατρεία, Βεκιαρέλη 11, Φιλοθέη
Παιδικός Σταθμός Φιλοθέης, Ναρκίσσου 17, Φιλοθέη
Δημοτικά Ιατρεία: Στρατηγού Καλλάρη 13, Ψυχικό
Παιδικός Σταθμός Ψυχικού, Διαμαντίδου 4, Ψυχικό
Παιδικός Σταθμός Ψυχικού, Χλόης 9, Ψυχικό
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Υποδομές/Εγκαταστάσεις Αναψυχής (σύνολο 8)
•
•
•
•
•
•
•
•

Παιδική Χαρά Μακεδονίας, Λουκή Ακρίτα 35, Φιλοθέη
Παιδική Χαρά Πικιώνη, Λεωφόρος Ελεθερίου Βενιζέλου - Άλσος Πουλάκη, Φιλοθέη
Παιδική Χαρά Δροσοπούλου, Πλατεία Δροσοπούλου, Φιλοθέη
Παιδική Χαρά Μάνθου Μεταλληνού, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 44-50, Ψυχικό
Παιδική Χαρά Νέας Αγοράς, Δάφνης 23, Ψυχικό
Σινέ Φιλοθέη, Πλατεία Δροσοπούλου, Φιλοθέη
Cine Ψυχικό Classique, Παρίτση 2, Νέο Ψυχικό
Οικολογικό Πάρκο, Στρατηγού Μακρυγιάννη (πίσω από το Πεντάγωνο), Νέο Ψυχικό

Λοιπές Κοινωνικές Δομές (σύνολο 5)
•
•
•
•
•

Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής, Καραϊσκάκη 6, Φιλοθέη
Ε.Λ.Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Τζαβέλλα 42Γ, Νέο Ψυχικό
Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης, Καλλιγά 74, Φιλοθέη
Ε.Λ.Τ.Α. Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμων 63, Ψυχικό
Πρακτορείο Ε.Λ.Τ.Α. Ψυχικού, Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Ψυχικό

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1), παρατίθεται η συνολική επιφάνεια που
καταλαμβάνει κάθε διαφορετική υφιστάμενη χρήση γης και αφορά σε όλη την επικράτεια
της περιοχής παρέμβασης.
Πίνακας 1: Συνολική Επιφάνεια Χρήσεων Γης Περιοχής Παρέμβασης
Χρήσεις γης
Κατοικία
Εμπόριο
Εστίαση
Παροχή Υπηρεσιών
Εκπαίδευση
Αθλητισμός
Πολιτισμός
Πλατεία
Αναψυχή
Υγεία-Πρόνοια
Διοίκηση-Δημόσια
Υπηρεσία
Πρεσβεία-Προξενείο
Κοινωφελές Ίδρυμα
Θρησκευτικός Χώρος
Κοινόχρηστος Χώρος
Αδόμητος Χώρος
Ιδιαίτερες Χρήσεις

Συνολική
επιφάνεια (m2)
3.527.898,44
85.266,84
12.849,65
37.156,43
269.610,60
74.869,67
5.596,49
36.231,74
27.076,46
5.923,80

Ποσοστό επί της συνολικής επιφάνειας της
εξεταζόμενης περιοχής
67,0%
1,6%
0,2%
0,7%
5,1%
1,4%
0,1%
0,7%
0,5%
0,1%

18.256,89

0,3%

49.035,69
5.047,13
12.529,70
7.963,37
66.056,46
8.192,51

0,9%
0,1%
0,2%
0,2%
1,3%
0,2%

21

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Αστικό Πράσινο

Συνολική
επιφάνεια (m2)
407.434,34

Ποσοστό επί της συνολικής επιφάνειας της
εξεταζόμενης περιοχής
7,7%

Περιαστικό Πράσινο

605.900,19

11,5%

Parking

3.527,43

0,1%

Χρήσεις γης

Υφιστάμενη λειτουργία οδικού δικτύου
Οι σημαντικότεροι οδικοί άξονες που οριοθετούν τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
Φιλοθέης-Ψυχικού είναι η λεωφόρος Καποδιστρίου, η λεωφόρος Μεσογείων και η
λεωφόρος Κηφισίας η οποία συνδέει τον Δήμο με την Αττική οδό.
Σε ότι αφορά στον βασικό σκελετό του ενδο-δημοτικού οδικού δικτύου, αυτός αποτελείται
από τις οδούς Βασιλείου Δημητρίου, Δημοκρατίας, Σικελιανού, Τζαβέλα και 25ης Μαρτίου
της Δ.Ε. Νέου Ψυχικού, Διαμαντίδου, Μουσών, Δάφνης και Αγίου Δημητρίου της Δ.Ε.
Ψυχικού και Ελευθερίου Βενιζέλου και 28ης Οκτωβρίου της Δ.Ε. Φιλοθέης. Οι εν λόγω οδοί
θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές καθώς συνδέουν τις διάφορες περιοχές του Δήμου
Φιλοθέης-Ψυχικού με τις κεντρικές οδικές αρτηρίες που τον περιβάλλουν ή τον διασχίζουν
(λεωφόρος Καποδιστρίου, λεωφόρος Μεσογείων και λεωφόρος Κηφισίας).
Επιπλέον, αποτελούν τις βασικές οδούς οι οποίες συλλέγουν σημαντικό κυκλοφοριακό
φόρτο από τις μεγάλες οδικές αρτηρίες και τον διοχετεύουν στο εσωτερικό του υπό
εξέταση Δήμου.

Εικόνα 7: Βασικό Οδικό Δίκτυο Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
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Συνοπτικά, η κυκλοφορία στην έκταση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού διαμορφώνεται:
•

Από τοπικές κινήσεις (εντός του Δήμου – με αφετηρία και τελικό προορισμό τον
Δήμο).

•

Από διαμπερή κυκλοφορία (χρήση του εσωτερικού δικτύου του Δήμου για
διέλευση).

•

Από μετακινήσεις που αφορούν στην κίνηση σχολικών λεωφορείων και ΙΧ από και
προς τα εκπαιδευτήρια υπερτοπτικής εμβέλειας για την μεταφορά μαθητών από
περιοχές εκτός Δήμου.

•

Από υπερτοπικές μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου,
μεταξύ του Δήμου και των λοιπών περιοχών του Λεκανοπεδίου.

Εικόνα 8: Υφιστάμενη λειτουργία Οδικού Δικτύου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
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Αποτελέσματα Κυκλοφοριακής Ανάλυσης ανά Δημοτική Ενότητα
Στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, πραγματοποιήθηκαν από την
ομάδα μελέτης εκτεταμένες μετρήσεις πεδίου, ώστε να καταγραφούν οι φόρτοι σε κομβικά
σημεία του οδικού δικτύου. Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν 28 σημεία με βάση την
ακόλουθη μεθοδολογία:
-

Σε πρώτο στάδιο αναγνωρίστηκαν τα σημεία εισόδου και εξόδου από και προς τον
Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. Για τα σημεία εισόδου επιλέχθηκαν να μετρηθούν οι
κοντινότεροι κόμβοι εντός του Δήμου, δηλαδή οι πρώτοι «σημαντικοί» κόμβοι
στους οποίους φτάνει η εισερχόμενη κυκλοφορία με σκοπό να φανεί η διάχυση της
στο δίκτυο εντός του Δήμου. Αντίθετα για της πύλες εξόδου από τον Δήμο,
επιλέχθηκαν να μετρηθούν οι κόμβοι από τους οποίους εξέρχονται οι
μετακινούμενοι.

➢ Επιλέχθηκαν κεντρικοί κόμβοι των τριών διακριτών δημοτικών ενοτήτων, οι οποίοι
παρουσιάζουν έντονη κυκλοφοριακή κίνηση σε σχέση με το υπόλοιπο δίκτυο.
➢ Σημεία στα οποία έχει παρατηρηθεί έντονη συμφόρηση λόγω διαμπερούς
κυκλοφορίας (κυρίως στην περιοχή του Νέου Ψυχικού, αλλά και στη Δημοτική
Ενότητα Ψυχικού)
➢ Κόμβοι που βρίσκονται κοντά σε σχολεία και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι
συγκεκριμένοι κόμβοι παρουσιάζουν έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα κατά τις
πρωινές και μεσημεριανές ώρες προσέλευσης και αποχώρισης των μαθητών.
Εν συνεχεία παρατίθενται τα αποτελέσματα για κάθε Δημοτική Ενότητα.

Δημοτική Ενότητα Ψυχικού
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά από την ανάλυση των μετρήσεων στους κόμβους
και στις πύλες εισόδου/εξόδου της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού παρουσιάζονται στην
Εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 9).
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν τόσο από την εκτίμηση του επιπέδου εξυπηρέτησης
όσο και από τα στοιχεία ανά μεμονωμένο κόμβο στη δημοτική ενότητα Ψυχικού είναι τα
εξής:
o

Υπάρχει έντονη συμφόρηση κατά την πρωινή αιχμή στην περιοχή το Φάρου. Αυτή η
συμφόρηση οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό στην είσοδο σχολικών πούλμαν τα
οποία προκαλούν αντίστοιχη συμφόρηση στα οδικά τμήματα γύρω από τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα Αρσάκειου, Μωραΐτη και Κολλεγίου.

o

Λόγω της πολυπλοκότητας του δικτύου η μόνη διαμπερής κυκλοφορία που
παρατηρήθηκε είναι αυτή των διερχόμενων από βόρεια μέσω της Φιλοθέης οι
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οποίοι μέσω της οδού Δάφνης είτε εξέρχονται προς Γαλάτσι, στρίβοντας στην
28ης Οκτωβρίου (κέντρο Ψυχικού) είτε συνεχίζουν βγαίνοντας Νότια του Δήμου.
o

Πρόβλημα συμφόρησης παρατηρείται και στους άλλους άξονες που λειτουργούν
σαν έξοδοι από τον Δήμο, ειδικά αυτοί που οδηγούν στην λεωφόρο Κηφισίας. Η
πολυπλοκότητα του οδικού δικτύου της περιοχής έχει σαν αποτέλεσμα την
διοχέτευση όλης την κυκλοφορίας εξόδου από τον δήμο σε πολύ συγκεκριμένα
οδικά τμήματα.

o

Όπως και στις περιπτώσεις των άλλων δημοτικών ενοτήτων, έτσι και στο Ψυχικό, η
παράνομη στάθμευση αυξάνει την καθυστέρηση κατά την πρόσβαση σε κόμβους
λόγω της μείωσης της χωρητικότητας των αξόνων
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Εικόνα 9: Επίπεδα Εξυπηρέτησης ανά πρόσβαση σε μετρούμενους κόμβους- Δημοτική
Ενότητα Ψυχικού
Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά από την ανάλυση των μετρήσεων στους κόμβους
και στις πύλες εισόδου/εξόδου της Δημοτικής Ενότητας του Νέου Ψυχικού παρουσιάζονται
στην παρακάτω Εικόνα (Εικόνα 10).
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν τόσο από την εκτίμηση του επιπέδου εξυπηρέτησης
όσο και από τα στοιχεία ανά μεμονωμένο κόμβο για τη δημοτική ενότητα Νέου Ψυχικού
είναι τα εξής:
•

Το Νέο Ψυχικό παρουσιάζει έντονη διαμπερή κίνηση κατά την πρωινή αιχμή.
Συγκεκριμένα μέσω των οδών Σικελιανού και Βασιλείου, και στην συνέχεια μέσω
της οδού Δημοκρατίας (αλληλουχία κόμβων 11-15-17-18-19), εμφανίζεται μια
διάσχιση του Νέου Ψυχικού από Δυτικά προς Ανατολικά. Το πρόβλημα με αυτή την
πορεία είναι ότι προκαλούνται έντονα φαινόμενα συμφόρησης τόσο στον κόμβο
του φάρου ο οποίος εμφανίζει υπερβολικές καθυστερήσεις με επίπεδο
εξυπηρέτησης F (κατώτατο), όσο και στον κόμβο 15 ο οποίος παρά το γεγονός ότι
παρουσιάζει πολύ καλή ρύθμιση, αφού συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του κυκλικού
κόμβου και της σηματοδοτούμενης διασταύρωσης, σε όλες τις προσβάσεις του
παρατηρούνται έντονες καθυστερήσεις.

•

Αντίστροφη διάσχιση του Νέου Ψυχικού παρατηρείται μέσω των οδών
Δημοκρατίας και 25ης Μαρτίου από Ανατολικά, οι οποίες διοχετεύουν την
κυκλοφορία μέσω των κόμβων 19,18,17, 15 (για τους μετακινούμενους προς
Νοτιοδυτικά) και 11 (για τους μετακινούμενους προς την άνοδο της Κηφισίας), προς
τα Δυτικά προκαλώντας αντίστοιχες καθυστερήσεις.

•

Δεν εμφανίζεται μεγάλη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε σχέση με τις άλλες
δημοτικές ενότητας του Δήμου.

•

Οι στάθμες εξυπηρέτησης θα μπορούσαν να είναι αρκετά βελτιωμένες αν δεν
υπήρχαν φαινόμενα παράνομης στάθμευσης τα οποία δεσμεύουν χωρητικότητα
στα οδικά τμήματα.
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Εικόνα 10: Επίπεδα Εξυπηρέτησης ανά πρόσβαση σε μετρούμενους κόμβους- Δημοτική
Ενότητα Νέου Ψυχικού
Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά από την ανάλυση των μετρήσεων στους κόμβους
και στις πύλες εισόδου/εξόδου της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης παρουσιάζονται στην
παρακάτω (Εικόνα 11).
Για τη Δημοτική Ενότητα της Φιλοθέης, τα συμπεράσματα που προκύπτουν τόσο από την
εκτίμηση του επιπέδου εξυπηρέτησης όσο και από τα στοιχεία ανά μεμονωμένο κόμβο
είναι τα ακόλουθα:
•
•

Η Φιλοθέη δεν εμφανίζει έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στο εσωτερικό δίκτυό
της, παρά μόνο στα σημεία εισόδων και εξόδων προς μεγάλους κύριους άξονες.
Έντονο πρόβλημα παρουσιάζεται στις οδούς Βενιζέλου και Αγίας Φιλοθέης εξαιτίας
της πολύ μεγάλης προσέλκυσης σχολικών πούλμαν με προορισμό τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του Ψυχικού.
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Εικόνα 11: Επίπεδα Εξυπηρέτησης ανά πρόσβαση σε μετρούμενους κόμβους- Δημοτική
Ενότητα Φιλοθέης
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Δίκτυο πεζού
Στα πλαίσια της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης πραγματοποιήθηκε καταγραφή
του πλάτους για το σύνολο των πεζοδρομίων του Δήμου Φιλοθέης -Ψυχικού και ψηφιακή
χαρτογράφηση σε περιβάλλον ΓΣΠ (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών). Τα
αποτελέσματα αυτής αποτυπώνονται στην παρακάτω Εικόνα (Εικόνα 12):

Εικόνα 12: Πλάτη πεζοδρομίου στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού
Από τη σχετική καταγραφή κατέστη δυνατή η κατηγοριοποίηση και ανάλυση των
δεδομένων, καθώς και ο υπολογισμός του μέσου πλάτους πεζοδρομίου για την κάθε
Δημοτική Ενότητα (Ψυχικού, Νέου Ψυχικού και Φιλοθέης), όπως φαίνεται στον Πίνακα που
ακολουθεί:
Πίνακας 2: Πλάτη πεζοδρομίου ανά Δημοτική Ενότητα
Πλάτος
πεζοδρομίου
ήπιας

Δ.Ε Φιλοθέης

Δ.Ε. Ψυχικού

m
0

m
0

%
0

%
0
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Δ.Ε. Νέου
Ψυχικού
m
%
10368,3 20,1

Σύνολο Δήμου
m
10368,3

%
4,9
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κυκλοφορίας
απουσία
πεζοδρομίου
<1,0 μ.
1,0 – 1,5 μ.
1,6 -2,5 μ.
2,6-4 μ.
>4 μ.
ΣΥΝΟΛΟ

4527,7

6,6

6256,6

6,7

554,04

1,1

11338,3

5,3

1176,2
12799,3
33899,0
15261,6
822,0
68485,8

1,7
18,7
49,5
22,3
1,2
100

12702,5
37226,4
22885,9
12236,1
1981,6
93289,1

13,7
39,9
24,5
13,1
2,1
100

2425,06
26065,8
8694,08
2953,97
591,56
51652,8

4,7
50,5
16,8
5,7
1,1
100

16303,7
76091,5
65479,0
30451,7
3395,2
213427,7

7,6
35,7
30,7
14,3
1,6
100

Εικόνα 13: Ποσοστιαία κατανομή του οδικού δικτύου ανά πλάτος πεζοδρομίου, στο σύνολο
του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.
Αναφορικά με την χωρική κατανομή, περιορισμένα πλάτη πεζοδρομίων εντοπίζονται
κυρίως στις Δημοτικές Ενότητες Νέου Ψυχικού και Ψυχικού, ενώ αντίθετα, η Δ.Ε. Φιλοθέης
χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικά πεζοδρόμια, καθώς το πλάτος τους, υπερβαίνει, στην
πλειοψηφία, τα 1,60 μέτρα. Εκτός όμως από το μικρό εύρος, τα διάφορα εμπόδια,
περιορίζουν ακόμη περισσότερο το πλάτος των πεζοδρομίων, με συνέπεια, σε ορισμένες
περιοχές του Δήμου, να μην εξασφαλίζεται ασφαλής και απρόσκοπτη μετακίνηση των
πεζών, όπως ορίζει η νομοθεσία. Από τις επιτόπιες αυτοψίες παρατηρήθηκε ότι ορισμένα
από τα εμπόδια είναι ο λανθασμένα τοποθετημένος αστικός εξοπλισμός (π.χ. πινακίδες,
στήλες φωτισμού, κολωνάκια), αλλά και παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Το
συγκεκριμένο φαινόμενο εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση στα πεζοδρόμια με πλάτος
<1,5 μ. που δεν πληρούν τις προδιαγραφές σχεδιασμού.
Παρότι οι δενδροφυτεύσεις κατά μήκος του πεζοδρομίου βελτιώνουν το περιβάλλον
μετακίνησης τόσο αισθητικά, προσφέροντας μια πιο ανθρώπινη κλίμακα, όσο και
λειτουργικά καθώς παρέχουν σκίαση, σε πεζοδρόμια με πολύ μικρά πλάτη (<1,0μ., 1,0μ. -
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1,5μ.) λειτουργούν ως εμπόδια, καθιστώντας αναγκαία την αλλαγή πορείας του πεζού και
δυσχεραίνοντας την μετακίνηση.
Τέλος, από τις αυτοψίες συμπεραίνεται ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν εξασφαλίζει την
ανάγκη ισότιμης πρόσβασης στην πεζή μετακίνηση από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Τα
περισσότερα τμήματα πεζοδρομίων της περιοχής, δεν διαθέτουν υποδομές για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή άλλα κινητικά προβλήματα. Ο οδηγός όδευσης
τυφλών απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά, ενώ στα λιγοστά σημεία όπου εντοπίζεται
διακόπτεται από εμπόδια και ασυνέχειες. Απουσιάζει επίσης σε μεγάλο βαθμό η ύπαρξη
ραμπών, η οποία οφείλει να επιτρέπει την προσπέλαση ατόμων ή και αμαξιδίων,
συνδέοντας δύο διαφορετικής στάθμης επιφάνειες, όπως για παράδειγμα το πεζοδρόμιο
με το οδόστρωμα.

Δίκτυο ποδηλάτων
Αναφορικά με το ποδήλατο, ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού ανήκει στους δήμους της Αττικής
που έχει ήδη δημιουργήσει υποδομή για το ποδήλατο, χωρίς ωστόσο να διαθέτει
ολοκληρωμένο και εκτεταμένο δίκτυο. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα μικρό τμήμα λωρίδας
ποδηλάτου, συνολικού μήκους 1,8 χλμ., που δημιουργήθηκε στο επίπεδο του πεζοδρομίου.
Ο συγκεκριμένος ποδηλατόδρομος, ο οποίος βρίσκεται στην Δ.Ε. Ψυχικού, ξεκινάει από το
ύψος του Φάρου, διέρχεται τη Λεωφόρο Διαμαντίδου μέχρι το ύψος της πλατείας
Παπαρηγοπούλου, ενώ μέσω των οδών Αγίου Δημητρίου και Πριγκιπίσσης Ελένης συνδέει
το κλειστό γυμναστήριο του Ψυχικού με την περιοχή των σχολικών εγκαστάσεων στην
πλατεία Μιχαλακοπούλου.
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Διαχείριση Στάθμευσης
Σε γενικές γραμμές, ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού από την στατιστική ανάλυση του οδικού
δικτύου προκύπτει πως το 62% του συνολικού οδικού δικτύου της περιοχής, παρουσιάζει
μηδενική έως χαμηλή ένταση παρόδιας στάθμευσης. Το γεγονός αυτό, μπορεί να εξηγηθεί,
καθώς η πλειοψηφία των νοικοκυριών (58%) διαθέτει τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης
και, συνεπώς, σε περιοχές κατοικίας οι ανάγκες στάθμευσης καλύπτονται από ιδιωτικούς
χώρους γκαράζ. Ωστόσο, αποτελούν εξαίρεση ορισμένες περιοχές του Δήμου, όπου
χαρακτηρίζονται από μεσαία και υψηλή ένταση. Στις περιοχές αυτές έγινε επιτόπια
αυτοψία και διερεύνηση της προσφοράς και της ζήτησης της στάθμευσης μέσω γραφής
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ.
Υψηλή ένταση στάθμευσης, εντοπίζεται, κατά κύριο λόγο, στο σύνολο σχεδόν της Δ.Ε. Νέου
Ψυχικού, με εντονότερο το πρόβλημα της στάθμευσης στον Φάρο Ψυχικού και στα
οικοδομικά τετράγωνα που γειτνιάζουν με τις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου
συγκεντρώνονται οι περισσότερες λειτουργίες και δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, έντονη
ένταση παρόδιας στάθμευσης, συναντάμε, σε μικρότερο όμως βαθμό, και στις Δ.Ε. Ψυχικού
και Φιλοθέης, κυρίως στα ανατολικά τμήματά τους, ενώ όσο απομακρυνόμαστε από την
Λεωφ. Κηφισίας προς τα βορειοδυτικά, η ένταση της στάθμευσης κυμαίνεται σε μέτρια και
χαμηλά επίπεδα.

Εικόνα 14: Κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, με βάση
την ένταση της στάθμευσης.
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Συνολικά, η υψηλή ένταση στάθμευσης συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 23,2% του
συνολικού δικτύου του Δήμου, εκ του οποίου, 11% ανήκει στην Δ.Ε. Νέου Ψυχικού, 8,5 στην
Δ.Ε. Ψυχικού και μόλις το 3,7% στην Δ.Ε. Φιλοθέης. Ειδικότερα, εξετάζοντας κάθε Δημοτική
Ενότητα ξεχωριστά, προκύπτει πως η συντριπτική πλειοψηφία του οδικού δικτύου της Δ.Ε.
Νέου Ψυχικού (ποσοστό 45%) εμφανίζει έντονη παρόδια στάθμευση, σε αντίθεση με τις
άλλες δύο Δ.Ε. όπου το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 20% στο Ψυχικό και 11,2% στην
Φιλοθέη, επί του συνολικού μήκους οδικού δικτύου της εκάστοτε Δ.Ε.
Αξιολογώντας, συνδυαστικά, τα δεδομένα που προέκυψαν από τις επιτόπιες αυτοψίες στις
υπό εξέταση περιοχές, αλλά και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για το σύνολο του Δήμου,
εντοπίστηκαν, τόσο τα οδικά τμήματα όπου παρατηρείται η παράνομη στάθμευση με βάση
τη διαχείριση όσο και εκείνα, όπου, παρατηρήθηκε πως τα σταθμευμένα οχήματα
καταλαμβάνουν μέρος του πεζοδρομίου. Όπως φαίνεται στον Χάρτη που ακολουθεί τα
τμήματα αυτά συναντώνται κυρίως στην Δ.Ε. Ψυχικού και ειδικότερα στο νοτιοδυτικό
τμήμα της, το οποίο γειτνιάζει με το Αττικό Άλσος, καθώς επίσης και σε μικρά διάσπαρτα
οδικά τμήματα στο υπόλοιπο τμήμα της, όπως επίσης και στην Δ.Ε. Φιλοθέης. Αντίθετα,
στην Δ.Ε. Νέου Ψυχικού παρατηρείται ιδιαίτερο πρόβλημα παράνομης στάθμευσης
πλησίον των αξόνων της Λεωφόρου Κηφισίας και της Λεωφόρου Μεσογείων.

Εικόνα 15: Ένταση παράνομης στάθμευσης στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού
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Δημόσια Συγκοινωνία
Το δίκτυο του ΟΑΣΑ εντός του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, καθώς και η ζώνη επιρροής αυτού
απεικονίζεται στον Χάρτη που ακολουθεί. Ο συνολικός αριθμός των στάσεων που
καλύπτουν τη ζήτηση από τις Δ.Ε. της Φιλοθέης, του Ψυχικού και του Νέου Ψυχικού είναι
117, ενώ ολόκληρη η περιοχή μελέτης εξυπηρετείται από 15 λεωφορειακές γραμμές
συνολικά οι οποίες είτε διασχίζουν, είτε καταλήγουν (ή ξεκινούν) στην περιοχή μελέτης.
Σημειώνεται ότι οι περισσότερες γραμμές του ΟΑΣΑ διέρχονται από την λεωφόρο Κηφισίας
η οποία διασχίζει την περιοχή παρέμβασης. Επίσης, πλησίον του υπό μελέτη Δήμου είναι
χωροθετημένες οι στάσεις του ΜΕΤΡΟ «Εθνική Άμυνα» και «Χολαργός» χωρίς όμως να τον
εξυπηρετούν άμεσα στο μεγαλύτερο τμήμα του (εξυπηρετεί κυρίως το νότιο τμήμα της
περιοχής του Νέου Ψυχικού). Στον Χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνολική
εμβέλεια όλων των στάσεων του δικτύου του ΟΑΣΑ που εξυπηρετούν τον Δήμο ΦιλοθέηςΨυχικού, καθώς επίσης εντοπίζονται οι θύλακες εκείνοι που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς
από το εν λόγω δίκτυο. Καταρχάς παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής
μελέτης καλύπτεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό από την δημόσια συγκοινωνία.

Εικόνα 16: Δίκτυο ΟΑΣΑ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και Ζώνη Επιρροής Αυτού
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Η ζώνη επιρροής του δικτύου των αστικών συγκοινωνιών προκύπτει ως η περιοχή
περιμετρικά των στάσεων με ευκλείδεια απόσταση 250 μέτρα. Η απόσταση αυτή έχει
προκύψει από σχετική βιβλιογραφία ως η μέση απόσταση που διατίθεται ένας
μετακινούμενος να διανύσει ώστε να προσεγγίσει την στάση του λεωφορείου. Το δίκτυο
του ΟΑΣΑ είναι σαφώς πυκνότερο σε σχέση με τα αλλά συγκοινωνιακά δίκτυα και
καταφέρνει να καλύψει το 86% της συνολικής επιφάνειας του Δήμου, εφόσον βέβαια η
περιοχή επιρροής της κάθε στάσης ορίζεται από κύκλο ακτίνας 250 μέτρων. Το συνολικό
μήκος του δικτύου ΟΑΣΑ, εντός της περιοχής μελέτης, είναι 83.442 μέτρα (83,4 χιλιόμετρα).
Η μέση συχνότητα των λεωφορείων ΟΑΣΑ είναι 25 λεπτά κατά τις ώρες αιχμής και 40 λεπτά
κατά τις υπόλοιπες ώρες, εξαιρώντας βέβαια τις νυχτερινές ώρες κατά τις οποίες
διακόπτεται η λειτουργία των περισσοτέρων γραμμών δημόσιας συγκοινωνίας.

Επικίνδυνα σημεία – τροχαία συμβάντα
Μία από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους της βιώσιμης αστικής κινητικότητας αποτελεί η
ασφάλεια κίνησης όλων των πολιτών. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του οδικού δικτύου
εξετάζεται η οδική ασφάλεια, όπως αυτή ορίζεται με την εμπλοκή τουλάχιστον ενός
μηχανοκίνητου μεταφορικού μέσου. Στο σύνολο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
παρατηρούνται κάποια ιδιαιτέρως επικίνδυνα σημεία στο οδικό δίκτυο τόσο για τους
ίδιους τους οδηγούς, όσο και για τους πεζούς και τους ποδηλάτες τα οποία απεικονίζονται
στον Χάρτη που ακολουθεί.

Εικόνα 17: Επικίνδυνα Σημεία Οδικού Δικτύου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
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Τα σημεία αυτά αφορούν κυρίως διασταυρώσεις οδών υπό γωνία (πολύ οξεία ή πολύ
αμβλεία) ή σε διασταυρώσεις πολλών διαφορετικών οδών (αδιαμόρφωτοι κόμβοι), χωρίς
να υπάρχει κατάλληλη σήμανση ή φωτεινή σηματοδότηση. Η πρώτη κατηγορία
διασταυρώσεων παρεμποδίζει σημαντικά την ορατότητα των οδηγών (αυτών που δεν
έχουν προτεραιότητα) και πολλές φορές αποτελούν την αιτία τροχαίων ατυχημάτων μέσα
στην πόλη. Η δεύτερη κατηγορία μπορεί να προκαλέσει τεράστια σύγχυση και άγχος στους
οδηγούς, καθώς ο σχεδιασμός των εν λόγω διασταυρώσεων όχι μόνο δεν διευκολύνει το
έργο τους, αλλά αντίθετα το καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο.
Η ανάλυση πραγματικής οδικής ασφάλειας (actual road safety) στηρίχθηκε σε καταγραφές
τροχαίων συμβάντων που πραγματοποιήθηκαν από την αρμόδια τροχαία και
συγκεντρώθηκαν στις βάσεις δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Τα δεδομένα αυτά αφορούν την
περίοδο που ορίζεται από τα έτη 2014-2018. Η επιλογή των πιο πρόσφατων στοιχείων
σχετίζεται με το γεγονός ότι κατά την περίοδο αυτή δεν έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές
αλλαγές στο οδικό δίκτυο· συνεπώς τα παραπάνω στοιχεία κρίνονται αξιόπιστα για την
εύρεση των επικίνδυνων σημείων. Στη γεωβάση δεδομένων, που δημιουργήθηκε από την
ομάδα έργου, αξιολογήθηκαν τα τροχαία συμβάντα που καταγράφηκαν εντός του Δήμου
Φιλοθέης- Ψυχικού. Ακόμα, τόσο στη στατιστική όσο και στη χωρική ανάλυση ελήφθησαν
υπόψη τα τροχαία συμβάντα κατά τα οποία σημειώθηκαν (σοβαροί ή ελαφρείς)
τραυματισμοί ή θάνατοι και όχι αυτά στα οποία προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Άλλωστε,
η Αστυνομία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν καλείται από τους εμπλεκόμενους τέτοιων
(μη σοβαρών) περιπτώσεων. Στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού καταγράφονται κατά μέσο όρο
46.67 σοβαρά τροχαία συμβάντα ανά έτος. Στο σύνολο των 280 συμβάντων κατά τα έτη
2014-2018, τα 13 (4.64%) ήταν είτε θανατηφόρα είτε με σοβαρούς τραυματισμούς. Κατά
μέσο όρο, σε 1.17 συμβάντα το χρόνο κάποιος μετακινούμενος χάνει τη ζωή του και σε 1
συμβάν ανά έτος σημειώνονται σοβαροί τραυματισμοί. Μεγαλύτερος αριθμός σοβαρών
συμβάντων παρατηρήθηκε κατά το έτος 2015 με την ύπαρξη 72 τροχαίων, ενώ τα λιγότερα
τροχαία συμβάντα καταγράφηκαν το 2017.
Πίνακας 3: Τροχαία συμβάντα ανά έτος

Έτος

2014
2015
2016
2017
2018
Σύνολο
Ποσοστό επί του
συνόλου
τραυματισμώνθανάτων
Συμβάντα/έτος

Συνολικός
αριθμός
τροχαίων
συμβάντων
69
72
49
42
48
280

46.67

Τροχαία
Τροχαία
συμβάντα με
συμβάντα με
τουλάχιστον
τουλάχιστον
έναν σοβαρό
ένα θάνατο
τραυματισμό
2
1
2
2
2
0
0
2
1
1
7
6
2.50%
2.14%

Τροχαία
συμβάντων με
τουλάχιστον
έναν ελαφρύ
τραυματισμό
66
68
47
40
46
267
95.36%

1.17

44.50
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Στην Εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 18) παρουσιάζονται οι θέσεις των τροχαίων
συμβάντων. Αν εξεταστεί το σύνολο της περιοχής παρέμβασης τότε παρατηρείται ότι στις
βασικές αρτηρίες, όπως: η Λεωφ. Κηφισίας και Λεωφ. Καποδιστρίου παρατηρείται υψηλή
συγκέντρωση τροχαίων συμβάντων. Στην περίπτωση της Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού
ιδιαίτερα προβλήματα παρατηρούνται κατά μήκος των συλλεκτήριων οδών, δηλαδή στην
οδό Βασιλείου Δημητρίου, Σικελιανού και 25ης Μαρτίου. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να
αναφερθεί ότι από τα στοιχεία που παρελήφθησαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ περιλάμβαναν
επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με τη θέση των ατυχημάτων για τα 126 από τα 280
συνολικά καταγεγραμμένα συμβάντα (περίπου για το 45%).

Εικόνα 18: Θέσεις τροχαίων συμβάντων
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Ανάλυση SWOT σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης της
υφιστάμενης κατάστασης ανά πεδίο κινητικότητας
Εν συνεχεία συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα με τη μορφή ανάλυσης SWOT. Οι
δυνατότητες, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές που αντιμετωπίζει ο Δήμος
Φιλοθέης – Ψυχικού όσον αφορά στο συνολικό σύστημα αστικών μετακινήσεων του,
παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 4:Συγκεντρωτικός πίνακας συμπερασμάτων SWOT ανάλυσης
Δυνατότητες (Strengths)
Στις Δημοτικές Ενότητες του Ψυχικού και της Φιλοθέης
έχει διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό η ρυμοτομία και ο
χαρακτήρας των αρχικών σχεδίων και η φυσιογνωμία
της κηπούπολης. Κυριαρχεί η ήπια κατοίκηση και
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ οικοδόμηση, με την ύπαρξη αδόμητου φυτεμένου
χώρου στο ισόγειο των κτιρίων. Σε συνδυασμό με τους
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και τις αθλητικές
εγκαταστάσεις διαφυλάσσει ικανοποιητική αναλογία
δομημένου – υπαίθριου χώρου και δημιουργεί ένα
ενδιαφέρον αστικό τοπίο. Διατηρείται ακόμα η χρήση
της αποκλειστικής κατοικίας με ήπιες εμπορικές και
ψυχαγωγικές χρήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές.
Ο περιορισμός του κυκλοφοριακού φόρτου
επιτυγχάνεται έως ένα βαθμό στις Δ.Ε Ψυχικού και
ΧΡΗΣΗ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Φιλοθέης από τις καμπύλες χαράξεις των οδών, που
δημιουργούν αίσθημα αποπροσανατολισμού που
αποτρέπει τη διοχέτευση οχημάτων από την Κηφισίας.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΜΜΜ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό (62%) του συνολικού
οδικού δικτύου του Δήμου, παρουσιάζεται μηδενική
έως χαμηλή ένταση παρόδιας στάθμευσης.
Εντοπίζεται ένα πυκνό και συνεκτικό δίκτυο στάσεων
αστικής συγκοινωνίας
Εντός του Δήμου εντοπίζεται ένα εκτεταμένο δίκτυο
κοινοχρήστων χώρων, αλσών και πλατειών

ΠΕΖΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ/
Στη Δ.Ε Νέου Ψυχικού υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΟΔΩΝ
ΚΑΙ πεζής μετακίνησης με οδούς ήπιας κυκλοφορίας
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
(woonerfs), που μειώνουν τη ροή της ταχύτητας των
οχημάτων και, σε συνδυασμό με τα χαμηλά κτήρια,
συμβάλλουν στη διατήρηση της ανθρώπινης κλίμακας
στον αστικό χώρο.
ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Ύπαρξη ποδηλατόδρομου, μήκους 1,18χλμ. στη
δημοτική ενότητα Ψυχικού.
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Αδυναμίες (Weaknesses)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Η λεωφόρος Κηφισίας αναπτύσσεται ως ένας γραμμικός
άξονας που συγκεντρώνει χρήσεις εμπορίου και
ψυχαγωγίας. Λειτουργεί ως πόλος συγκέντρωσης
οικονομικών δραστηριοτήτων ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Η χρήση αυτή διαχέεται μονόπλευρα προς την πλευρά
του Νέου Ψυχικού, η οποία είναι και η πιο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ πυκνοδομημένη περιοχή του Δήμου. Δημιουργείται έτσι
ένα διακριτό όριο μεταξύ Νέου Ψυχικού και Φιλοθέης –
Ψυχικού που αποκόπτει τις επί μέρους δημοτικές
ενότητες, οπτικά και λειτουργικά, επιβαρύνοντας τη
Δημοτική Ενότητα του Νέου Ψυχικού.
Παράλληλα,
η
συγκέντρωση
των
σχολικών
εγκαταστάσεων μεγάλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
(Κολλέγιο, Αρσάκειο, Μωραΐτη) επίσης δημιουργεί
υπερτοπικές μετακινήσεις σε καθημερινή βάση.
Ο κυκλοφοριακός φόρτος έχει αυξηθεί σημαντικά από
τις διαμπερείς κινήσεις εντός των ορίων του Δήμου από
και προς τους τρεις μεγάλης κυκλοφοριακής σημασίας
οδικούς άξονες (Λεωφόρος Μεσογείων, η Λεωφόρος
Καποδιστρίου και η Λεωφόρος Κηφισίας),

ΧΡΗΣΗ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η συγκέντρωση των σχολικών εγκαταστάσεων μεγάλων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Κολλέγιο, Αρσάκειο,
Μωραΐτη, Ιόνιος Σχολή, Ελληνογαλλική Σχολή
Ουρσουλίνων)
δημιουργεί
αυξημένους
κυκλοφοριακούς φόρτους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια
των χρονικών διαστημάτων 07:45- 08:30 το πρωί και
14:30 – 16:00 το απόγευμα.
Στο 75,6% του συνολικού μήκους του οδικού δικτύου,
επιτρέπεται η ελεύθερη παρόδια στάθμευση των
οχημάτων και δεν υπάρχουν περιορισμοί στάθμευσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Υψηλή ένταση στάθμευσης εντοπίζεται όπου
συγκεντρώνεται η οικονομική, εμπορική και κοινωνική
ζωή της πόλης και σε περιοχές όπου χαρακτηρίζονται
από μικρά πλάτη οδών.
Παρατηρείται έντονη παραβατικότητα στη στάθμευση

ΜΜΜ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Παρατηρούνται μεγάλοι χρόνοι αναμονής, καθώς η
μέση συχνότητα των λεωφορείων ΟΑΣΑ είναι 25 λεπτά
κατά τις ώρες αιχμής και 40 λεπτά κατά τις υπόλοιπες
ώρες, εξαιρώντας βέβαια τις νυχτερινές ώρες κατά τις
οποίες διακόπτεται η λειτουργία των περισσοτέρων
γραμμών δημόσιας συγκοινωνίας.
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Αδυναμίες (Weaknesses)
Οι πεζόδρομοι του Δήμου είναι διάσπαρτοι και
ασύνδετοι. Περίπου 50% από το συνολικό μήκος των
πεζοδρομίων
διαθέτει περιορισμένου εύρους
πεζοδρόμιο (1,50 μέτρα), εκ των οποίων το 5% δεν
διαθέτει διαμορφωμένα πεζοδρόμια.

ΠΕΖΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ/
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΟΔΩΝ
ΚΑΙ Εκτός από το μικρό εύρος τους, τα διάφορα εμπόδια,
όπως πινακίδες σήμανσης, φωτιστικά, αστικοί κάδοι,
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
φύτευση κ.ά., περιορίζουν ακόμη περισσότερο το
πλάτος των πεζοδρομίων, με συνέπεια, σε ορισμένες
περιοχές του Δήμου, να μην εξασφαλίζεται ασφαλής
και απρόσκοπτη μετακίνηση των πεζών, όπως ορίζει η
νομοθεσία.

ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Ο υφιστάμενος ποδηλατόδρομος δεν συνδέει όλες τις
περιοχές του Δήμου και τον Δήμο με άλλους δήμους,
ενώ δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο. Επίσης σε σημεία
περιορίζει ακόμα περισσότερο το πλάτος του
πεζοδρομίου, λειτουργώντας εις βάρος της πεζής
μετακίνησης.

Ευκαιρίες (Opportunities)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ/
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΜΜΜ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το οικιστικό περιβάλλον του Δήμου Φιλοθέης –
Ψυχικού χαρακτηρίζεται από οριζόντια ανάπτυξη και
χαμηλούς συντελεστές δόμησης, ικανοποιητική
αναλογία δομημένου – υπαίθριου χώρου. Επίσης,
αποτελεί ευκαιρία η ανάδειξη του αξιόλογου τοπίου και
των διατηρητέων κτιρίων και η προσβασιμότητα στις
ιδιαίτερες χρήσεις.
Εκπόνηση
ΣΒΑΚ
–
ανάπτυξη
μεθοδολογίας
συμμετοχικού σχεδιασμού με εμπλεκόμενους φορείς
για την προώθηση μέτρων που ευνοούν την βιώσιμη
αστική κινητικότητα
Μείωση των αναγκών στάθμευσης, εξασφάλιση της
διατροπικότητας των μετακινήσεων, βελτίωση της
λειτουργικότητας των ΜΜΜ
Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
Εισαγωγή νέων καινοτόμων οχημάτων ΜΜΜ, πύκνωση
των λεωφορειακών γραμμών
Επέκταση της γραμμής 4 του Μετρό. Προβλέπονται οι
σταθμοί "Φάρος" (στην πλατεία Χρυσοχόου του Νέου
Ψυχικού) και "Φιλοθέη" (Κηφισίας και Στεφάνου Δέλτα
- Κολλέγιο Αθηνών) που θα χωροθετηθούν στον Δήμο
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Ευκαιρίες (Opportunities)
Φιλοθέης-Ψυχικού.
Προστασία του δικτύου πρασίνου των αλσών και
των πλατειών και της καλής αναλογίας πρασίνου
ανά κάτοικο στις δημοτικές ενότητες της Φιλοθέης
και του Ψυχικού, αξιοποίηση για την ανάπτυξη
δικτύου περιπάτου για τη σύνδεσή τους
Αξιοποίηση – ανάδειξη του ρέματος της Φιλοθέης
που διασχίζει ολόκληρη την περιοχή της Φιλοθέης
κατά μήκος του κεντρικού της άξονα, συντήρηση και
ΠΕΖΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ διαμόρφωση
καλύτερων
πεζοδρόμων
και
ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
μονοπατιών
Επέκταση του υφιστάμενο δικτύου πεζής
μετακίνησης με οδούς ήπιας κυκλοφορίας τόσο στη
δημοτική ενότητα Νέου Ψυχικού, όσο και στις ΔΕ
Φιλοθέης και Ψυχικού.
Αξιοποίηση του μεγάλου πλάτους του οδικού
δικτύου για τη βελτίωση του πλάτους πεζοδρομίων
και τη διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων.
Σχέδιο για επέκταση του ποδηλατοδρόμου και στις
τρεις Δημοτικές Ενότητες.

ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Απειλές (Threats)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Γραφειοκρατικές
καθυστερήσεις
για
την
επικαιροποίηση
και
προστασία
του
υφιστάμενου
ΟΡΓΑΝΩΣΗ/
θεσμικού πλαισίου σε κατεύθυνση της βελτίωσης
της αστικής κινητικότητας, και ιδιαιτέρως της
κινητικότητας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

ΧΡΗΣΗ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Απουσία κουλτούρας μείωσης της χρήσης του ΙΧ για
τις καθημερινές μετακινήσεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Στο βαθμό που δεν αντιμετωπίζεται η παράνομη
στάθμευση εμποδίζεται η κυκλοφορία των ΜΜΜ
και η ασφαλής μετακίνηση των πεζών.
Καθυστέρησηδυσκολία
πύκνωσης
των
λεωφορειακών γραμμών λόγω έλλειψης πόρων.

ΜΜΜ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Καθυστέρηση της επέκτασης της Γραμμής 4 του
Μετρό με δημιουργία σταθμού στην περιοχή του
Φάρου.
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Απειλές (Threats)
Παράνομη στάθμευση ΙΧ που εμποδίζει την
κυκλοφορία των ΜΜΜ.

ΠΕΖΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Παράνομη στάθμευση σε πεζοδρόμια
πεζοδρόμους και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας
ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ

και

Απουσία κουλτούρας σεβασμού στο ποδήλατο και
στην ασφάλεια και προτεραιότητα του ποδηλάτη
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Κεφάλαιο 3ο
Συμμετοχικός Σχεδιασμός
Ο σχεδιασμός των μεταφορών επηρεάζει μεγάλο πλήθος ατόμων, τα οποία
χαρακτηρίζονται από διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα. Το συγκεκριμένο
φαινόμενο οδηγεί σε αρκετές περιπτώσεις, σε περίπλοκες σχέσεις μεταξύ των τοπικών
αρχών, των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών. Η έκβαση των σχέσεων αυτών μπορεί
να επηρεάσει έντονα το αποτέλεσμα του σχεδιασμού.
Η ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην διαδικασία εκπόνησης είναι ένα από τα
βασικά στοιχεία ενός ΣΒΑΚ. Η τοπική κοινωνία διακρίνεται σε φορείς που επηρεάζουν
άμεσα το μεταφορικό έργο, ομάδες που αλληλοεπιδρούν με διαφορετικούς τρόπους με το
σύστημα αστικής κινητικότητας, καθώς και το ευρύτερο σύνολο των πολιτών με τις
υποκειμενικές του ανάγκες και προτιμήσεις μετακίνησης.
Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας έχει τέσσερις (4) βασικούς στόχους:
o

Την ανταλλαγή πληροφοριών,

o

Την ενημέρωση και την εκπαίδευση στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας

o

Την υποστήριξη της διαδικασίας σε όλα τα επιμέρους στάδια και βήματα

o

Την συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συμμετοχικού Σχεδιασμού και τη δομημένη
εξαγωγή συμπερασμάτων από την εμπειρία των συμμετεχόντων, κρίνεται αναγκαία η
δημιουργία ενός οργανωμένου πλαισίου διεξαγωγής του. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε
από την Ομάδα Εργασίας η Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Δήμου
Φιλοθέης- Ψυχικού.
Η στρατηγική αυτή που αφορά την προσέγγιση των εμπλεκόμενων μερών σε ένα ΣΒΑΚ
μπορεί να περιλαμβάνει ένα σύνολο στοιχείων και δραστηριοτήτων που διαφοροποιούνται
σε συνάρτηση με το πλήθος των εμπλεκομένων, τις δυνατότητες της ομάδας έργου και
άλλων χαρακτηριστικών που εξαρτώνται από τη φυσιογνωμία της κάθε τοπικής κοινωνίας
και την εξοικείωσή της στις συμμετοχικές διαδικασίες.
Στο Α παραδοτέο του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού πραγματοποιήθηκε η αναγνώριση
των εμπλεκόμενων φορέων και ομάδων του κοινωνικού συνόλου που μπορούν να
συμμετάσχουν στην διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ.
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Πίνακας 5: Εμπλεκόμενοι φορείς στην διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού

Αρχές

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

Πανελλήνια Ένωση Προστασίας Αναπήρων

Περιφέρεια Αττικής – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Ενιαίος Σύλλογος ΑΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Διεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας
Βόρειου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής

Εστία – Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική
Υστέρηση

Υπουργείου Μεταφορών Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας

Περιβαλλοντικός Σύλλογος «Ροή»

Εθνική Συντονίστρια για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας (Καλλιόπη Παπαδάκη)

ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα

Όμοροι Δήμοι: Δήμος Αθηναίων, Δήμος Γαλατσίου, Δήμος Νέας
Ιωνίας, Δήμος Παπάγου- Χολαργού, Δήμος Χαλανδρίου, Δήμος
Αμαρουσίου

Μορφωτικός Εξωραϊστικός Όμιλος Νέου Ψυχικού,
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης
Κοινωνικές
ομάδες

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής

Οικολογικό Πάρκο Νέου Ψυχικού

Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής

Σύλλογος Περιβαλλοντικής Προστασίας Ψυχικού

Δημοτική Αστυνομία

Ένωση Ιδιοκτητών Ψυχικού
Ένωση Γονέων Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού

Εκπρόσωποι κοινοτικών συμβουλίων των ΔΕ Ψυχικού,
Φιλοθέης και Νέου Ψυχικού
Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού
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Πάροχοι
μεταφορικού
έργου και
ενοικίασης μέσων
μεταφοράς

ΟΑΣΑ Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ)
Eταιρείες προμήθειας ηλεκτρικών πατινιών /
ηλεκτρικών οχημάτων

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης
Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 1ο Δημοτικό Νέου Ψυχικού
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ο Δημοτικό Νέου Ψυχικού
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ο Δημοτικό Νέου Ψυχικού
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 4ο Δημοτικό Νέου Ψυχικού
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων από το Πρότυπο Γενικό
Λύκειο Βαρβακείου Σχολής
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων από το Πρότυπο Γυμνάσιο
Βαρβακείου Σχολής

Εταιρείες σε Εμπορικό Κέντρο Ψυχικού
Εταιρείες/Χρήσεις
που από τη
λειτουργία τους
διαπιστώνεται
αυξημένη γένεση
και έλξη
μετακινήσεων

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γενικό Λύκειο Ψυχικού
Ιδιωτικά Μαιευτήρια: ΛΗΤΩ / Ιδιωτικά Νοσοκομεία: Υγεία

Δημόσια Νοσοκομεία Σωτηρία, Γεννηματά

Κοινωνικές
ομάδες

Βασιλόπουλος κατάστημα σε Φάρο
Σκλαβενίτης 25ης Μαρτίου
Εστιατόριο τα Μπιφτεκάκια

Εκπρόσωποι/ σύλλογοι γονέων ιδιωτικών σχολείων Δήμου
Φιλοθέης - Ψυχικού: Ελληνοαμερικάνικο Εκπαιδευτικο
Ίδρυμα, Αρσάκειο Ψυχικού, Σχολή Μωραϊτη, Ελληνογαλλική
Σχολή Μοναχών Ουρσουλίνων, Λιβυκό Σχολείο Αθηνών,
Ιώνιος Σχολή

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και
Κυκλοφοριακής Αγωγής
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Άλλοι Φορείς

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ο Γενικό Λύκειο Νέου
Ψυχικού
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ο Γυμνάσιο Νέου
Ψυχικού
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ο Γυμνάσιο Νέου
Ψυχικού
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνάσιο Φιλοθέης

Εκπρόσωποι Παιδικών Σταθμών εντός του Δήμου
Λέσχη Φιλίας & Δημιουργικής Ωριμότητας Δήμου ΦιλοθέηςΨυχικού

ΕΚΑΒ

Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ) του Δήμου Φιλοθέης

Ατυχήματα SOS
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Προκειμένου να αναπτυχθούν οι διαδικασίες συμμετοχής, οι διαβουλεύσεις, η επικοινωνία
των αποτελεσμάτων και η προώθηση του σχεδίου η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ διαμόρφωσε
μια ιστοσελίδα αποκλειστικά για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου.
Η δομή της ιστοσελίδας αποφασιστικέ ως εξής:
➢ Αρχική Σελίδα
• Ενημέρωση επισκέπτη για το ΣΒΑΚ
• Δυνατότητα εμβάθυνσης
o
Ενημέρωση για τα πρόσφατα αποτελέσματα
o
Ενημέρωση για το ενεργό / τρέχον στάδιο διαβούλευσης
➢ Τι είναι τα ΣΒΑΚ
o Στοιχεία και χαρακτηριστικά των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
➢ Στάδια Εξέλιξης
o Διάγραμμα ροής
o
Στάδιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ
o Σύνδεσμοι με αποτελέσματα των κρίσιμων σταδίων
➢ Συμμετέχω στο Σχεδιασμό
o Ενημέρωση για το ενεργό / τρέχον στάδιο διαβούλευσης
o Σύνδεσμος για το εργαλείο συμμετοχής- ερωτηματολόγια πολιτών και
φορέων
o Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των προηγούμενων σταδίων συμμετοχής

Εικόνα 19: Ιστοσελίδα για το ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού ( https://svak-philotheipsychiko)
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Εν συνεχεία στο Β΄ Παραδοτέο εξειδικεύτηκε το Πλάνο Εμπλοκής των Συμμετεχόντων,
καθώς και η Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού για το ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού.
Οι φάσεις του συμμετοχικού σχεδιασμού καθορίστηκαν από την ομάδα έργου ώστε να
προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, αλλά και στη νέα
κατάσταση που διαμόρφωσε η πανδημία του Covid 19. Στους Πίνακες που ακολουθούν
παρουσιάζεται αναλυτικά η στρατηγική και το περιεχόμενο των τριών φάσεων
Συμμετοχικού Σχεδιασμού
Πίνακας 6: Α΄ Φάση Συμμετοχικού Σχεδιασμού
Στο πλαίσιο της Α’ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού
πραγματοποιήθηκε η αυτό-αξιολόγηση του υφιστάμενου
συστήματος μεταφορών. Η Α’ Φάση περιλάμβανε τόσο τη
διεξαγωγή έρευνας ερωτηματολογίων για πολίτες και φορείς, όσο
και την διοργάνωση του Α΄ Κύκλου Διαβουλεύσεων .
Λόγω των νέων συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία του
Covid -19, η διεξαγωγή των διαβουλεύσεων κατέστη αδύνατο να
πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία. Για το λόγο αυτό από
την ομάδα έργου αποφασίστηκε η διοργάνωση θεματικών
τηλεδιασκέψεων -διαβουλεύσεων κάνοντας χρήση της ειδικής
πλατφόρμας Cisco Webex Meetings (κατά τα πρότυπα της
πραγματοποίησης των συσκέψεων κυβερνητικών ομάδων, του
Eurogroup, κ.α.).
Ά Φάση
Συμμετοχικού
Σχεδιασμού

Η ομαδοποίηση των φορέων έγινε με τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η συνοχή στη συζήτηση μέσα από τη συνύπαρξη
φορέων που εμφανίζουν ίδιες λειτουργείες ή εκπροσωπούν ίδιες
κατηγορίες μετακινούμενων, αλλά και να προωθείται ο διάλογος
και η διάδοση των διαφορετικών απόψεων.
Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη- διαβούλευση κλήθηκαν να
συμμετάσχουν εμπλεκόμενοι φορείς διακυβέρνησης, οι τοπικές
και περιφερειακές διοικητικές αρχές, οι φορείς μεταφορικού
έργου, καθώς και οι εκπρόσωποι των όμορων δήμων. Στόχος να
επιτευχθεί ο διάλογος και ο συντονισμός ανάμεσα στις αρχές
και τους φορείς μεταφορικού έργου, καθώς επίσης και να
επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το σχεδιασμό του
συστήματος μεταφορών σε συντονισμό με τους όμορους
Δήμους.
Στη δεύτερη τηλεδιάσκεψη- διαβούλευση κλήθηκαν να
συμμετάσχουν φορείς πολιτών που δραστηριοποιούνται στο
Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ομάδων,
ενώσεις ποδηλατιστών και πεζών, φορείς που εκπροσωπούν
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ΑμεΑ και ευάλωτες ομάδες, φορείς εκπαίδευσης, αλλά και
Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων. Τα δημόσια εκπαιδευτικά
ιδρύματα του
Δήμου αποτελούν μεγάλους πόλους έλξης
επηρεάζοντας ιδιαιτέρως τις καθημερινές μετακινήσεις των
πολιτών, ενώ η συγκέντρωση των σχολικών εγκαταστάσεων
μεγάλων ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Κολλέγιο,
Αρσάκειο, Μωραΐτη) δημιουργεί υπερτοπικές μετακινήσεις και
αυξημένους φόρτους, ειδικά στις ώρες αιχμής.
Κρίθηκε ακόμη σκόπιμο, οι απόψεις των φορέων εκπαίδευσης να
διασταυρωθούν με τις απόψεις άλλων κοινωνικών ομάδων που
εκπροσωπούν πεζούς, ΑΜΕΑ, την Τρίτη ηλικία ή ποδηλάτες όπου
αντίστοιχα επιζητούν την βελτίωση της προσβασιμότητας όλων
των μετακινούμενων με κύριο γνώμονα την ασφάλεια, καθώς
επίσης και με άλλους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον
Δήμο όπως είναι οι διάφοροι περιβαλλοντικοί σύλλογοι.
Στην τρίτη τηλεδιάσκεψη- διαβούλευση κλήθηκαν να
συμμετάσχουν φορείς άμεσης επέμβασης και διασφάλισης της
ασφάλειας και της υγείας στον Δήμο, φορείς που έχουν
αναγνωριστεί ως
σημαντικοί πόλοι έλξης και γένεσης
μετακινήσεων, αλλά και μεμονωμένοι πολίτες από τις τρεις
δημοτικές ενότητες που επιθυμούν να εμπλακούν ενεργά στο
Σχεδιασμό.
Τέλος, στην τέταρτη τηλεδιάσκεψη- διαβούλευση κλήθηκαν να
συμμετέχουν όσοι φορείς και κάτοικοι επιθυμούσαν και δεν
είχαν καταφέρει να λάβουν μέρος στις προηγούμενες
τηλεδιασκέψεις.
Για την αποτελεσματικότερη εξαγωγή αποτελεσμάτων, η ομάδα
εργασίας ενημέρωσε αρχικά τους συμμετέχοντες για τη φύση
των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και τις αρχές της
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, καθώς επίσης παρουσίασε τις
συνθήκες που επικρατούν στο υφιστάμενο σύστημα
μετακινήσεων, σύμφωνα με τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία
από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Το
ενημερωμένο ακροατήριο μπόρεσε να τοποθετηθεί πιο εύστοχα,
να κατανοήσει και να ακολουθήσει ευκολότερα τις διαδικασίες,
αλλά και τους τρόπους εμπλοκής του στα επιμέρους στάδια
εξέλιξης του Σχεδίου
Στις θεματικές τηλεδιασκέψεις οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να
παρουσιάσουν τον ρόλο και το έργο τους στη λειτουργία της
πόλης και να τοποθετηθούν σχετικά με τις δυσκολίες που
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αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, μέσα από τις τοποθετήσεις
συνδιαμορφώθηκε η αρχική διατύπωση για το όραμα του Δήμου
αναφορικά με τις μεταφορές.
Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Α΄ Κύκλου
Διαβουλεύσεων πραγματοποιήθηκε μέσα από σχετικές
αναρτήσεις στην διαδικτυακή πλατφόρμα του ΣΒΑΚ Δήμου
ΦιλοθέηςΨυχικού,
ενώ
τα
αποτελέσματα
αυτής
παρουσιάστηκαν συνοπτικά και στη Β’ φάση του συμμετοχικού
σχεδιασμού.
Η συμπλήρωση εξειδικευμένων ερωτηματολογίων βοήθησε την
Έρευνα
ομάδα εργασίας στο να εντοπίσει και να κατανοήσει τα
ερωτηματολογίου για προβλήματα, αλλά και τις ευκαιρίες όπως τα βιώνουν οι φορείς
φορείς και πολίτες
και οι πολίτες. Η έρευνα λειτούργησε συμπληρωματικά με τη
δράση 2 "Ενεργή Συμμετοχή στον Α’ Κύκλο Διαβούλευσης".

Ενεργή συμμετοχή
στον Α΄ Κύκλο
Διαβούλευσης

Συμμετοχή φορέων και πολιτών μέσα από:
✓ Σύντομη παρουσίαση του ρόλου και του έργου τους στην
λειτουργία του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού
✓ Σύντομη τοποθέτηση σχετικά με τις τυχόν δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν και τις τυχόν ευκαιρίες που παρουσιάζονται
λειτουργώντας στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού
✓ Σύντομη παρουσίαση των ενδεχόμενων στόχων και
στρατηγικών που έχουν ως φορείς σε σχέση με τη
λειτουργία τους στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού
✓ Συμβολή στην από κοινού αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης που αφορά στο ευρύτερο σύστημα μεταφορών
του Δήμου καθώς και θεμάτων ποιότητας ζωής γενικότερα
(περιβαλλοντικά θέματα, θέματα υγείας και ασφάλειας
κ.τ.λ.) που επηρεάζονται από το σύστημα μεταφορών του
Δήμου.
✓ Συμβολή στην από κοινού διαμόρφωση ενός οράματος για
την κινητικότητα, αλλά και πρωταρχικός καθορισμός των
προτεραιοτήτων
Βήμα 3ο: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης για την κινητικότητα

Συσχέτιση με βήματα
Βήμα 4ο: Σενάρια μελλοντικών εξελίξεων
του Κύκλου του ΣΒΑΚ
Βήμα 5ο: Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος
Σύνοψη
αποτελεσμάτων
συμμετοχικών
διαδικασιών

1. Τελικά συμπεράσματα και αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης
2. Πρωταρχική διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για το Δήμο
και θέσπιση προτεραιοτήτων
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Πίνακας 7: Β΄ Φάση Συμμετοχικού Σχεδιασμού
Η Β’ Φάση του Συμμετοχικού Σχεδιασμού περιλάμβανε τη
διεξαγωγή του Β’ Κύκλου Διαβούλευσης
Σε αυτόν παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Α’ φάσης του
συμμετοχικού σχεδιασμού, οι προτεραιότητες, οι στρατηγικοί
στόχοι και τα σενάρια κινητικότητας που διαμορφωθήκαν
σύμφωνα με τα αποτελέσματα τις ανάλυσης και των
τοποθετήσεων των συμμετεχόντων στην Α΄ Φάση Συμμετοχικού
Σχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι συμμετέχοντες
είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τη γνώμη τους
αναφορικά με τα εναλλακτικά σενάρια, να κάνουν
τροποποιήσεις επί των μέτρων του επικρατέστερου σεναρίου,
αλλά και να προτείνουν ενδεικτικά σημεία χωροθέτησης των
μέτρων, καθώς και τον προτεινόμενο από αυτούς χρονικό
ορίζοντα υλοποίησης αυτών.

Β’ Φάση
Συμμετοχικού
Σχεδιασμού

Και για τη διεξαγωγή του Β ’Κύκλου Διαβούλευσης επιλέχθηκε
η μέθοδος των θεματικών τηλεδιασκέψεων- διαβουλεύσεων
λόγω της αδυναμίας πραγματοποίησης δια ζώσης συνάντησης
εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.
Στην πρώτη θεματική τηλεδιάσκεψη- διαβούλευση έλαβαν
μέρος τοπικές διοικητικές αρχές, φορείς μεταφορικού έργου,
φορείς

εκπαίδευσης,

εκπρόσωπος

του

όμορου

Δήμου

Αθηναίων, καθώς και εκπρόσωπος της Τροχαίας.
Στη

δεύτερη

θεματική

τηλεδιάσκεψη-

διαβούλευση,

συμμετείχαν φορείς πολιτών που δραστηριοποιούνται στον
Δήμο

Φιλοθέης-Ψυχικού,

εκπρόσωποι

περιβαλλοντικών

ομάδων, ενώσεις ποδηλατιστών και πεζών, φορείς που
εκπροσωπούν ΑμεΑ και ευάλωτες ομάδες, Σύλλογοι Γονέων και
Κηδεμόνων, καθώς επίσης και πολίτες των τριών δημοτικών
ενοτήτων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
Μέσα από τη διαδικασία του Β’ Κύκλου διαβουλεύσεων
διαμορφώθηκε το επικρατέστερο σενάριο, ενώ ιεραρχήθηκαν
τα προτεινόμενα μέτρα ανά χρονικό ορίζοντα (5ετια και
10ετία).
Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Β ΄Κύκλου
Διαβούλευσης
πραγματοποιήθηκε
στην
διαδικτυακή
πλατφόρμα του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού .
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Ενεργή συμμετοχή
στον Β΄ Κύκλο
Διαβούλευσης

Συσχέτιση με βήματα
του Κύκλου του ΣΒΑΚ

Σύνοψη αποτελεσμάτων
συμμετοχικών
διαδικασιών

Οι συμμετέχοντες
✓ Συνέβαλαν στην τελική διατύπωση του οράματος και
στην οριστικοποίηση των προτεραιοτήτων για την πόλη
✓ Συνέβαλαν στη διαμόρφωση του τελικού σεναρίου για
την κινητικότητα, στην προτεραιοποίηση και τη
χωροθέτηση των προτεινόμενων
μέτρων/παρεμβάσεων.
Βήμα 4ο: Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος
Βήμα 5ο: Καθορισμός προτεραιοτήτων και μετρήσιμων
στόχων
Βήμα 6ο: Ανάπτυξη αποτελεσματικών πακέτων μέτρων

1. Επικύρωση υφιστάμενης κατάστασης
2. Επικύρωση κοινού οράματος
3. Επιλογή επικρατέστερου σεναρίου, των μέτρων που
περιλαμβάνει και θέσπιση προτεραιοτήτων
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Πίνακας 8: Γ΄ Φάση Συμμετοχικού Σχεδιασμού
Στο πλαίσιο του Γ’ Κύκλου Διαβούλευσης το επικρατέστερο
σενάριο εξειδικεύτηκε από την ομάδα εργασίας και τα
προτεινόμενα μέτρα του ΣΒΑΚ μαζί με τους σχετικούς χάρτες
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ.
Γ’ Φάση
Συμμετοχικού
Σχεδιασμού

Κύριος στόχος της διαδικτυακής διαβούλευσης είναι η
επικοινωνία και διάδοση των μέτρων που προτείνονται στα
πλαίσια του ΣΒΑΚ και η υιοθέτηση αυτών από τους πολίτες και
τους φορείς. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί την
έγκριση της στρατηγικής του Δήμου σε θέματα κινητικότητας
για τα επόμενα έτη.
Στη διαδικασία του Γ’ Κύκλου Διαβούλευσης επιδιώχθηκε το να
συμμετάσχουν τόσο οι εμπλεκόμενοι φορείς όσο και οι πολίτες.

Οι συμμετέχοντες συνέβαλαν
✓ Στην επικύρωση/έγκριση των πακέτων μέτρων βάση
των αποτελεσμάτων της Β' Φάσης
✓ Στον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής των μέτρων
Συσχέτιση με βήματα του Βήμα 6ο : Ανάπτυξη αποτελεσματικών πακέτων μέτρων
Κύκλου του ΣΒΑΚ
Βήμα 7ο : Υποστήριξη δράσεων και κατανομή αρμοδιοτήτων
Ενεργή συμμετοχή στην
3η Διαβούλευση

Βήμα 8ο: Προετοιμασία υιοθέτησης και αναζήτησης
χρηματοδοτικών εργαλείων
Σύνοψη αποτελεσμάτων 1. Διαμόρφωση πακέτων μέτρων
συμμετοχικών
2. Προτάσεις για τρόπο εφαρμογής των μέτρων
διαδικασιών
3. Αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων
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Αποτελέσματα Α’ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού
Αποτελέσματα Α΄ Κύκλου Διαβούλευσης
Ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της πόλης, διοργάνωσε τον πρώτο κύκλο δημόσιας Συζήτησης με
πολίτες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Έργου. Λόγω των πρωτόγνωρων
συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία του COVID-19, ο Δήμος προέβη στη διεξαγωγή
τεσσάρων θεματικών τηλεδιασκέψεων- διαβουλεύσεων, αντί δια-ζώσης συναντήσεων. Πιο
συγκεκριμένα,
o

Στην πρώτη θεματική τηλεδιάσκεψη- διαβούλευση, η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη
14/07/2020, ώρα 10:00-13:00, κλήθηκαν να συμμετάσχουν εμπλεκόμενοι φορείς
διακυβέρνησης, οι τοπικές και περιφερειακές διοικητικές αρχές, οι φορείς
μεταφορικού έργου, καθώς και οι εκπρόσωποι των όμορων δήμων.

o

Στη δεύτερη θεματική τηλεδιάσκεψη- διαβούλευση, η οποία έλαβε χώρα την
Τετάρτη 15/07/2020 ώρα 18.00-21.00, κλήθηκαν να συμμετάσχουν φορείς πολιτών
που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού, εκπρόσωποι
περιβαλλοντικών ομάδων, ενώσεις ποδηλατιστών και πεζών, φορείς που
εκπροσωπούν ΑμεΑ και ευάλωτες ομάδες, φορείς εκπαίδευσης, αλλά και Σύλλογοι
Γονέων και Κηδεμόνων.

o

Στην τρίτη θεματική τηλεδιάσκεψη- διαβούλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις
20/7/2020, ώρα 18.00-21.00 κλήθηκαν να συμμετάσχουν φορείς άμεσης
επέμβασης και διασφάλισης της ασφάλειας και της υγείας στον Δήμο, εκπρόσωποι
της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Τροχαίας, φορείς που έχουν αναγνωριστεί ως
σημαντικοί πόλοι έλξης και γένεσης μετακινήσεων για το Δήμο, καθώς επίσης και
πολίτες των τριών δημοτικών ενοτήτων που ενδιαφέρονται να συμβάλουν και να
συμμετέχουν ενεργά στο Σχεδιασμό.

o

Για να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή στα πλαίσια του Α’
κύκλου διαβούλευσης διοργανώθηκε και τέταρτη πρόσθετη τηλεδιάσκεψηδιαβούλευση την Τρίτη 08/09/2020 και ώρα 18:00, στην οποία κλήθηκαν να
λάβουν μέρος φορείς, καθώς επίσης και πολίτες που δεν μπόρεσαν να
παρευρεθούν στις προηγούμενες τηλεδιασκέψεις.

Στον Παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το πρόγραμμα των τηλεδιασκέψεων.
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Πίνακας 9: Πρόγραμμα Τηλεδιασκέψεων Α’ Κύκλου Διαβουλεύσεων
ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού Πρόγραμμα Τηλεδιασκέψεων Α’ Κύκλου Διαβούλευσης
Θέμα

Διάρκεια

Προσέλευση συμμετεχόντων

15’

Χαιρετισμοί εκ μέρους του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού
o
o

Δήμαρχος Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, κ. Δημήτρης Γαλάνης
Αντιδήμαρχος θεμάτων δομημένου Περιβάλλοντος και τοπικής
ανάπτυξης, κ. Νικόλαος Ζερβός

15’

Ενημέρωση για το ΣΒΑΚ - Παρουσίαση του τρόπου εμπλοκής των φορέων
και των πολιτών στο σχεδιασμό- Ομάδα Εργασίας του ΣΒΑΚ- Lever A.E.

10’

Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος μεταφορών
στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού - Ομάδα Εργασίας του ΣΒΑΚ- Lever A.E.

15’

Τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων φορέων πάνω
o
o

Στα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης
Στον οραματικό στόχο και τις κατευθύνσεις στρατηγικής του
Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού

Εισήγηση/τοποθέτηση επόπτριας ΣΒΑΚ, κ. Μαρία Σολωμού,
Αρχιτέκτονα μηχανικό τμήματος μελετών Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού

80’

10

Συνοπτικό εργαστήριο για την ανάδειξη οράματος και την ιεράρχηση
προτεραιοτήτων
20’
Προτροπή στους εμπλεκόμενους φορείς, στους οποίους εστάλη το
Σύμφωνο Συμμετοχής, να το υπογράψουν.
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Συνοπτικά, οι φορείς που συμμετείχαν στις 4 θεματικές τηλεδιασκέψεις- διαβουλεύσεις
παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα:
Πίνακας 10: Φορείς που έλαβαν μέρος στον Α’ Κύκλο Διαβούλευσης
Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

1

Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού- εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής

2

Μέλη της Ομάδας ΣΒΑΚ Φιλοθέης - Ψυχικού - Μέλη της ομάδας Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας ΠΕΔΑ

3

Lever A. E.

4

Εκπρόσωπος του ΟΑΣΑ

5
6

Εκπρόσωπος της Αττικό Μετρό Α.Ε

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψυχικού
Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Ψυχικού
Εκπρόσωπος του ΟΚΑΠΑ
Εκπρόσωπος από τη Σχολή Μωραΐτη
Εκπρόσωπος από το ΓΕΛ Νέου Ψυχικού
Εκπρόσωπος από το 1ο Γυμνάσιο Φιλοθέης
Εκπρόσωπος από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού
Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Ψυχικού
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή
Εκπρόσωπος του Συλλόγου Ποδηλάτες/-ισσες
Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Πρότυπου Βαρβακείου
Λυκείου και Ταμίας του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου
Ψυχικού Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή
Εκπρόσωπος του ΟΚΑΠΑ

18

Εκπρόσωπος του Γυμνασίου Ψυχικού Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή
Πρόεδρος του Συλλόγου Αστικών Ποδηλατών Αττικής “ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ
Κοινότητα”

19

Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ελληνίδων Μητέρων

20

Εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ - Υπεύθυνος Επιχειρησιακού Κέντρου ΕΚΑΒ Αθηνών

21

Πολίτες των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού
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Από τη συζήτηση με τους φορείς και τους πολίτες αναδείχθηκαν τα κύρια προβλήματα
αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος κινητικότητας, τα οποία
ελήφθησαν υπόψη από την Ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ για την ανάπτυξη της Στρατηγικής
του Σχεδίου (Κεφάλαιο 4ο ).
Πιο συγκεκριμένα, αναδείχθηκε ιδιαίτερα το ζήτημα των ελλιπών υποδομών και της
αδυναμίας του υφιστάμενου σχεδιασμού να προωθήσει ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες
μετακίνησης. Από τους συμμετέχοντες ιεραρχήθηκε ως ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα του
περιορισμένου πλάτους και της μη βατότητας των πεζοδρομίων και δόθηκε έμφαση στο να
μπορέσει ο Δήμος να γίνει προσβάσιμος και προσπελάσιμος για όλους/ες, με μέτρα που
να εστιάζουν στις μετακινήσεις των ευπαθών ομάδων του κοινωνικού συνόλου (μαθητές,
ΑμεΑ, τρίτη ηλικία κοκ.). Επίσης, ως σημαντική προτεραιότητα από τη συζήτηση
αναδείχθηκε η μείωση της χρήσης των ΙΧ αυτοκινήτων για τις καθημερινές μετακινήσεις
εντός του Δήμου και η αλληλένδετη προώθηση της πεζής μετακίνησης, του ποδηλάτου και
της δημόσιας συγκοινωνίας.
Το ζήτημα της ενίσχυσης και αναβάθμισης των ΜΜΜ επισημάνθηκε ως εξέχουσας
σημασίας. Στην κατεύθυνση αυτή τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη καλύτερης σύνδεσης των
επιμέρους Δημοτικών Ενοτήτων μέσα από τη δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας, ενώ
ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό και στη βελτίωση της
συχνότητας των υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν
τους μαθητές στις καθημερινές μετακινήσεις τους προς και από το σχολείο, αλλά και ώστε
να επιτυγχάνεται η καλύτερη σύνδεση με τους κοντινούς σταθμούς του Μετρό.
Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε ζητήματα ασφάλειας. Στο σύνολο του Δήμου
παρατηρείται μια πλειάδα επικίνδυνων σημείων στο οδικό δίκτυο τόσο για τους ίδιους τους
οδηγούς, όσο και για τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα
εντοπίζεται σε περιοχές γύρω από τα σχολεία όπου παρατηρείται ανυπαρξία πεζοδρομίου,
αλλά και στα σημεία επικίνδυνων διασταυρώσεων υπό γωνία και σε αδιαμόρφωτους
κόμβους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε ζητήματα ελλιπούς ορατότητας λόγω ανεπαρκούς
φωτισμού ή πυκνής βλάστησης που συχνά καλύπτει την σήμανση ή/και εμποδίζει την
απρόσκοπτη διέλευση των πεζών στα πεζοδρόμια.
Επιπρόσθετα, έμφαση δόθηκε στο πρόβλημα των αυξημένων ροών των διαμπερών
κινήσεων στο Δήμο και στην ανάγκη για την εύρεση λύσεων, εξετάζοντας και περιπτώσεις
αδιάνοικτων οδών, αλλά και στα προβλήματα στάθμευσης που αντιμετωπίζει ο Δήμος
(κυρίως στην περιοχή του Φάρου και στις περιοχές όπου κυριαρχούν μικρά πλάτη οδών
όπως είναι η περιοχή της Νέας Αγοράς στο Ψυχικό), ενώ ιεραρχήθηκε και η αντιμετώπιση
και των προβλημάτων που δημιουργούνται από την παράνομη στάθμευση επί των
πεζοδρομίων και πεζοδρόμων και από την δέσμευση των χώρων που θα πρέπει να
εξυπηρετούν την πεζή μετακίνηση.
Τέλος, επισημάνθηκε η ιδιαίτερη σημασία του να ιεραρχήσει το Σχέδιο την ενίσχυση της
ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και η αναβάθμιση του
δημόσιου και αστικού χώρου. Οι χωρικές ενότητες που σήμερα καλύπτουν ανάγκες χρήσης
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των αυτοκινήτων θα πρέπει να επανεξεταστούν και να αλλάξει η λειτουργική τους
υπόσταση.
Από τη συνολική συζήτηση με τους φορείς και τους πολίτες καταλήχθηκε ότι το ΣΒΑΚ θα
πρέπει να επιδιώξει μία ενιαία και συντονισμένη θεώρηση για τον πολεοδομικό και
κυκλοφοριακό σχεδιασμό, η οποία μπορεί να επιτευχθεί και μέσα από την ιεράρχηση κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου. Αποτέλεσε ως εκ τούτου στόχο για το ΣΒΑΚ το να
απελευθερώσει από τους ισχυρούς και διαμπερείς φόρτους δρόμους με περιορισμένη
περιβαλλοντική αντοχή, όπως είναι εκείνοι με φτωχή γεωμετρία, αλλά όσους φιλοξενούν
ευάλωτες και ευαίσθητες παρόδιες χρήσεις, όπως κατοικία, σχολεία, πάρκα, παιδικές
χαρές, εκκλησίες, πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα κ.α.

Αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίων
Στο πλαίσιο την Α’ Φάσης του Συμμετοχικού Σχεδιασμού εντάσσεται και η έρευνα
ερωτηματολογίων τόσο σε κατοίκους όσο και σε φορείς που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή. Σκοπό αυτής της δραστηριότητας αποτέλεσε η ανάδειξη των προβλημάτων, όπως
τα αντιλαμβάνονται οι πολίτες μέσα από την εμπειρία τους και την καθημερινότητά τους.
Παράλληλα, μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά και από τα σχόλια των
συμμετεχόντων κατέστη δυνατόν να
εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με τη
διαμόρφωση ενός οράματος για το Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού, τις προτεραιότητες που θα
πρέπει να ιεραρχήσει το Σχέδιο, αλλά και τις πιθανές λύσεις που θα πρέπει να εξετασθούν.
Ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια τα αποτελέσματα από τις ερωτήσεις που σχετίζονται
με τα βασικά προβλήματα και τα προτεινόμενα μέτρα που οι κάτοικοι θεωρούν αναγκαία.
Προβλήματα στις μετακινήσεις
Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν τα προβλήματα ενός καταλόγου που τους
δόθηκε και αφορούσε ενδεχόμενες ανεπάρκειες στις υποδομές των διαφόρων μέσων
κινητικότητας αλλά και στον τρόπο λειτουργίας τους. Η κλίμακα της βαθμολόγησης είναι
από 1 έως 5, και με τον βαθμό 5 να αντιστοιχεί στο πιο σημαντικό και το βαθμό 1 στο
λιγότερο σημαντικό για τους συμμετέχοντες.
Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 11), παρουσιάζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας που
συγκέντρωσε το κάθε πρόβλημα, αλλά και το ποσοστό των συμμετεχόντων που το
αξιολογεί ως σημαντικό ποσοστό ερωτηθέντων που βαθμολόγησαν με βαθμό >4.
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Πίνακας 11: Αξιολόγηση προβλημάτων σε σχέση με τις μετακινήσεις
Ποσοστό
συμμετεχόντων
Μ.Ο
που αξιολογεί το
βαθμολογίας πρόβλημα ως
σημαντικό
(βαθμολογία >4)

Προβλήματα σε σχέση με τις μετακινήσεις

Ανεπαρκές δίκτυο για μετακίνηση με ποδήλατο (έλλειψη
κατάλληλης σήμανσης, έλλειψη χώρων στάθμευσης, 3,68
έλλειψη ποδηλατοδρόμων κτλ.)

61,33%

Παράνομη στάθμευση

3,55

53,33%

Περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίων και ύπαρξη εμποδίων
(π.χ.
τραπεζοκαθίσματα,
σταθμευμένα
οχήματα, 3,53
λακκούβες κτλ.)

58,67%

Έλλειψη χώρων στάθμευσης για αυτοκίνητα και δίκυκλα

2,97

41,33%

Αραιά δρομολόγια και έλλειψη αξιοπιστίας δημόσιας
2,95
συγκοινωνίας

41,33%

Αυξημένη παραβατικότητα

2,92

41,33%

Κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις

2,79

33,33%

Περιορισμένες λεωφορειακές γραμμές και αραιές στάσεις
2,79
λεωφορείων

38,67%

Ελλιπής σήμανση – ελλιπής συντήρηση της σήμανσης –
2,67
μειωμένο αίσθημα οδικής ασφάλειας

28,00%

Κακή κατάσταση λεωφορείων και στάσεων

2,67

32,00%

Έλλειψη καθαρής ατμόσφαιρας και ηχορύπανση

2,33

24,00%

Υψηλό κόστος μετακίνησης

2,05

17,33%

Έλλειψη ελεύθερων δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου 1,95

17,33%
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Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, το ανεπαρκές δίκτυο για μετακίνηση με ποδήλατο, η
παράνομη στάθμευση και το περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίων και ύπαρξη εμποδίων (π.χ.
τραπεζοκαθίσματα, σταθμευμένα οχήματα, λακκούβες κτλ.) αναδεικνύονται ως τα πιο
ευρέως αναγνωρισμένα πρόβλημα ενώ ακολουθούν η έλλειψη χώρων στάθμευσης για
αυτοκίνητα και δίκυκλα, η παράνομη στάθμευση, αλλά και τα αραιά δρομολόγια και
έλλειψη αξιοπιστίας δημόσιας συγκοινωνίας. Τέλος, ως λιγότερο σημαντικά
βαθμολογήθηκαν το υψηλό κόστος μετακίνησης και η έλλειψη ελεύθερων δημόσιων
χώρων και χώρων πρασίνου.
Με την ίδια κλίμακα βαθμολόγησης, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν και τα
μέτρα που θα πρέπει να προκριθούν για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.
Η κλίμακα της βαθμολόγησης και σε αυτήν την ερώτηση κυμαίνεται από 1 έως 5,
βαθμολογώντας με 5 τα μέτρα που αξιολογούν ως μείζονος σημασίας και με 1 τα μέτρα
που αξιολογούν ως λιγότερο σημαντικά. Τα αποτελέσματα από το πρώτο δείγμα πολιτών
παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 12).
Πίνακας 12: Αξιολόγηση των αναγκαίων μέτρων σε σχέση με τις μετακινήσεις
Μέσος
Προτεινόμενες κατηγορίες μέτρων

Όρος
βαθμολογίας

Ποσοστό συμμετεχόντων
που θεωρεί σημαντικό το
να παρθούν μέτρα σε
αυτήν την κατεύθυνση
(βαθμολογία >4)

Μέτρα για να μπορούν ΑΜΕΑ,
ηλικιωμένοι, παιδιά να κινούνται με
ασφάλεια
και
άνεση
(π.χ.
απομάκρυνση εμποδίων από τα
πεζοδρόμια,
αλλαγή
υλικών
πεζοδρομίων,
βελτίωση
των 4,19
διαβάσεων, διαμόρφωση σχολικών
διαδρομών, αναβάθμιση του στόλου
των
λεωφορείων,
συστήματα
ενημέρωσης για άτομα που δεν έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο κτλ.)

78,75%

Μέτρα για την ενίσχυση του
περπατήματος (π.χ. πεζοδρομήσεις,
διαπλάτυνση πεζοδρομίων, αύξηση
3,80
χώρων πρασίνου, αστυνόμευση,
διαδρομές
με
πολιτιστικό
ενδιαφέρον)

70,00%

Προτάσεις για την αύξηση της οδικής 3,66

66,25%
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Μέσος
Προτεινόμενες κατηγορίες μέτρων

Όρος
βαθμολογίας

Ποσοστό συμμετεχόντων
που θεωρεί σημαντικό το
να παρθούν μέτρα σε
αυτήν την κατεύθυνση
(βαθμολογία >4)

ασφάλειας και προστασίας των
πολιτών γενικά (π.χ. περιοχές ήπιας
κυκλοφορίας που αποτρέπουν την
αύξηση της ταχύτητας, κυκλικοί
κόμβοι, βελτίωση φωτισμού, αύξηση
της ζωής στο δρόμο)
Μέτρα για την ενίσχυση του
ποδηλάτου (π.χ. ποδηλατόδρομοι,
3,66
θέσεις
στάθμευσης
ποδηλάτων,
κοινόχρηστα ποδήλατα)

58,75%

Μέτρα για την αποτροπή της
παράνομης
στάθμευσης
και
γενικότερα για στάθμευση (π.χ.
«έξυπνο» σύστημα, αστυνόμευση, 3,62
διαπλάτυνση
πεζοδρομίων
και
φυσικά εμπόδια, δημιουργία χώρων
στάθμευσης εκτός οδού)

65,00%

Μέτρα για τη βελτίωση των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. πιο συχνά
δρομολόγια, πιο άνετες στάσεις, πιο
πολλές
στάσεις,
βελτίωση 3,28
συστήματος
αγοράς
εισιτηρίου,
βελτίωση
των
τηλεματικών
υπηρεσιών κτλ.)

55,00%

Μέτρα σχετικά με τη χρήση
αυτοκινήτων και μηχανών ( π.χ.
μείωση της ταχύτητας, προώθηση
ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα 3,24
πληροφόρησης για τις κυκλοφοριακές
συνθήκες σε πραγματικό χρόνο με
εναλλακτικές διαδρομές)

52,50%

Έχει σημασία να υπογραμμιστεί ότι όλα τα μέτρα αξιολογήθηκαν ως σημαντικά, με μέσο
όρο βαθμολογίας πάνω από 3,24. Ωστόσο, από τις μέχρι τώρα απαντήσεις οι ερωτηθέντες
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προκρίνουν ιδιαιτέρως μέτρα για να μπορούν ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά να κινούνται με
ασφάλεια και άνεση μέτρα που αφορούν στην ενίσχυση του περπατήματος, αλλά και στην
αύξηση της οδικής ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.
Τέλος, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να ιεραρχήσουν το τι θεωρούν ως σημαντικό ώστε να
γίνει ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού πιο φιλικός προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του
στο μέλλον. Τα αποτελέσματα από την εν λόγω ερώτηση λήφθηκαν υπόψη για τη
διατύπωση του οράματος, η οποία θα παρουσιαστεί στο επόμενο Κεφάλαιο.

Αποτελέσματα Β’ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού
Στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού, ο Δήμος σε συνεργασία με τον
ανάδοχο διοργάνωσε και, ολοκλήρωσε με επιτυχία και τον Β΄ Κύκλο της δημόσιας
Συζήτησης - Διαβούλευσης με πολίτες και εμπλεκόμενους φορείς του Σχεδίου. Λόγω των
πρωτόγνωρων συνθηκών της πανδημίας του COVID-19 και ο Β΄ Κύκλος Διαβούλευσης
πραγματοποιήθηκε μέσω θεματικών τηλεδιασκέψεων:
•

Η πρώτη θεματική τηλεδιάσκεψη, διεξήχθη την Παρασκευή 27/11, ώρα 12:0014:30, και σε αυτήν έλαβαν μέρος τοπικές διοικητικές αρχές, φορείς μεταφορικού
έργου, φορείς εκπαίδευσης, εκπρόσωπος του όμορου Δήμου Αθηναίων, καθώς και
εκπρόσωπος της Τροχαίας.

•

Η δεύτερη θεματική τηλεδιάσκεψη, έλαβε χώρα την Τρίτη 08/12/2020 και ώρα
17:00-20:30.

Στην

τηλεδιάσκεψη

συμμετείχαν

φορείς

πολιτών

που

δραστηριοποιούνται στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών
ομάδων, ενώσεις ποδηλατιστών και πεζών, φορείς που εκπροσωπούν ΑμεΑ και
ευάλωτες ομάδες, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς επίσης και πολίτες των
τριών δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
Στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου Διαβούλευσης παρουσιάστηκαν από την Ομάδα Εργασίας τα
εναλλακτικά σενάρια παρέμβασης και τα προτεινόμενα μέτρα για τη Βιώσιμη Αστική
Κινητικότητα στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. Στον Παρακάτω Πίνακα παρατίθεται συνοπτικά
το πρόγραμμα των δύο τηλεδιασκέψεων.
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Πίνακας 13: Πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων Β’ Κύκλου Διαβούλευσης του Δικτύου Φορέων
ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
Πρόγραμμα Τηλεδιάσκεψης Β’ Κύκλου Διαβούλευσης
ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού
Θέμα

Διάρκεια

Προσέλευση συμμετεχόντων

15΄

Χαιρετισμός εκ μέρους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

15΄

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Α΄ Φάσης Συμμετοχικού
Σχεδιασμού, των στρατηγικών κατευθύνσεων του Σχεδίου και των
εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας

30΄

Τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων φορέων πάνω στα προτεινόμενα
μέτρα - Επιλογή βέλτιστου σεναρίου κινητικότητας

60΄ - 120΄

Οι συμμετέχοντες των δύο θεματικών τηλεδιασκέψεων του Β’ Κύκλου Διαβούλευσης
παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα:
Α/Α

Συμμετέχοντες

1

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού ─ Εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής - Μέλη της
Ομάδας ΣΒΑΚ Φιλοθέης - Ψυχικού

2

Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης A.E.

3

Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ

4

Εκπρόσωπος της Αττικό Μετρό Α.Ε.

5

Εκπρόσωπος του ΟΑΣΑ, Τμήμα Αστικής Κινητικότητας, Προσβασιμότητας και
Περιβάλλοντος

6

Εκπρόσωπος του ΟΑΣΑ, Διεύθυνση Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

7

Εκπρόσωπος του Α’ Τμήματος Τροχαίας ΒΑ Αττικής

8

Δ/ντης 1ου Γενικού Λυκείου Νέου Ψυχικού

9

Δ/ντρια Γενικού Λυκείου Παλαιού Ψυχικού

10

Δ/ντρια 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού

11

Εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων

12

Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψυχικού

13

Εκλεγμένοι κοινοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
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Α/Α

Συμμετέχοντες

14

Εκπρόσωπος του ΟΚΑΠΑ

15

Εκπρόσωπος του Συλλόγου Αστικών Ποδηλατών Αττικής “ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ
Κοινότητα”

16

Εκπρόσωπος του Συλλόγου Ροή- Πολίτες υπέρ των ρεμάτων

17

Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Πρότυπου Βαρβακείου
Λυκείου

18

Διευθυντής του Γυμνασίου Ψυχικού «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή»

19

Πολίτες – κάτοικοι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Από τη συζήτηση με τους συμμετέχοντες αναδείχθηκε ότι τα μέτρα που
συμπεριλαμβάνονται στο ήπιο Σενάριο δεν θα πρέπει να υιοθετηθούν ως ένα πρώτο βήμα
για την επίτευξη των μέτρων του Ριζοσπαστικού Σεναρίου. Προκρίθηκε ως εκ τούτου η
υιοθέτηση των παρεμβάσεων του ήπιου σεναρίου σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα- 5ετίας και
η σταδιακή υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων του ριζοσπαστικού σεναρίου σε
ορίζοντα 10ετίας. Με τον τρόπο αυτό εκτιμήθηκε ότι τα μέτρα του ριζοσπαστικού σεναρίου
θα γίνουν περισσότερο αποδεκτά από την κοινωνία των πολιτών.
Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες συμφώνησαν με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις,
ιεραρχώντας ως ιδιαίτερα σημαντικά τα μέτρα ενίσχυσης της πεζής μετακίνησης και της
μετακίνησης με το ποδήλατο. Έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της βελτίωσης του πλάτους των
πεζοδρομίων και σε μέτρα αντικατάστασης/ αναβάθμισης των φθαρμένων πεζοδρομίων
και της βελτίωσης των προσβάσεων κατά προτεραιότητα σε θέσεις στάσεων του ΟΑΣΑ.
Επίσης υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας των
σταθμών του μετρό (υφιστάμενων και μελλοντικών) μέσα από τη δημιουργία διαδρομών
προς/ από αυτούς και τη βελτίωση των υποδομών για την πεζή μετακίνηση και το
ποδήλατο. Από τη συζήτηση αναδείχθηκε το κοινό όφελος μιας τέτοιας συνεργασίας προς
εξυπηρέτηση και των μέτρων του ΣΒΑΚ, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη για συνεργασία με
την Αττικό Μετρό, αλλά και τον ΟΑΣΑ, ο οποίος αναλαμβάνει την οργανωμένη
μετεπιβίβαση με λεωφορεία στους σταθμούς.
Από αρκετούς συμμετέχοντες έγινε αναφορά στο πρόβλημα της λειτουργίας των μεγάλων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εντός του Δήμου, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ψυχικού, και
υπογραμμίστηκε η σημαντική κυκλοφοριακή, και κατ’ επέκταση περιβαλλοντική,
επιβάρυνση από τον στόλο των ιδιωτικών σχολικών λεωφορείων. Προτάθηκε η λύση του να
αποβιβάζονται τα μεγαλύτερα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου σε προβλεπόμενο
χώρο, ενδεχομένως στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισίας, ενώ τονίστηκε η σημασία
του να δοθούν κίνητρα για αντικατάσταση του στόλου των σχολικών λεωφορείων με
ηλεκτρικά οχήματα.
Τόσο από την πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψυχικού, όσο και από τους κατοίκους
επισημάνθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης στην οδό Δάφνης και στην οδό 28ης
Οκτωβρίου, λόγω των αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων και της συμφόρησης που

63

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

επικρατεί καθημερνά εξαιτίας διαμπερών κινήσεων. Η λύση της μονοδρόμησης της 28ης
Οκτωβρίου και της μονοδρόμησης της οδού Δάφνης μέσω μίας συνολικής ανάπλασης της
περιοχής της Νέας Αγοράς και της πλατείας Πίνδου έγινε αποδεκτή από τους
συμμετέχοντες. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση και σε ζητήματα που σχετίζονται με τη
διαχείριση της στάθμευσης στην περιοχή κοντά στο «Λητώ» και στις κάθετες οδούς στην
οδό Μαραθωνοδρόμου, ενώ υπογραμμίστηκε η σημασία του να συμπεριληφθεί
μακροπρόθεσμα και η περιοχή της Παλαιάς Αγοράς του Ψυχικού στις περιοχές
ελεγχόμενης στάθμευσης.
Η εκπρόσωπος του συλλόγου Ροή για την προστασία των ρεμάτων και κάτοικος της
Δημοτικής ενότητας Φιλοθέης, εστίασε στη σημασία της προστασίας και ανάδειξης του
ρέματος της Φιλοθέης. Ως εκ τούτου, πρότεινε να αποκαλυφθεί και το κλειστό κομμάτι του
ρέματος, καθώς το λεγόμενο daylighting είναι μία λογική που την ακολουθούν σε όλον τον
κόσμο. Για την ανάδειξη του ήδη ανοιχτού τμήματος, προτάθηκε να φύγουν άμεσα τα
σαρζανέτ και να ακολουθηθούν λύσεις οικο-μηχανικής.
Οι εκπρόσωποι των Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων έδωσαν στις τοποθετήσεις τους
έμφαση στο να δοθεί προτεραιότητα για τη δημιουργία ασφαλών διαδρομών από και προς
τα σχολεία σε άμεσο χρονικό ορίζοντα. Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων επεσήμαναν τη σημασία του να επισπευσθεί η δημιουργία δημοτικής
συγκοινωνίας που να εξυπηρετεί τους μαθητές στις καθημερινές τους μετακινήσεις και
ιδιαίτερα τα παιδιά που μένουν πιο μακριά - σε μη περπατήσιμη απόσταση από το σχολείο
τους.
Ως σημαντικό ζήτημα αναδείχθηκε από τις τοποθετήσεις και η ανάγκη επανεξέτασης των
δρομολογίων της δημόσιας συγκοινωνίας, καθώς αρκετά από αυτά αλληλεπικαλύπτονται,
ενώ ορισμένα δεν εξυπηρετούν παρά ελάχιστους κατοίκους του Δήμου.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έμφαση δόθηκε και σε ζητήματα μείωσης των ταχυτήτων
διέλευσης των οχημάτων και αύξησης της ασφάλειας, ενώ επισημάνθηκε η αναγκαιότητα
του να επιλεχθούν οι κατάλληλες τεχνικές και τα βέλτιστα υλικά ασφαλτόστρωσης, καθώς
οι κάτοικοι έκριναν ως αρνητική τη μέχρι τώρα χρήση των κυβολίθων, ως ένα υλικό που
είναι ακατάλληλο για το ποδήλατο. Επίσης κάτοικοι του Ψυχικού πρότειναν να εξετασθούν
από το Σχέδιο και οι περιπτώσεις αδιάνοικτων οδών, όπως η οδός Μελετοπούλου, η οδός
Ελ. Αθανασιάδου, αλλά και η οδός Ρούπελ.
Από τη συζήτηση αναδείχθηκε και η αναγκαιότητα λήψης μέτρων ευαισθητοποίησης για
την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του ΣΒΑΚ. Τέτοια
μέτρα θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν αντικίνητρα για τη χρήση του ΙΧ, π.χ. με την
επιβολή ειδικού τέλους στάθμευσης για όσους δεν χρησιμοποιούν το γκαράζ τους και
σταθμεύουν παρά την οδό.
Παράλληλα, προτάθηκε η χρήση έξυπνων εφαρμογών για να ενημερώνονται οι πολίτες σε
θέματα που άπτονται διαβούλευσης άμεσα και χωρίς τη διαμεσολάβηση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, επισημάνθηκε η χρησιμότητα του να γίνουν κάποιες από τις
παρεμβάσεις να γίνουν πιλοτικά ή δοκιμαστικά, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα
ή δυσκολίες και ώστε να ληφθεί υπόψη και η γνώμη των κατοίκων.
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Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε η σημασία της ηλεκτροκίνησης και της άμεσης χωροθέτησης
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εντός του Δήμου, ως μία λύση για την στροφή σε
πιο φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα.

Αποτελέσματα Γ’ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού
Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της 3ης φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού, η
ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ (Δήμου και αναδόχου) τηρώντας τις αρχές του συμμετοχικού
σχεδιασμού στη διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
ανάρτησε τόσο τα εναλλακτικά σενάρια όσο και τις παρεμβάσεις- μέτρα που
διαμορφώθηκαν ανά στρατηγική κατεύθυνση σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο
ορίζοντα στο επικρατέστερο σενάριο σε διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του ΣΒΑΚ
Φιλοθέης- Ψυχικού. Μέσα από τη σχετική ανάρτηση φορείς και πολίτες μπορούσαν να
ενημερωθούν, αλλά και να σχολιάσουν μέσα από ανοιχτή ερώτηση σε ειδική φόρμα τόσο
τα σενάρια όσο και τα προτεινόμενα μέτρα του επικρατέστερου σεναρίου.
Τα μέτρα παρουσιάστηκαν αναλυτικά υπό τη μορφή πίνακα για τους χρονικούς ορίζοντες
5ετίας και 10ετίας, ενώ αναρτήθηκαν και οι σχετικοί χάρτες με την προτεινόμενη
χωροθέτηση των παρεμβάσεων.
Συνοπτικά, πολίτες και φορείς του Δήμου τάχθηκαν υπέρ των γενικών κατευθύνσεων του
προτεινόμενου σεναρίου, δίνοντας έμφαση στην προτεραιοποίηση ορισμένων μέτρων
όπως η δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας, αλλά και σε μέτρα που σχετίζονται με την
αντιμετώπιση της διαμπερούς κυκλοφορίας.
Θετικά σχόλια έλαβαν και οι παρεμβάσεις σε κόμβους προς βελτίωση της οδικής
ασφάλειας, η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πράσινων διαδρομών και η
αναδιαμόρφωση και επέκταση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι κάτοικοι από την περιοχή της Νέας Αγοράς κατέθεσαν
συμπληρωματικό έγγραφο με τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζει ο άξονας της 28ης Οκτωβρίου και η περιοχή γύρω από την πλατεία
Πίνδου στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού. Οι προτάσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη από την
ομάδα εργασίας για τη διατύπωση των οριστικών πακέτων μέτρων του Σχεδίου Δράσης του
ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού.
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Κεφάλαιο 4ο
Ανάπτυξη Στρατηγικής- Σενάρια αστικής κινητικότητας
Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα
Η ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα αποτελεί έναν από τους
ακρογωνιαίους λίθους του ΣΒΑΚ καθώς το κοινό όραμα συνιστά τη βάση για τον
προσδιορισμό των στρατηγικών στόχων που θα εξειδικευτούν κατά το επόμενο βήμα
εκπόνησης. Αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο της όλης διαδικασίας, σηματοδοτώντας τη
μετάβαση από τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, στην
σύνθεση των διαφορετικών αποτελεσμάτων για τη χάραξη μιας στρατηγικής.
Το όραμα της πόλης για την κινητικότητα διατυπώνει συνοπτικά τους απώτερους στόχους
που θα κληθεί να εξυπηρετήσει το Σχέδιο, ενώ ταυτόχρονα εμπνέει και παρακινεί τους
πολίτες, τον Δήμο και όλους τους εμπλεκομένους φορείς προς αυτήν την κατεύθυνση.
Επιπλέον, βοηθά τα εμπλεκομένα μέρη να αποκλείουν δράσεις, μέτρα, και πρακτικές που
δεν συμβάλλουν τελικά στο όραμα, διευκολύνοντας έτσι τη λήψη αποφάσεων και την
αξιοποίηση των πόρων με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό.
Το όραμα παρέχει μία ποιοτική περιγραφή του επιθυμητού μελλοντικού αστικού
περιβάλλοντος. Η ανάπτυξή του μπορεί να προκύψει μέσα από την απάντηση σε δύο (2)
βασικά ερωτήματα:
▪

Σε τί είδους πόλη θέλουμε να ζήσουμε;

▪

Πώς θα διαφοροποιείται η πόλη αυτή από τις υπόλοιπες;

Τα κρίσιμα αυτά ερωτήματα, προκειμένου να αναδείξουν ένα κοινό όραμα, απαντώνται
κατά κύριο λόγο μέσα από τις συμμετοχικές διαδικασίες με τους εμπλεκόμενους φορείς
και τους πολίτες. Το όραμα καλείται να συμβαδίζει με τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και από το σενάριο τάσεων (μηδενικό
σενάριο1). Τα εναλλακτικά σενάρια βοηθούν στη διατύπωση ενός οράματος που να είναι
εφικτό για τον χρονικό ορίζοντα που επιλέγεται2, ενώ συμβάλλουν στον προσδιορισμό του
τρόπου με τον οποίο θα εκπληρωθεί. Επιπλέον, καθώς η κινητικότητα εντάσσεται στο
ευρύτερο πλαίσιο της αστικής και κοινωνικής ανάπτυξης, το κοινό όραμα αναπτύσσεται με
τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη πολιτικές που εξυπηρετούν ευρωπαϊκούς,
εθνικούς στόχους και που άπτονται και άλλων θεμάτων του αστικού περιβάλλοντος και
της κοινωνίας όπως:

1

Όπως θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο, αφορά στο μελλοντικό σενάριο βάσει του οποίου δεν προβλέπεται
καμία σημαντική παρέμβαση στην υφιστάμενη οργάνωση της κινητικότητας στην πόλη, πέραν των ήδη
προγραμματισμένων ή δρομολογημένων παρεμβάσεων.
2
Σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ανάπτυξης των ΣΒΑΚ, η διατύπωση του οράματος βασίζεται
στη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (προτεραιότητες που χαράσσονται από τις ευκαιρίες που
παρουσιάζει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη), επηρεάζει τη διαμόρφωση των εναλλακτικών
σεναρίων και επηρεάζεται από τα αποτελέσματα αυτών.https://www.eltis.org/el/mobility-plans/sump-onlineguidelines
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•

τον πολεοδομικό, χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό,

•

την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, την ποιότητα ζωής, την υγεία και την
ασφάλεια.

Τέλος, κατά τη διατύπωση του οράματος, χρειάζεται να συνεκτιμηθεί η πολεοδομική και
οικιστική εξέλιξη του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μεγάλο βαθμό έχει καταφέρει να
διατηρήσει τη φυσιογνωμία των αρχικών Σχεδίων των προαστίων στις Δημοτικές Ενότητες
Φιλοθέης και Ψυχικού, καθώς χαρακτηρίζεται από χαμηλούς συντελεστές δόμησης,
ποικιλομορφία ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, ενώ βρίθει αξιόλογων κτηρίων που
δημιουργούν ένα αναβαθμισμένης ποιότητας αστικό τοπίο. Παράλληλα, θα πρέπει να
συμπεριληφθεί η στόχευση για μία ενιαία, λειτουργική θεώρηση του Δήμου και των
επιμέρους δημοτικών ενοτήτων με έμφαση στα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζει
η δημοτική ενότητα Νέου Ψυχικού από την άνιση κατανομή των υπερτοπικών και
εμπορικών δραστηριοτήτων.
-

Η γνώμη των πολιτών για το όραμα

Η γνώμη των πολιτών για το όραμα αποτυπώθηκε τόσο μέσω σχετικής ερώτησης, μέρος
του ερωτηματολογίου που διατέθηκε στους πολίτες3, όσο και μέσω των γενικότερων
προτεραιοτήτων που έθεσαν από το σύνολο των απαντήσεών τους. Καθώς οι γενικότερες
προτεραιότητες αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης, στην συνέχεια
δίνεται βαρύτητα στις εξειδικευμένες απαντήσεις που αφορούσαν στο όραμά τους για την
πόλη.
Αναφορικά με τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα
ερωτηματολογίου, τόσο οι πολίτες που κατοικούν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο
Φιλοθέης- Ψυχικού θα ήθελαν ένα Δήμο που στο μέλλον θα είναι κυρίως ασφαλής και
προσβάσιμος για όλους και όλες χωρίς αποκλεισμούς (21% των συνολικών απαντήσεων),
φιλικός προς το περιβάλλον (20% των συνολικών απαντήσεων), αλλά και έξυπνος και
πρωτοπόρος σε καινοτομίες (18% των συνολικών απαντήσεων). Στην Εικόνα 20 φαίνεται η
τελική κατάταξη των απαντήσεων.

3

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από το σύνολο των ερωτηματολογίων πολιτών (80 απαντήσεις)
που συμπληρώθηκαν έως 11/9/2020.
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Εικόνα 20: Κατάταξη απαντήσεων στο ερώτημα «Σε τι είδους Δήμο θα θέλατε να ζείτε; Τι
ιεραρχείτε ως πιο σημαντικό ώστε να γίνει ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού πιο φιλικός προς
τους κατοίκους και να διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους;»
-

Η γνώμη των φορέων για το όραμα

Η γνώμη των φορέων όσον αφορά στο όραμα αποτυπώθηκε κατά τη διάρκεια των
θεματικών τηλεδιασκέψεων στα πλαίσια του Α’ Κύκλου Διαβούλευσης.
Από τις τοποθετήσεις τόσο της Δημοτικής Αρχής όσο και από τους συμμετέχοντες φορείς
σκιαγραφήθηκε το όραμα για μία πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Δήμου ΦιλοθέηςΨυχικού, η οποία θα εστιάζει στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων, αντί της
εξυπηρέτησης των μηχανοκινήτων οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο και όπου θα
δίνεται προτεραιότητα στην πεζή μετακίνηση χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς, καθώς
και στην ενθάρρυνση της χρήσης του ποδηλάτου και των ΜΜΜ.
Οι φορείς που συμμετείχαν στον Α’ Κύκλο Διαβούλευσης οραματίζονται έναν Δήμο
περισσότερο βιώσιμο και ανθρώπινο και με καλύτερη σύνδεση και λειτουργική ενοποίηση
των επιμέρους Δημοτικών ενοτήτων του. Μια τέτοια στρατηγική θα δίνει έμφαση στην
εξυπηρέτηση διαφορετικών ομάδων κατοίκων στις καθημερινές τους μετακινήσεις, με
έμφαση στις ευάλωτες ομάδες μετακινούμενων όπως είναι τα παιδιά, τα ΑμεΑ, η τρίτη
ηλικία, οι ποδηλάτες κ.α.
Όλοι συμφώνησαν πως η προσβασιμότητα αναφαίρετο δικαίωμα και θα πρέπει να γίνεται
χωρίς αποκλεισμούς. Παράλληλα, στόχος και επιδίωξη είναι να επιτευχθούν τα παραπάνω
μέσα από μία ενιαία θεώρηση του πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού και
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δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της φυσιογνωμίας της κηπούπολης. Μία τέτοια
προσέγγιση θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
διαμπερών κινήσεων, ιδιαίτερα στις πληττόμενες περιοχές του Δήμου, μέσα από τη
βελτίωση και αναβάθμιση της ελκυστικότητας και της αισθητικής του αστικού
περιβάλλοντος στο σύνολο του Δήμου, αλλά και μέσα από την ιεράρχηση μέτρων που θα
μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των καθημερινών χρηστών με
απώτερο σκοπό τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στις τρεις Δημοτικές
Ενότητες του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού.
- Διατύπωση του κοινού οράματος
Με βάση τα παραπάνω διαμορφώθηκε το κοινό όραμα για το σχεδιασμό ΣΒΑΚ του Δήμου
Φιλοθέης- Ψυχικού από την Ομάδα Έργου. Η διατύπωση του οράματος όπως
διαμορφώθηκε είναι η ακόλουθη:
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Προσδιορισμός προτεραιοτήτων για την κινητικότητα
Η αναγνώριση των προτεραιοτήτων αποτελεί τη βάση της 2ης φάσης εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ
σύμφωνα με τη μεθοδολογία ELTIS. Οι προτεραιότητες τεκμηριώνουν το όραμα, αλλά και
ιεραρχούνται βάσει αυτού. Διαμορφώνουν τα εναλλακτικά σενάρια στρατηγικής, ενώ στη
συνέχεια αξιολογούνται βάσει των προβλέψεων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους,
λαμβάνοντας υπόψη τις καλές πρακτικές από την ευρωπαϊκή εμπειρία.
Η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για την κινητικότητα στο Δήμο
Φιλοθέης- Ψυχικού, ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1ο: Προσδιορίζονται οι προτεραιότητες που αναδεικνύονται από τα βασικά
πολεοδομικά και χωρικά χαρακτηριστικά του Δήμου, από τις συνήθειες μετακινήσεων των
πολιτών, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη σε σχέση με τις συνθήκες
κυκλοφορίας ανθρώπων και οχημάτων, αλλά και από τις ευκαιρίες που η πόλη μπορεί να
αξιοποιήσει προς όφελος της βιώσιμης κινητικότητας και της εξομάλυνσης των
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών αξιοποιώντας πρακτικές
βιώσιμης κινητικότητας.
Βήμα 2ο: Προσδιορίζονται οι προτεραιότητες που προκύπτουν από τη γνώμη των πολιτών
και φορέων μέσω των απαντήσεών τους στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια και τις
τοποθετήσεις τους στις θεματικές τηλεδιασκέψεις του Α΄ Κύκλου Διαβούλευσης. Οι
απαντήσεις τους σχετικά με τα σημαντικότερα προβλήματα εξετάζονται ως προς το αν
εναρμονίζονται με τις επιλογές τους αναφορικά με τις κατηγορίες παρεμβάσεων και
αντίστροφα. Βάσει των απαντήσεων αυτών, πραγματοποιείται και μια αρχική ιεράρχηση
των προτεραιοτήτων στηριζόμενη στις απόψεις τους.
Βήμα 3ο: Τα αποτελέσματα των προηγούμενων βημάτων ομαδοποιούνται προκειμένου να
προκύψει μία αρχική λίστα προτεραιοτήτων. Συμπεριλαμβάνονται προτεραιότητες που
απορρέουν από τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς, περιφερειακούς και ευρύτερους τοπικούς
στόχους για την ενέργεια, το κλίμα, την οικονομία, την κοινωνία και ειδικότερα για τις
μεταφορές.
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Με βάση τα παραπάνω, διαμορφώθηκε ο τελικός Πίνακας των Προτεραιοτήτων για το
ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού:
Τελικός Πίνακας Προτεραιοτήτων

▪

Εξασφάλιση ασφαλούς και άνετης μετακίνησης με τα πόδια, με ιδιαίτερη έμφαση
στην κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων κατηγοριών μετακινούμενων και των
ατόμων με προβλήματα κινητικότητας-

▪

Ευάλωτοι χρήστες –Ειδικός σχεδιασμός για ΑΜΕΑ και για μετακινήσεις μαθητών

▪

Αντιμετώπιση διαμπερούς κυκλοφορίας σε επιβαρυμένους άξονες του Δήμου

▪

Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης από τα ΜΜΜ/Αύξηση της αποδοτικότητας
των μεταφορών

▪

Ασφαλής και λειτουργική σύνδεση των επιμέρους Δημοτικών Ενοτήτων

▪

Ιεράρχηση του οδικού δικτύου- Λογική κατανομή των κοινόχρηστων χώρων που
αποδίδονται στην κίνηση οχημάτων και των αντίστοιχων που αποδίδονται στους
πεζούς - συντονισμένη θεώρηση του πολεοδομικού και του κυκλοφοριακού
σχεδιασμού
Ανάδειξη των χώρων πρασίνου και στοιχείων που συνθέτουν την ιστορία και την
ταυτότητα της πόλης. Bελτίωση, ανάκτηση, επαύξηση, επέκταση και συνένωση των
υπαίθριων, κοινοχρήστων, δασικών και χώρων πρασίνου του Δήμου και ενοποίησή
τους με τις περιβάλλουσες δασικές εκτάσεις (εντός, εκτός σχεδίου και
Τουρκοβούνια), όπως και με το ρέμα και τις παραρεμάτιες περιοχές- Δημιουργία
πράσινων διαδρομών

▪

▪

Αποτελεσματικότερη διαχείριση της στάθμευσης (οχημάτων Ι.Χ. και δημόσιας
χρήσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του ζητήματος της παράνομης
στάθμευσης)

▪

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και προστασία των μετακινούμενων με οποιοδήποτε
μέσο

▪

Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση
περιβαλλοντικών συνθηκών
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Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων
Η διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα βήματα στον κύκλο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Σκοπός
είναι να μπορέσουν να συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες και οι φορείς στο Σχεδιασμό μέσα
από τη συν διαμόρφωση και επιλογή του επικρατέστερου σεναρίου, αλλά και να καταστεί
εφικτή μία εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και του κόστους των προτεινόμενων
παρεμβάσεων.
Κατ’ αρχήν, η ομάδα εργασίας ανέπτυξε το σενάριο Βάσης ή μηδενικό σενάριο. Στο εν
λόγω σενάριο εξετάστηκε η εξέλιξη των δεικτών που επηρεάζονται από το σύστημα αστικής
κινητικότητας, σε ορίζοντα πενταετίας, δεκαετίας και δεκαπενταετίας παίρνοντας ως
δεδομένο πως δεν θα υλοποιηθούν μέτρα στην κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας.
Σκοπός του μηδενικού σεναρίου είναι να συμβάλλει :
o

o

Στην καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης καθώς
μπορεί να εντείνονται περισσότερο στο μέλλον παρόλο που τώρα αντιμετωπίζονται
σχετικά ικανοποιητικά. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να
προτεραιοποιηθούν οι δράσεις και να επιλεγούν τα κατάλληλα μέτρα που έχουν
διαχρονική ισχύ και προσαρμόζονται στις μελλοντικές τάσεις
Στη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών με τα εναλλακτικά σενάρια προκειμένου να
προσδιοριστούν εν συνεχεία οι μετρήσιμοι στόχοι.

Εν συνεχεία, η ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού ανέπτυξε δύο
διαφορετικά εναλλακτικά σενάρια.
Το σενάριο Α- ήπιο σενάριο εστιάζει στη μείωση του ΙΧ στις καθημερινές μετακινήσεις
των κατοίκων με ήπιες παρεμβάσεις με έμφαση στην ένωση των τριών Δημοτικών
Ενοτήτων του Δήμου. Ο στόχος είναι ο πολίτης να μετακινηθεί στις βασικές σύντομες
διαδρομές εντός του Δήμου με ήπιες μορφές μετακίνησης χωρίς να έχει απαραίτητα την
ανάγκη κάποιου μηχανοκίνητου μέσου, αλλά και να βελτιωθούν οι συνθήκες σε περιοχές
που εμφανίζουν αυξημένους κυκλοφοριακούς φόρτους, καθώς και έντονα προβλήματα
στάθμευσης. Το εν λόγω ήπιο σενάριο επιχειρεί να εντάξει μέτρα χαμηλού κόστους που θα
συνδυάζονται με έργα αστικής ανάπλασης και υποδομών για μέγιστη αποδοτικότητα.
Ενδεικτικά, περιλαμβάνει μέτρα όπως:
o

o

o
o

Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας με προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των
μαθητών για τις καθημερινές μετακινήσεις από και προς τα σχολεία, καθώς και
στην καλύτερη σύνδεση των δημοτικών ενοτήτων με τους υφιστάμενους σταθμούς
μετρό (Χολαργός – Εθνική Άμυνα)
Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στις δημοτικές ενότητες Νέου
Ψυχικού και Ψυχικού στο ύψος του Φάρου και στην περιοχή πλησίον της Εθνικής
Άμυνας στο Νέο Ψυχικό
Αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου με τους βασικούς
πόλους έλξης της περιοχής και με τον σταθμό μετρό της Εθνικής Άμυνας
Ανάδειξη του ρέματος της Φιλοθέης- δημιουργία πράσινης διαδρομής
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o
o

o

o
o
o

o
o

Εισαγωγή κοινόχρηστου συστήματος για ποδήλατα και πατίνια
Ενίσχυση των υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών και επανεξέταση
δρομολογίων, ώστε να εξυπηρετούν τις μετακινήσεις των μαθητών το πρωί και το
μεσημέρι. Βελτίωση της διατροπικότητας με τα μέσα σταθερής τροχιάς.
Διαμόρφωση πεζοδρομίων με βάση τις υφιστάμενες προδιαγραφές με έμφαση στα
εμποδιζόμενα άτομα (βελτίωση υποδομών ΑμεΑ) και την πρόσβασή τους στις
στάσεις της υφιστάμενης δημόσιας συγκοινωνίας και στο σύνολο των δημοτικών
κτηρίων και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Εφαρμογή σχολικών δακτυλίων και σχολικών διαδρομών στα συγκροτήματα της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία
Δημιουργία θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας και στις τρεις δημοτικές ενότητες με
έμφαση στις περιοχές γύρω από τα σχολεία, τις παιδικές χαρές και τα πάρκα.
Αντιμετώπιση διαμπερούς κυκλοφορίας σε επιβαρυμένους άξονες του Δήμου.
Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Προωθητικές ενέργειες αλλαγής συμπεριφοράς

Εκτιμώμενο κόστος και χρόνος υλοποίησης (ποιοτικά)
- Κόστος Υλοποίησης: Το σενάριο περιλαμβάνει μέτρα αναβάθμισης των υποδομών για
πεζούς και ποδηλάτες καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
για τη μεταστροφή τους προς τις ήπιες μορφές μετακίνησης, Το κόστος αυτών των μέτρων
δεδομένου ότι η εφαρμογή τους θα έχει ήπια έκταση κρίνεται σε μέτριο επίπεδο.
- Χρόνος υλοποίησης : Η εφαρμογή του εξεταζόμενου σεναρίου προϋποθέτει έναν σύντομο
προς μέτριο χρόνο σχεδιασμού των παρεμβάσεων και έναν μέτριο χρόνο υλοποίησης τους.
Ποιοτική αξιολόγηση - Εκτίμηση αντίκτυπου σεναρίου
Ποιότητα Ζωής: Η προώθηση της πεζής μετακίνησης και της χρήσης του ποδηλάτου με την
ανάπτυξη και των κατάλληλων μέτρων αναμένεται να οδηγήσει σε περιορισμό της
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, έχοντας σημαντικό αντίκτυπο στην λειτουργία του Δήμου και
στην καθημερινή ζωή των πολιτών, μεταμορφώνοντας σταδιακά το δημόσιο χώρο,
απελευθερώνοντάς τον από το ΙΧ. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
βελτιώνοντας αισθητά την ποιότητα του αέρα, καθώς επίσης θα οδηγήσει και σε
περιορισμό της ηχορύπανσης που προκαλείται από την κυκλοφορία των οχημάτων.
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Πίνακας 14: Εκτίμηση αντικτύπου Σεναρίου Α
Εκτίμηση αντικτύπου Σεναρίου Α
Συνιστώσα
σεναρίου

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Κόστος

Χρόνος
Ποιότητα
ζωής
Κοινωνική
συνοχή

Το Σενάριο Β- ριζοσπαστικό σενάριο δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε σχέση με το Σενάριο Α
στην καλύτερη σύνδεση των τριών δημοτικών ενοτήτων μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο
υποδομών περιπάτου και ποδηλασίας, καθώς επίσης και στη ριζοσπαστική μείωση των
διαμπερών κινήσεων μέσα από την ιεράρχηση του οδικού δικτύου και τη δημιουργία
εκτεταμένων θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία
δημοτικής συγκοινωνίας με ευέλικτα συστήματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις
διακυμάνσεις της ζήτησης. Το κόστος αυτών των μέτρων δεδομένης της εκτεταμένης
εφαρμογής τους αναμένεται να είναι υψηλό, ενώ η εφαρμογή του εξεταζόμενου σεναρίου
προϋποθέτει έναν μακροπρόθεσμο χρόνο σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων.
Ενδεικτικά, το ριζοσπαστικό σενάριο περιλαμβάνει μέτρα όπως:
o

o

o
o
o

Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου περιπάτου και ποδηλασίας που να συνδέει τις
κεντρικές πλατείες, τους ελεύθερους χώρους και τους χώρους πρασίνου, τα
κοινωφελή/δημοτικά κτίρια, τα σχολεία, τις περιοχές εμπορίου/υπηρεσιών.
Διαδημοτική σύνδεση του δικτύου με τους όμορους Δήμους (Μαρούσι, Χαλάνδρι,
Χολαργό, Αθήνα). Το δίκτυο αυτό μπορεί να συγκροτείται συγχρόνως και ως
«δίκτυο πράσινων διαδρόμων».
Ιεράρχηση του οδικού δικτύου με σκοπό τη ριζοσπαστική αντιμετώπιση των
διαμπερών κινήσεων εντός του Δήμου. Δημιουργία εκτεταμένων θυλάκων ήπιας
κυκλοφορίας και στις τρεις δημοτικές ενότητες.
Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων - Δημιουργία superblocks
Εφαρμογή σχολικών δακτυλίων και σχολικών διαδρομών στα συγκροτήματα της
πρωτοβάθμιας, αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και ζώνες στάθμευσης κατοίκων σε όλες τις
περιοχές με έντονη ένταση παρόδιας στάθμευσης.
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o

o

o
o
o
o

Διαμόρφωση πεζοδρομίων με βάση τις υφιστάμενες προδιαγραφές με έμφαση στα
εμποδιζόμενα άτομα (βελτίωση υποδομών ΑμεΑ) σε ικανοποιητικό ποσοστό του
οδικού δικτύου (της τάξεως του 40%).
Δημιουργία γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας που μπορεί να καλύπτει τα κενά του
κεντρικού συστήματος, προοπτικά εστιάζοντας στην καλύτερη προσαρμογή στη
ζήτηση ακόμα και σε πραγματικό χρόνο (πόρτα-πόρτα, on demand). Πύκνωση
δρομολογίων της δημόσιας συγκοινωνίας και ενίσχυση της διατροπικότητας με τα
μέσα σταθερής τροχιάς.
Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία.
Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Αντικατάσταση στόλου δημόσιας συγκοινωνίας με οχήματα καθαρής ενέργειας
(συνεργασία με ΟΑΣΑ)
Προωθητικές ενέργειες αλλαγής συμπεριφοράς

Εκτιμώμενο κόστος και χρόνος υλοποίησης (ποιοτικά)
- Κόστος Υλοποίησης: Το σενάριο περιλαμβάνει μέτρα αναβάθμισης των υποδομών για
πεζούς και ποδηλάτες καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
για τη μεταστροφή τους προς τις ήπιες μορφές μετακίνησης. Το κόστος αυτών των μέτρων
δεδομένης της εκτεταμένης εφαρμογής τους κρίνεται γενικά σε μέτριο προς υψηλό
επίπεδο.
- Χρόνος υλοποίησης : Η εφαρμογή του εξεταζόμενου σεναρίου προϋποθέτει έναν μέτριο
προς υψηλό χρόνο σχεδιασμού των παρεμβάσεων και έναν μέτριο προς υψηλό χρόνο
υλοποίησης τους.
Ποιοτική αξιολόγηση - Εκτίμηση αντίκτυπου σεναρίου
Ποιότητα Ζωής: Το συγκριτικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου σεναρίου σε σχέση με το
Σενάριο Α είναι η σημαντική αλλαγή στην εικόνα της πόλης. Η ανακατανομή του
διαθέσιμου κοινόχρηστου χώρου προς όφελος των ήπιων μορφών κινητικότητας επιτρέπει
τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στις οδούς με βελτίωση του φωτισμού, του πρασίνου και
του αστικού εξοπλισμού συμβάλλοντας στην αισθητική αναβάθμιση και βελτίωση της
λειτουργικότητας του Δήμου. Παράλληλα, οι εκτεταμένες παρεμβάσεις και στις τρεις
δημοτικές ενότητες του Δήμου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βελτίωση της
προσβασιμότητας των ευάλωτων χρηστών με την κατασκευή – αναβάθμιση των
κατάλληλων υποδομών. Η επέκταση των δικτύων με επιπλέον κριτήριο την εξάπλωση και
τη συνέχειά τους σε μητροπολιτική κλίμακα, αλλά και με πρόσθετες/συνοδές παρεμβάσεις
αναβάθμισης του δημοσίου χώρου, μπορούν να επιφέρουν μία σημαντική και θεαματική
αλλαγή, βελτιώνοντας ριζικά την καθημερινή ζωή των πολιτών. Επίσης, το σενάριο αυτό
περιορίζει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας,
οδηγώντας σε αποφυγή όχι μόνο της αέριας ρύπανσης, αλλά και του θορύβου, της
φωτορρύπανσης κλπ.

75

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Πίνακας 15: Εκτίμηση αντικτύπου Σεναρίου Β
Εκτίμηση αντικτύπου Σεναρίου Β
Συνιστώσα
σεναρίου

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Κόστος
Χρόνος
Ποιότητα
ζωής
Κοινωνική
συνοχή

Για τη σύγκριση των σεναρίων έγινε παραμετροποίηση των βασικών τους χαρακτηριστικών
και χρήση του μοντέλου Urban Transport Roadmaps. Τα αποτελέσματα αυτών
παρουσιάστηκαν στην Β’ Φάση Συμμετοχικού Σχεδιασμού και μέσα από τη συζήτηση με
τους φορείς και τους πολίτες έγινε η επιλογή των μέτρων του τελικού σεναρίου και των
προτεραιοτήτων που εξυπηρετεί.
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Ανάπτυξη «έξυπνων στόχων»
Οι στόχοι που καθορίζονται στο πλαίσιο ενός ΣΒΑΚ προκειμένου να μπορέσουν να
θεωρηθούν «έξυπνοι» θα πρέπει να συγκεντρώνουν μια σειρά από χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα οι στόχοι θα πρέπει να είναι:
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Η διαδικασία διαμόρφωσης των έξυπνων στόχων για το ΣΒΑΚ έχει ως βάση τις
προτεραιότητες που συνθέτουν και την ευρύτερη στρατηγική του ΣΒΑΚ. Από τα
αποτελέσματα
των
δεικτών
του
ήπιου/βραχυπρόθεσμου
και
του
ριζοσπαστικού/μεσοπρόθεσμου σεναρίου και λαμβάνοντας υπ’ όψη τη συνολική εικόνα
του οράματος προκύπτει μία πρωταρχική εκτίμηση των στρατηγικών στόχων και των
στόχων υλοποίησης του ΣΒΑΚ Φιλοθέης- Ψυχικού.
Πίνακας 16: Διατύπωση έξυπνων στόχων Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου
Φιλοθέης-Ψυχικού – Στρατηγικοί στόχοι
Στρατηγικοί Στόχοι

στην 5ετία

στην 10ετία

Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που
πραγματοποιούνται με περπάτημα

1%

2%

Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που
πραγματοποιούνται με το ποδήλατο

2.5%

6%

Μείωση τροχαίων ατυχημάτων με εμπλεκόμενους
πεζούς και ποδηλάτες

-6.5%

-9.0%

Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που
πραγματοποιούνται με ΜΜΜ

2.5%

5%

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη
μηχανοκίνητη κυκλοφορία

-1.7%

-2.7%

Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη
κυκλοφορία

-5% μείωση
εκπομπών CO2

-10% μείωση
εκπομπών
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Πίνακας 17: Διατύπωση έξυπνων στόχων Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου
Φιλοθέης-Ψυχικού- Στόχοι Υλοποίησης
Στόχοι υλοποίησης

στην 5ετία

στην 10ετία

Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων σύμφωνα με
τις απαιτούμενες προδιαγραφές

4km

10km

Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων

3km

6km

Διαμόρφωση διαβάσεων σύμφωνα με τις
προδιαγραφές ασφαλείας και προσβασιμότητας

15% του δικτύου

30% του δικτύου

Μείωση παραβάσεων κατάληψης πεζοδρομιών
(στο δίκτυο των συλλεκτήριων οδών)

25%

50%

Αναβάθμιση
δικτύου
πεζοδρομίων
απαραίτητες υποδομές υποστήριξης

10%

22%

Αναβάθμιση
συγκοινωνίας

του

στόλου

της

με

αστικής

0.2% υβριδικά

Αύξηση του ποσοστού ηλεκτροκίνητων οχημάτων
στο σύνολο της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας

1.7% υβριδικά

Μείωση της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου

2.5%
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Κεφάλαιο 5ο
Μέτρα αστικής κινητικότητας
Πακέτα μέτρων αστικής κινητικότητας ΣΒΑΚ Δήμου ΦιλοθέηςΨυχικού
Τα οριστικά μέτρα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου ΦιλοθέηςΨυχικού διαμορφώθηκαν ως το τελικό παράγωγο της συνολικής διαδικασίας εκπόνησης
που ακολουθήθηκε στο παρόν έργο, σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές Οδηγίες.
Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση των οριστικών μέτρων του ΣΒΑΚ, έτσι
όπως έχουν προκύψει από την διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους:
•

Οραματικός Στόχος του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού

•

Στρατηγικοί Στόχοι του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού

•

Επικρατέστερο Σενάριο Κινητικότητας

•

Αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης

•

Συμπεράσματα, παρατηρήσεις, προτροπές, εκτιμήσεις από τους εμπλεκόμενους
φορείς και τους πολίτες στο πλαίσιο του Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα προτεινόμενα μέτρα ανά Στρατηγική
Κατεύθυνση, ενώ παρατίθενται και οι χάρτες ενδεικτικής χωροθέτησης αυτών.
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Πίνακας 18: Προτεινόμενα μέτρα για τη βελτίωση και την επέκταση υποδομών για την πεζή μετακίνηση με έμφαση στους ευάλωτους χρήστες
Στρατηγική
κατεύθυνση

Προτεινόμενα μέτρα

Ορίζοντας 5ετίας
o

Αντικατάσταση
πεζοδρομίων

1.1 Βελτίωση
υποδομών πεζοδρομίων

διαμόρφωση

και
-

Ορίζοντας 10ετίας

επισκευή

διαπλατύνσεις
πεζοδρομίων

φθαρμένων
πεζοδρομίωνστις

κύριες

συλλεκτήριες οδούς με πεζοδρόμια μικρότερα του
1,5

1. Βελτίωση και
επέκταση υποδομών για
την πεζή μετακίνηση με
έμφαση στους
ευάλωτους χρήστες

μέτρου,

προδιαγραφές

1.2 Δημιουργία
ραμπών και οδηγών τυφλών

με

βάση

τις

υφιστάμενες

με έμφαση στα εμποδιζόμενα

άτομα και στην εξασφάλιση της πρόσβασής τους
στις στάσεις της δημόσιας συγκοινωνίας και σε

o Εξασφαλίζεται η πρόσβαση των εμποδιζόμενων
ατόμων σε όλες τις συλλεκτήριες οδούς

πόλους ενδιαφέροντος.
1.3 Βελτίωση της
πρόσβασης των ΑΜΕΑ στα
δημοτικά κτήρια και
υπηρεσίες

o

Μετατροπή των τοπικών οδών, που δεν έχουν
ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια πλάτους
1,5 μέτρου, σε οδούς συνύπαρξης πεζών –
αυτοκινήτων (ήπιας κυκλοφορίας)

1.4 Επέκταση
πεζοδρομημένων περιοχών

o Επέκταση υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων
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o Επέκταση δικτύου πεζόδρομων- Δημιουργία
superblocks για προστασία από τη μηχανοκίνητη
κυκλοφορία (Βλέπε και μέτρο 3.3)
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Στρατηγική
κατεύθυνση

Προτεινόμενα μέτρα

Ορίζοντας 5ετίας

o
1.5 Εφαρμογή
ασφαλών διαδρομών/
σχολικών δακτυλίων

1. Βελτίωση και
επέκταση υποδομών για
την πεζή μετακίνηση με
έμφαση στους
ευάλωτους χρήστες

o

Δράσεις για ομαδική μετακίνηση μαθητών προς
τα σχολεία με ενεργούς τρόπους μετακίνησης
(περπάτημα, ποδήλατο)

o

Ανάδειξη των διαδρομών αρχιτεκτονικού
ενδιαφέροντος. Θεσμοθέτηση ισχυρών
κινήτρων με σκοπό τη μείωση του ύψους
υφιστάμενων περιφράξεων, ώστε να
εξασφαλίζεται οπτική επαφή του
πεζού/ποδηλάτη με τις οικίες υψηλής αισθητικής
και τον περιβάλλοντα χώρο τους και
θεσμοθέτηση κανονιστικών διατάξεων για
μελλοντικές οικίες.

1.6 Ανάδειξη του αξιόλογου
οικιστικού αποθέματος και
των διατηρητέων κτιρίων

1.7 Σχεδιασμός
ολοκληρωμένου συστήματος
πινακίδων για πεζούς και
ποδηλάτες

Διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος για τους
μαθητές γύρω από όλα τα συγκροτήματα
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

o

Σχεδιασμός και εγκατάσταση ολοκληρωμένου
συστήματος πινακίδων για πεζούς και
ποδηλάτες κατά μήκος του δικτύου πράσινων
διαδρομών σε ορίζοντα 5ετίας.
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Ορίζοντας 10ετίας
o

Διαμόρφωση ασφαλών διαδρομών από όλες τις
συνοικίες προς τα σχολικά συγκροτήματα
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που εξυπηρετούν

o

Συνεργασία με τα σχολικά συγκροτήματα που
προσελκύουν μαθητές από όλες τις περιοχές της
Αττικής, ώστε να δημιουργηθούν ασφαλείς
διαδρομές
για
περπάτημα
για
μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ειδικούς
χώρους στάθμευσης σχολικών λεωφορείων σε
κάποια απόσταση από τα σχολεία, ώστε να
μειωθεί η επιβάρυνση τοπικών οδών από την
κίνηση σχολικών λεωφορείων

o Θεσμοθέτηση σχετικών κανονιστικών διατάξεων για
υφιστάμενες και μελλοντικές περιφράξεις.

o Σχεδιασμός

και εγκατάσταση ολοκληρωμένου
συστήματος ρυθμιστικών και πληροφοριακών
πινακίδων για πεζούς και ποδηλάτες κατά μήκος
των πράσινων διαδρομών σε ορίζοντα 10ετίας.

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Εικόνα 21: Προτεινόμενες διαπλατύνσεις πεζοδρομίων - ορίζοντας 5ετίας
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Πίνακας 19: Προτεινόμενα μέτρα για τη βελτίωση των υποδομών ποδηλάτου
Στρατηγική

Προτεινόμενα μέτρα

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

κατεύθυνση
o Αναδιαμόρφωση

2. Βελτίωση υποδομών

υφιστάμενου

2.1 Αναδιαμόρφωση και ανάπτυξη
υφιστάμενου δικτύου
ποδηλατοδρόμων

και

καλύτερη

σύνδεση

ποδηλατόδρομου

στο

του

Παλαιό

Ψυχικό με τους βασικούς πόλους έλξης της
περιοχής και επέκτασή του προς τη Δημοτική
Ενότητα Φιλοθέης. Τη Δημοτική Ενότητα Νέου

ποδηλάτου

Ψυχικού και τον σταθμό μετρό Εθνικής Άμυνας

2.2 Αναβάθμιση και επέκταση
δικτύου θέσεων στάθμευσης
ποδηλάτων

o

πόλους

έλξης,

κοινωφελείς

εγκαταστάσεις,

σύνολο του δήμου και ένταξή του στο
μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων,
όπως ορίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της
Αθήνας και διαδημοτική σύνδεσή του με
τους

Μελέτη-

διερεύνηση

εφαρμογής

όμορους

Δήμους

(Μαρούσι,

Χαλάνδρι, Χολαργός, Αθήνα).

o

Χωροθέτηση

πρόσθετων

θέσεων

στάθμευσης ποδηλάτων

σχολικά συγκροτήματα

o
2.3 Εγκατάσταση συστήματος
κοινόχρηστων ποδηλάτων

Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων στους βασικούς

o Ανάπτυξη δικτύου ώστε να καλύπτει το

συστήματος

κοινόχρηστων ποδηλάτων σε όλο τον Δήμο.

o

Επέκταση του δικτύου κοινής χρήσης
ποδηλάτων και πατινιών σε όλο τον

o

Εγκατάσταση

συστήματος

ποδηλάτων

χρήσης στους βασικούς πόλους έλξης.
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κοινής

Δήμο
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Εικόνα 22: Προτεινόμενες ζώνες διαπλάτυνσης πεζοδρομίων
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Πίνακας 20: Προτεινόμενα μέτρα για τον μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, την ιεράρχηση του οδικού δικτύου και την οδική
ασφάλεια
Στρατηγική
κατεύθυνση

Προτεινόμενα μέτρα

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

Αναδιοργάνωση της ιεράρχησης του οδικού δικτύου για
την αντιμετώπιση της διαμπερούς κυκλοφορίας σε
επιβαρυμένους άξονες του Δήμου:
o Μονοδρόμηση
3.1 Ιεράρχηση του οδικού
δικτύου

και

ανάπλαση

της

o

εντός του Δήμου.

28ης

Οκτωβρίου στη ΔΕ Ψυχικού, μονοδρόμηση της

o

κυκλοφορίας
λεωφόρου

μήκος του ρέματος της Φιλοθέης
o Αντιδρομήσεις
o Δημιουργία

μηχανοκίνητης
Ιεράρχηση του οδικού
δικτύου

πεζοδρομήσεις

ιεράρχησης

του οδικού

οχημάτων
Διαμαντίδου

κατά
και

μήκος
της

της
Αγίου

Δημητρίου

οδικών

τμημάτων

μετριασμού της
κυκλοφορίας-

και

Αναθεώρηση της

δικτύου στο Παλαιό Ψυχικό. Απομάκρυνση της

οδού Δάφνης, Ανάπλαση περιοχής Νέας Αγοράς
o Απομάκρυνση της κυκλοφορίας οχημάτων κατά

3Α. Διατάξεις

Ιεράρχηση του οδικού δικτύου με σκοπό τη
ριζική αντιμετώπιση των διαμπερών κινήσεων

εκτεταμένων

θυλάκων

ήπιας

κυκλοφορίας. Επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας
3.2 Δημιουργία θυλάκων ήπιας
κυκλοφορίας

30 χλμ./ώρα και 20χλμ/ώρα

σε τοπικές οδούς

ώστε να εξασφαλίζεται συνύπαρξη με τους
πεζούς.
o

Δημιουργία superblock για την προστασία από
τη

μηχανοκίνητη

κυκλοφορία-

ενοποίηση

οικοδομικών τετραγώνων στο τοπικό οδικό

3.3 Δημιουργία superblocks

δίκτυο ώστε να δημιουργείται χώρος για
πεζούς και ποδηλάτες-
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Στρατηγική
κατεύθυνση

Προτεινόμενα μέτρα
3.4 Βελτίωση οδικής ασφάλειας
σε επικίνδυνα σημεία- Βελτίωση
κρίσιμων κυκλοφοριακών
κόμβων
3.5 Συντήρηση/ αποκατάσταση
οδικού δικτύου

Ορίζοντας 5ετίας
o

Βελτίωση

κρίσιμων

Ορίζοντας 10ετίας

κυκλοφοριακών

κόμβων,

όπου έχουν διαπιστωθεί ζητήματα ασφάλειας

o

Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου και

o

και αστικού εξοπλισμού στο σύνολο του

αστικού εξοπλισμού στις βασικές αρτηρίες
3Β. Διατάξεις

δικτύου

3.6 Συντήρηση/εγκατάσταση
αστικού εξοπλισμού
o

μετριασμού της

Επαναδιαγράμμιση

διαβάσεων,

Σχέδιο

χωροθέτησης διαβάσεων πεζών- ποδηλάτων στις

μηχανοκίνητης
κυκλοφορίας- οδική
ασφάλεια
3.7 Αναβάθμιση και
χωροθέτηση διαβάσεων για
πεζούς και ποδηλάτες
σύμφωνα με τις εθνικές
προδιαγραφές

o

διαβάσεων, Νησίδες πεζών-

διαπιστωθεί ζητήματα ασφάλειας.

συλλεκτήριες του Δήμου

Νησίδες πεζών- προεκτάσεις πεζοδρομίου στις
διαπιστωθεί ζητήματα ασφάλειας
Διαμορφώσεις

για

τη

διάσχιση

διαμορφωθεί στην 5ετία.

Ηχητική

καθοδήγηση

σηματοδότες
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στους

o

πεζοδρομίου

Διαμορφώσεις
ποδηλάτων

για

σύμφωνα

σε

τη
με

όλες

τις

διάσχιση
τις

εθνικές

προδιαγραφές σε οδούς που τέμνουν το
ποδηλάτων

που τέμνουν το δίκτυο ποδηλάτου που θα

o

Διαμορφώσεις
προεκτάσεις

σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές σε οδούς

3.8 Ηχητική καθοδήγηση στους
φωτεινούς σηματοδότες

o

κύριες συλλεκτήριες οδούς και όπου έχουν

κύριες συλλεκτήριες οδούς και όπου έχουν

o

Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου

φωτεινούς

δίκτυο ποδηλάτου που θα διαμορφωθεί
στη 10ετία.

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Εικόνα 23: Προτεινόμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου - ορίζοντας 5ετίας
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Εικόνα 24: Προτεινόμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου - ορίζοντας 10ετίας
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Πίνακας 21: Προτεινόμενα μέτρα για την ανάδειξη των χώρων πρασίνου και στοιχείων που συνθέτουν την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης
Στρατηγική

Προτεινόμενα μέτρα

Ορίζοντας 5ετίας

κατεύθυνση
o

Ήπια ανάπλαση κατά μήκος του ρέματος
της Φιλοθέης για τη δημιουργία υποδομών

o

4. Ανάδειξη των
χώρων πρασίνου και
στοιχείων που
συνθέτουν την
ιστορία και την
ταυτότητα της πόληςδημιουργία
πράσινων
διαδρομών

4.1 Αναπλάσεις περιοχών
ενδιαφέροντος

o

Αποκάλυψη του εγκιβωτισμένου

για την πεζή μετακίνηση και τη μετακίνηση

τμήματος του ρέματος της Φιλοθέης-

με ποδήλατο, αλλά και χώρων

σύνδεση και δημιουργία «διαδρομών

κοινωνικοποίησης

νερού» με τον όμορο Δήμο Χαλανδρίου

Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού:

o

Μελέτη ενοποίησης του άξονα της Λ.

ανάπλαση πλατειών Γρηγορίου Λαμπράκη,

Διαμαντίδου με την πλατεία Αγίας

Ελευθερίας, αξιοποίηση ανοικτών χώρων

Σοφίας στο Νέο Ψυχικό και

μεταξύ των οδών Ρήγα Φεραίου –

αναδιαμόρφωση του κόμβου Φάρου για

Υψηλάντου – Αθανασίου Διάκου –

την πολεοδομική ενοποίηση των δύο

Καραϊσκάκη και στη συμβολή των οδών Θ.

δημοτικών ενοτήτων

Σοφούλη και Σπετσών, βελτίωση
προσβασιμότητας - βελτίωση μοντέλου
οδών ήπιας κυκλοφορίας (woonerf) στη
Δ.Ε. Νέου Ψυχικού
o

Ορίζοντας 10ετίας

Ανάπλαση περιοχής «Νέας Αγοράς» στη
ΔΕ Ψυχικού
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o

Μελέτη ανάπλασης της οδού
Μαραθωνοδρόμου - δημιουργία ζώνης
υψηλού πρασίνου και διαμόρφωση
ποδηλατόδρομου
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Στρατηγική

Προτεινόμενα μέτρα

Ορίζοντας 5ετίας

κατεύθυνση
o

Ορίζοντας 10ετίας

Συντήρηση / αναβάθμιση / αντικατάσταση
αστικού εξοπλισμού πλησίον πόλων έλξης
μετακινήσεων, πεζοδρόμων, πράσινων
διαδρομών και χώρων αναψυχής, χρήση
φυσικών υλικών με στόχο την εξασφάλιση

4. Ανάδειξη των
χώρων πρασίνου και
στοιχείων που
συνθέτουν την
ιστορία και την
ταυτότητα της πόληςδημιουργία
πράσινων
διαδρομών

της ενιαίας αισθητικής και ομοιομορφίας
στις 3 Δημοτικές Ενότητες
4.2 Εξωραϊσμός ελεύθερων/
κοινόχρηστων χώρων/ Αύξηση
των χώρων πρασίνου

o

Bελτίωση, ανάκτηση, επαύξηση,
επέκταση και συνένωση των υπαίθριων,
κοινοχρήστων, δασικών και χώρων
πρασίνου του Δήμου σε κατεύθυνση

Αναβάθμιση παιδικών χαρών στην περιοχή

ενοποίησής τους με τις περιβάλλουσες

μελέτης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

δασικές εκτάσεις (εντός, εκτός σχεδίου

και πιστοποίησή τους, εξοπλισμός από

και Τουρκοβούνια), όπως και με το ρέμα

φυσικά υλικά, ώστε να επιτυγχάνεται η

και τις παραρεμάτιες περιοχές.

ενιαία αισθητική στις 3 Δημοτικές Ενότητες

o

o

Μελέτη φύτευσης, άρδευσης, συντήρησης
και αναβάθμισης χώρων πρασίνουκαταγραφή́ των αναγκών και υλοποίηση
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Στρατηγική

Προτεινόμενα μέτρα

Ορίζοντας 5ετίας

κατεύθυνση

Ορίζοντας 10ετίας
o

Δίκτυο και υποδομές περιπάτου και
ποδηλασίας για σύνδεση όλων των

o

βασικών

Μελέτη ανάπλασης της οδού
Μαραθωνοδρόμου - δημιουργία ζώνης

4. Ανάδειξη των
χώρων πρασίνου και
στοιχείων που
συνθέτουν την
ιστορία και την
ταυτότητα της πόληςδημιουργία
πράσινων
διαδρομών

πόλων

έλξης

των

τριών

Δημοτικών ενοτήτων, που να συνδέει τις
κεντρικές πλατείες, τους ελεύθερους

υψηλού πρασίνου και διαμόρφωση

χώρους και τους χώρους πρασίνου, τα

ποδηλατόδρομου

κοινωφελή/δημοτικά κτίρια, τα σχολεία,

4.3 Δημιουργία πράσινων
διαδρομών

τις περιοχές εμπορίου/υπηρεσιών, τις
o

Δημιουργία πράσινης διαδρομής που θα να

στάσεις/σταθμούς

συνδέει τις 3 δημοτικές ενότητες με ήπια

συγκοινωνίας.

μέσα μετακίνησης και θα αναδεικνύει το ρέμα
της Φιλοθέης

o

Σύνδεση

του

της

δημόσιας

ρέματος

με

τα

σημαντικότερα πάρκα- άλση του Δήμου,
αλλά

και

με

Τουρκοβουνίων.
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Εικόνα 25: Προτεινόμενη πράσινη διαδρομή, δίκτυο ποδηλάτου και σταθμοί κοινής χρήσης ποδηλάτων– ορίζοντας 5ετίας
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Εικόνα 26: Προτεινόμενη πράσινη διαδρομή, δίκτυο ποδηλάτου και σταθμοί κοινής χρήσης ποδηλάτων– ορίζοντας 10ετίας
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Πίνακας 22: Προτεινόμενα μέτρα για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης από τα Συλλογικά μέσα μεταφοράς

Στρατηγική

Προτεινόμενα μέτρα

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

κατεύθυνση

5.1 Αναβάθμιση ποιότητας υποδομών

o Αναβάθμιση του εξοπλισμού στο
σύνολο
των
στάσεων
(στέγαστρα,
προσβασιμότητα,
φωτισμός κ.λπ.)

5.2 Εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών
εξυπηρέτησης και πληροφόρησης

o Δημιουργία
πλατφορμών
πληροφόρησης
(κατευθύνσεις,
πορείες, συχνότητες, ωράρια) για τις
γραμμές του ΟΑΣΑ και της δημοτικής
συγκοινωνίας.

5.3 Εκσυγχρονισμός στόλου

o Σταδιακή αντικατάσταση στόλου με
οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ.
ηλεκτρικά, υβριδικά)

5. Βελτίωση του
επιπέδου
εξυπηρέτησης από τα
Συλλογικά μέσα
μεταφοράς/Αύξηση
της αποδοτικότητας
των μεταφορών

95

o Τηλεματική σε όλες τις στάσεις του ΟΑΣΑ
και
της
δημοτικής
συγκοινωνίαςΑναβάθμιση και εμπλουτισμός έξυπνων
υπηρεσιών πληροφόρησης.
o Δημιουργία Κέντρου Κινητικότητας στην
περιοχή του Φάρου με δυνατότητα
ενοικίασης
κοινόχρηστου
ποδηλάτου,
πατινιών ή μετεπιβίβασης στη δημοτική
συγκοινωνία

o Πλήρης αντικατάσταση στόλου με οχήματα
σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρικά,
υβριδικά)
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Στρατηγική

Προτεινόμενα μέτρα

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

κατεύθυνση
o Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων15’ λεπτά στις ώρες αιχμής, 25’ λεπτά
στις ώρες μη αιχμής
o Επανεξέταση δρομολογίων, ώστε να
εξυπηρετούν

τις

μετακινήσεις

o Ενίσχυση της διατροπικότητας με τα μέσα
σταθερής τροχιάς, λαμβάνοντας υπόψη
τους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς
σταθμούς του Μετρό
o Αύξηση της πυκνότητας των δρομολογίων

των

μαθητών το πρωί και το μεσημέρι 5. Βελτίωση του
επιπέδου
εξυπηρέτησης από τα
Συλλογικά μέσα
μεταφοράς/Αύξηση
της αποδοτικότητας
των μεταφορών

5.4 Τροποποίηση, αναδιάρθρωση,
πύκνωση δρομολογίων

βελτίωση της διατροπικότητας με τα
μέσα σταθερής τροχιάς (Χολαργός –
Εθνική Άμυνα -Πανόρμου)
o Ενίσχυση

των

υφιστάμενων

λεωφορειακών γραμμών- Συγχώνευση
αλληλεπικαλυπτόμενων γραμμών και
πύκνωση δρομολογίων

5.5 Δημιουργία
δημοτικής/διαδημοτικής συγκοινωνίας

o Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας

o Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας που να

με προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση

ανταποκρίνεται καλύτερα στις διακυμάνσεις

των μαθητών για τις καθημερινές

της ζήτησης, και να μπορεί να καλύπτει τα

μετακινήσεις από και προς τα σχολεία,

κενά του κεντρικού συστήματος, προοπτικά

καθώς και στην καλύτερη σύνδεση με

εστιάζοντας στην καλύτερη προσαρμογή

τους υφιστάμενους σταθμούς μετρό

στη ζήτηση ακόμα και σε πραγματικό χρόνο

(Χολαργός

(πόρτα-πόρτα, on demand).

Πανόρμου)
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Άμυνα
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Εικόνα 27: Προτεινόμενη ενδεικτική γραμμή δημοτικής συγκοινωνίας
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Πίνακας 23: Προτεινόμενα μέτρα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της στάθμευσης
Στρατηγική

Προτεινόμενα μέτρα

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

κατεύθυνση
o Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης
στάθμευσης στις δημοτικές ενότητες
6.1 Ελεγχόμενη στάθμευση

Νέου Ψυχικού και Ψυχικού στο ύψος
του Φάρου και στην περιοχή πλησίον
της Εθνικής Άμυνας στο Νέο Ψυχικό
o Χωροθέτηση

6.

θέσεων

στάθμευσης

o Το

σύστημα

ελεγχόμενης

στάθμευσης

επεκτείνεται
o Ζώνες στάθμευσης κατοίκων σε όλες τις
περιοχές με έντονη παρόδια στάθμευση

o Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ με

ΑΜΕΑ με στόχο το 2% των νόμιμων

στόχο

θέσεων στάθμευσης παρά την οδό και

στάθμευσης παρά την οδό και εκτός οδού

εκτός οδού να διατίθενται για ΑΜΕΑ

να διατίθενται για ΑΜΕΑ.

6.2 Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης
για ειδικές κατηγορίες

το

o Χωροθέτηση

5%

των

νόμιμων

θέσεων

θέσεων

βραχυχρόνιας

στάθμευσης σχολικών λεωφορείων κατά

Αποτελεσματικότερη

μήκος της οδού Μαραθωνοδρόμων σε

διαχείριση της

απολήξεις ασφαλών διαδρομών μαθητών

στάθμευσης

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
o Διερεύνηση
6.3 Αύξηση διαθεσιμότητας χώρων
στάθμευσης εκτός οδού

6.4 Αστυνόμευση για αποφυγή
παράνομης στάθμευσης

δημιουργίας

δημοτικού

χώρου στάθμευσης στην περιοχή του

o Δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης
στην περιοχή του Φάρου

Φάρου

o Στοχευμένο πρόγραμμα αστυνόμευσης παράνομης στάθμευσης (εστίαση σε κρίσιμες
περιοχές του δικτύου και χρονικές περιόδους, βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων)
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Πίνακας 24: Προτεινόμενα μέτρα για την αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων
Στρατηγική

Προτεινόμενα μέτρα

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

κατεύθυνση
o Μελέτη

χωροθέτησης

σταθμών

φόρτισης

ηλεκτρικών οχημάτων
7.1 Χωροθέτηση σταθμών
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

o Χωροθέτηση

και

δημιουργία

φόρτισης

ηλεκτρικών οχημάτων σε επιπλέον

o Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων

σταθμών

διαθέσιμους

κεντρικής

και

κατάλληλους

δημοτικούς χώρους

πλατφόρμας διαχείρισης και παρακολούθησης
των σταθμών φόρτισης
7.2 Εκσυγχρονισμός στόλου
δημοτικών οχημάτων
7. Αύξηση χρήσης
εναλλακτικών

o Παροχή κινήτρων για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων σε νοικοκυριά
7.3 Ανάπτυξη πακέτου κινήτρων

καυσίμων/ Ανάπτυξη
οικονομίας
διαμοιρασμού

o Σταδιακή αναβάθμιση του στόλου δημοτικών οχημάτων με οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας

7.4 Ανάπτυξη συστήματος car
sharing

o Προνομιακές συνθήκες στάθμευσης για ΙΧ και ταξί που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα
o Μελέτη- Διερεύνηση εφαρμογής συστήματος
ηλεκτρικών οχημάτων κοινής χρήσης

o

Εφαρμογή συστήματος ηλεκτρικών
οχημάτων κοινής χρήσης

o Κίνητρα
7.5 Ανάπτυξη συστήματος car
pooling

o Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την
προώθηση

του

car

pooling

για

για

συνεργασία

τον

συντονισμό-

των

ιδιωτικών

τους

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σκοπό

εργαζόμενους στα σχολεία και σε επιχειρήσεις

την από κοινού συλλογική μετακίνηση

εντός του Δήμου

των

μαθητών

εκπαίδευσης
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Εικόνα 28: Προτεινόμενες περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης και Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων- ορίζοντας 5ετίας
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Εικόνα 29: Προτεινόμενες περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης και Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων- ορίζοντας 10ετίας
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Πίνακας 25: Προτεινόμενα μέτρα για τη διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών
Στρατηγική

Προτεινόμενα μέτρα

Ορίζοντας 5ετίας

Ορίζοντας 10ετίας

κατεύθυνση

8.1 Χωροθέτηση θέσεων
φορτοεκφόρτωσης

o Χωροθέτηση

θέσεων

φορτοεκφόρτωσης σε περιοχή Φάρου,
Νέας Αγοράς Ψυχικού

8.2 Θέσπιση ωραρίου και της
διάρκειας φορτοεκφόρτωσης

o Θέσπιση

ωραρίου

o Χωροθέτηση μεγαλύτερου αριθμού θέσεων
φορτοεκφόρτωσης,

χωροθέτηση

θέσεων

και σε περιοχή Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού
(στο βαθμό που θα επαναλειτουργήσει)

εμπορευματικών

μεταφορών

8. Διευθέτηση
συστήματος αστικών
διανομών

o Οικονομικά κίνητρα για την ενθάρρυνση

8.3 Ενθάρρυνση διανομών με ήπια
μέσα και οχήματα «καθαρής»
ενέργειας

διανομών με ποδήλατο cargo bikes (για
μικρές

αποστάσεις)

και

με

οχήματα

"καθαρής" ενέργειας

8.4 Διατάξεις ελεγχόμενης πρόσβασης
σε οχήματα διανομής σε
πεζοδρομημένες οδούς

o Διατάξεις
οχήματα

ελεγχόμενης
διανομής

σε

πρόσβασης

πεζοδρομημένες

οδούς, περιοχές superblock
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Πίνακας 26: Προτεινόμενες προωθητικές ενέργειες αλλαγής συμπεριφοράς
Στρατηγικές
κατευθύνσεις

Προτεινόμενα μέτρα

9.1 Διοργάνωση εργαστηρίων
(workshop) συμμετοχικού σχεδιασμού

Ορίζοντας 5ετίας
o

Ορίζοντας 10ετίας

Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop) συμμετοχικού σχεδιασμού σε σχέση με τη βιώσιμη
κινητικότητα

o Θεσμοθέτηση φορέα κινητικότητας για τον οργανωμένο σχεδιασμό και διαχείριση των
9.2 Θεσμοθέτηση φορέα κινητικότητας

9. Προωθητικές
ενέργειες αλλαγής

9.3 Ενημερωτικές ημερίδες σε
συλλόγους και εκπαιδευτικές δομές

εφαρμογών ευφυών συστημάτων κινητικότητας και μεταφορών

o Διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων στα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της
περιοχής

συμπεριφοράς
9.4 Άλλες εκστρατείες και δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας
(Ενημερωτικές ημερίδες για το εξωτερικό κόστος των Ι.Χ και την περιβαλλοντική υποβάθμιση, Εκστρατείες και Κίνητρα προώθησης της
ποδηλασίας, συνεπιβατισμού και πεζής μετακίνησης, Εκστρατείες προώθησης των ΜΜΜ, Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας μέσω
αθλητισμού (αθλητική ποδηλασία, πεζοπορία, κ.ά), Διοργάνωση ποδηλατοδρομίας, Προσωρινή (εποχιακή) πεζοδρόμηση κεντρικών
εμπορικών οδών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας - Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο)
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Σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης
Η αποτελεσματικότητα του ΣΒΑΚ στηρίζεται κατά πολύ στη συστηματική παρακολούθηση,
αξιολόγηση και επικοινωνία της πορείας υλοποίησής του. Πράγματι, βάσει και των ευρωπαϊκών
προδιαγραφών , η τέταρτη και τελευταία φάση του κύκλου εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ δεν αφορά μόνο
στην υλοποίηση των μέτρων που ορίζονται από το σχέδιο αλλά και στις διαδικασίες
παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικοινωνίας.
Από τη μια πλευρά, η παρακολούθηση συμβάλλει, καθώς διασφαλίζει ότι οι απαραίτητες ενέργειες
που ορίζει το ΣΒΑΚ θα πραγματοποιηθούν βάσει περιγραφής και προγραμματισμού (χρονικού και
οικονομικού). Από την άλλη, η αξιολόγηση των εφαρμοσμένων μέτρων παρέχει τα απαραίτητα
στοιχεία για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας ή μη του ΣΒΑΚ, βοηθά στο να
προσδιοριστούν τα περισσότερο και λιγότερο επιτυχημένα σημεία του και τέλος διευκολύνει τη
λήψη αποφάσεων μακροπρόθεσμα αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος
Η παρακολούθηση υλοποίησης και εφαρμογής του σχεδίου θα πρέπει να πραγματοποιείται σε
συντομότερα χρονικά διαστήματα και στηρίζεται στις εξής βασικές δραστηριότητες:
o

Στη συστηματική συλλογή δεδομένων σχετικά με συγκεκριμένους δείκτες – ενδείξεις για
την έκταση της προόδου υλοποίησης και της επίτευξης των στόχων

o

Στην ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης στη διοίκηση του Δήμου και
γενικότερα στα εμπλεκόμενα μέρη για την υλοποίηση των μέτρων

o

Στην

παροχή

των

απαραίτητων

πληροφοριών

για

πιθανές

προσαρμογές

και

επανασχεδιασμό κατά τη διάρκεια της πορείας υλοποίησης

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των υπόλοιπων δράσεων του ΣΒΑΚ είναι
πιο στρατηγικής σημασίας και πραγματοποιείται στο τέλος ενός προγραμματισμένου κύκλου
υλοποιήσεων (π.χ. στην 5ετία). Συγκεκριμένα σκοπό έχει:
o

Την αποτίμηση των μέτρων, πακέτων μέτρων, και του ΣΒΑΚ συνολικά ως προς την
αποτελεσματικότητά του (επιτεύχθηκαν οι στόχοι στο προγραμματισμένο χρόνο και
κόστος;)

o

Την παροχή πληροφοριών για τη βελτίωση των μελλοντικών σχεδίων

o

Αποτελεί τη βάση (baseline assessment) για την αναθεώρηση του ΣΒΑΚ μετά το πέρας της
10ετίας
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Εικόνα 30: Βήματα αξιολόγησης και παρακολούθησης

Εικόνα 31: Κατηγορίες δεικτών
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Συνοπτικά, τόσο οι δείκτες όσο και οι ποσοτικοί στόχοι αυτών πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι με
την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, να ακολουθούν τις προτεραιότητες και
τους σκοπούς του προγράμματος, ενώ, ακόμη, οφείλουν να είναι σαφείς, ακριβείς, ειδικοί και να
εδράζονται σε ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους, εύκολα κατανοητούς από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς. Επιπλέον, πρέπει να είναι εύκολα μετρήσιμοι, ενώ οι διαθέσιμες πηγές
πρωτογενών δεδομένων πρέπει να επαρκούν, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτύπωση των
πιθανών μελλοντικών μεταβολών. Τέλος, ο ορισμός των δεικτών και των στόχων ενός συστήματος
παρακολούθησης και αξιολόγησης πρέπει να τίθεται σε μια ρεαλιστική χρονικά και
οικονομοτεχνικά βάση, καθώς πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τεχνική, λειτουργική και οικονομική
ικανότητα που διαθέτει ο επισπεύδων φορέας.
Στο πλαίσιο του σχεδίου παρακολούθησης και αξιολόγησης για το ΣΒΑΚ του Δήμου επιλέχθηκαν 33
δείκτες που περιγράφουν χαρακτηριστικά του υφιστάμενου συστήματος κινητικότητας και
εκτιμούν/ επιδιώκουν τις αντίστοιχες τιμές σε μελλοντικούς στόχους (Πίνακας 27).
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Πίνακας 27: Προτεινόμενοι δείκτες για το ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού
α/α

Δείκτης

Ορισμός

Έτος Βάσης

Στόχος
5ετία

10ετία

Σήμερα δεν υπάρχει περιοχή
ελεγχόμενης στάθμευσης.

8%

15%

0

0

~100 θέσεις/ 1χώρος

1,6 χλμ

5 χλμ

10χλμ

3,00%

60,00%

80,00%

Δεν υπάρχουν περιοχές
ενοποιημένων τετραγώνων
στον Δήμο σήμερα

0,00%

20,00%

1,8 χλμ

7,8 χλμ

18 χλμ

Δεν έχουν διαμορφωθεί
πράσινες διαδρομές στον
Δήμο σήμερα.

12,9 χλμ

23,31 χλμ

43,30%

30%

15%

15,90%

25%

35%

-

7,50%

15,50%

-

2%

5%

Δείκτες εκροών

1
2
3
4
5
6

Ποσοστό περιοχών
ελεγχόμενης στάθμευσης
Δημόσιοι χώροι στάθμευσης
εκτός οδού
Πεζόδρομοι στο οδικό δίκτυο
του Δήμου
Περιοχές ήπιας κυκλοφορίας
Περιοχές ενοποιημένων
οικοδομικών τετραγώνων
(superblocks)
Ανάπτυξη δικτύου
ποδηλατοδρόμων

7

Μήκος πράσινων διαδρομών

8

Πλάτος πεζοδρομίων ως
δείκτης καλής βαδισιμότητας

9

Ποσοστό πεζοδρομίων με
πλάτος >2,1μ

10

Ράμπες και οδηγοί τυφλών
κατά μήκος τμημάτων
πεζοδρόμων

11

Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

Έκταση περιοχής ελεγχόμενης
στάθμευσης/ Συνολική έκταση
του δήμου
Χωρητικότητα δημοτικών χώρων
στάθμευσης εκτός οδού
Μήκος υφιστάμενων
πεζόδρομων
Μήκος οδών ήπιας
κυκλοφορίας/Συνολικό
μήκοςοδικού δικτύου (%)
Έκταση superblock /Συνολική
έκταση Δήμου (%)
Μήκος ποδηλατοδρόμων
Συνολικό μήκος (m) πράσινων
διαδρομών
Μήκος πεζοδρομίων με πλάτος
<1,5μ / Συνολικό μήκος
πεζοδρομίων
Μήκος πεζοδρομίων με πλάτος
>2,5 μ / Συνολικό μήκος
πεζοδρομίων
Μήκος πεζοδρόμων και
πεζοδρομίων με υποδομές
/Σύνολο οδικού μήκους
Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
/νόμιμες θέσεις στάθμευσης
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α/α

Δείκτης

Ορισμός

Έτος Βάσης

12

Ποσοστό στάσεων με
κατάλληλα χαρακτηριστικά
άνεσης και ασφάλειας

Πλήθος στάσεων με επαρκή
χαρακτηριστικά άνεσης και
ασφάλειας/117 στάσεις συνολικά

13

Εγκατάσταση συστήματος
ενοικίασης ποδηλάτων

Αριθμός σημείων για τοποθέτηση
κοινόχρηστων ποδηλάτων προς
ενοικίαση στο Δήμο

14

Κοινής χρήσης συμβατικά
και ηλεκτρικά αυτοκίνητα
πόλης (car sharing)

Σημείο ανά κάτοικο

15

Πλήθος σταθμών φόρτισης
ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Πλήθος σταθμών φόρτισης

16

Θέσπιση κανονισμού
φορτοεκφορτώσεων

Σχεδιασμός και εφαρμογή
κανονισμού φορτοεκφορτώσεων

17

Βελτίωση συχνότητας ΜΜΜ

18

Ποσοστό μετακινήσεων πεζή

19
20
21
22
23

Ποσοστό μετακινήσεων με
ποδήλατο
Ποσοστό μετακινήσεων με
ΜΜΜ
Ποσοστό μετακινήσεων με ΙΧ
(Οδηγός/Επιβάτης)
Ποσοστό μετακινήσεων με
Μηχανοκίνητο δίκυκλο
Ποσοστό μετακινήσεων με
car-sharing

5ετία

10ετία

-

20%

40%

0

10

18

1 σημείο/6000 κατοίκους

1 σημείο / 3000
κατοίκους

3

8

Θέσπιση κανονισμού

Λειτουργία κανονισμού

15'

10'

8,29%

9,29%

3,58%

7,08%

28,81%

30%

56,42%

49,63%

2,90%

2,00%

0,00%

2,50%

0

Δείκτες μεταφορών
Μέση συχνότητα δρομολογίων
25'
/ώρα στις ώρες αιχμής
Ποσοστό στην κατανομή κατά
7,29%
μέσο(%)
Ποσοστό στην κατανομή κατά
1,08%
μέσο(%)
Ποσοστό στην κατανομή κατά
26,31%
μέσο(%)
Ποσοστό στην κατανομή κατά
62,09%
μέσο(%)
Ποσοστό στην κατανομή κατά
3,23%
μέσο(%)
Ποσοστό στην κατανομή κατά
μέσο(%)

0,00%
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α/α

Δείκτης

Ορισμός

Έτος Βάσης

Στόχος
5ετία

10ετία

Δείκτες αποτελεσμάτων

24

25

26
27

Ποσοστό κοινόχρηστων
χώρων και σημείων
ενδιαφέροντος όπου
διασφαλίζεται πρόσβαση σε
ΑμεΑ

Επίπεδο διείσδυσης
ηλεκτρικών οχημάτων

Προώθηση "καθαρών"
οχημάτων ΜΜΜ
Ετήσιος αριθμός νεκρών και
σοβαρά τραυματιών από
οδικά τροχαία ατυχήματα
ανά έτος

Πλήθος σημείων ενδιαφέροντος
με τον ελάχιστο προβλεπόμενο
αριθμό θέσεων στάθμευσης
ΑμεΑ / προς το συνολικό πλήθος
των σημείων ενδιαφέροντος-

συνολικός αριθμός σημείων
ενδιαφέροντος:103

26 σημεία (25%)

67 σημεία (65%)

Ποσοστό (%) χρήσης ηλεκτρικών
αυτοκινήτων από το Δήμο και
αριθμός σταθμών φόρτισης.

Σήμερα, το ποσοστό
διείσδυσης ηλεκτρικών
οχημάτων είναι μικρότερο
από 1% και δεν υπάρχουν
σταθμοί γρήγορης φόρτισης
στο Δήμο.

3,00%

8,00%

Ποσοστό καθαρών οχημάτων επί
του συνόλου

-

5,00%

10,00%

Πλήθος θανατηφόρων και
σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων

2,6/έτος

1,5/έτος

0/έτος

Μέσος αριθμός τροχαίων/
έτος= 56 [έτη αναφοράς
2014-2018]

35% -λιγότερα από 36 τροχαία
ανά έτος

70% λιγότερα από 17
τροχαία ανά έτος

-

1 ανά έτος

2 ανά έτος

-

Γύρω από 16 σχολικές
εγκαταστάσεις - 60%

Γύρω από τις 26
σχολικές εγκαταστάσεις
-100%

28

Ποσοστό μείωσης ετήσιου
αριθμός τροχαίων
συμβάντων

29

Δράσεις πληροφόρησης και
ευαισθητοποίησης ανά έτος

(Πλήθος τροχαίων το
εξεταζόμενο έτος – Πλήθος
τροχαίων ατυχημάτων το έτος
βάσης)/ πλήθος των τροχαίων το
έτος βασής
Πλήθος δράσεων πληροφόρησης
και ευαισθητοποίησης ανά έτος

30

Βελτίωση της ασφάλειας των
μετακινήσεων και την
ενθάρρυνση ήπιων μορφών
κινητικότητας στα σχολεία

Αριθμός σχολείων με
διαμορφωμένους σχολικούς
δακτυλίους/ Συνολικός σχολικών
εγκαταστάσεων
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α/α

Δείκτης

31

Κόστος επενδύσεων για νέες
/βελτιωμένες υποδομές ανά
μέσο μεταφοράς
(προτεραιότητα)

32

Δαπάνες για καμπάνιες
ευαισθητοποίησης ΒΚ

33

Επιχορηγήσεις για τη
λειτουργία, συντήρηση των
συστημάτων βιώσιμων
μεταφορών, συμπερ.
προγραμμάτων ενοικίασης
ποδηλάτων, επιδοτήσεων για
προγράμματα κλπ.

Ορισμός

Έτος Βάσης

Στόχος
5ετία

10ετία

Δείκτες Εισροών
Κόστος (σε €) επενδύσεων ανά
μέσο μεταφοράς
(προτεραιότητα)

0

Ύψος κινήτρων (σε €)

Ύψος (σε €) των επιχορηγήσεων
για έργα/προγράμματα βιώσιμη
κινητικότητας

110

Σχετίζεται με τις μελλοντικές
οικονομικές δυνατότητες του
Δήμου

0

Τουλάχιστον μια εκδήλωση το
χρόνο την πρώτη 5ετία.

-

Σχετίζεται με την ύπαρξη
ευρωπαϊκών και εθνικών
προγραμμάτων και με το
επίπεδο μελλοντικής
απορροφητικότητας

Τουλάχιστον δύο
εκδηλώσεις το χρόνο για
την επόμενη 5ετία.
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Χρηματοδοτικά εργαλεία
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην ανάπτυξη και υλοποίηση των ΣΒΑΚ είναι η εξασφάλιση
των απαιτούμενων χρηματικών πόρων για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων. Η
χρηματοδότηση των αστικών μεταφορών και της κινητικότητας στις περισσότερες πόλεις είναι
συχνά ευθύνη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με μερική μόνο χρηματοδότηση από την
κεντρική κυβέρνηση, αν και αυτό ποικίλλει ανάλογα με τις χώρες και τις γεωπολιτικές δομές τους

Η πιθανή δυσκολία εξεύρεσης πόρων αφορά κυρίως στα έργα που σχετίζονται με τη δημιουργία ή
την επέκταση μεταφορικής υποδομής (π.χ. αναβάθμιση οδικού δικτύου, διαμόρφωση
διασταυρώσεων, προμήθεια και εκσυγχρονισμός στόλου οχημάτων, πεζοδρομήσεις κ.λπ.) και
λιγότερο στις άλλου τύπου παρεμβάσεις που απαιτούν συγκριτικά μικρότερη δαπάνη υλοποίησης
(π.χ. θέσπιση κανονισμού φορτοεκφορτώσεων, σημειακές παρεμβάσεις στη σήμανση και στις
υποδομές μετακίνησης κ.λπ.).
Αρκετές προσπάθειες υλοποίησης ΣΒΑΚ αποτυγχάνουν εξαιτίας είτε της δυσκολίας εξεύρεσης
πόρων για έργα μεγάλης σημασίας και απήχησης είτε επειδή δεν εξασφαλίζεται άλλοτε ή σύνδεση
και άλλοτε η χρηματοδότηση από τα (ούτως ή άλλως) περιορισμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που
είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας.
Αναγνωρίζοντας αυτήν την αδυναμία υλοποίησης των ΣΒΑΚ, θα επιχειρηθεί η διερεύνηση
καινοτόμων τρόπων και διαδικασιών χρηματοδότησης παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής
κινητικότητας. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης που
συγκεντρώνουν πόρους από το σύστημα μετακινήσεων και οι οποίοι, σύμφωνα με την αρχή της
αναλογικότητας, θα έπρεπε να διοχετευτούν στην υλοποίηση και υποστήριξη μέτρων που
ικανοποιούν την πολιτική και τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
❖ Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
o

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, όπως το ΠΕΠ Αττικής

❖ Τομεακά Επιχειρησιακά προγράμματα
o

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία

o

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

❖ ΣΔΙΤ- Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα
❖ Ευρωπαϊκά ταμεία
o

Πρωτοβουλία Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)

o

Πρόγραμμα InvestEU

❖ Εθνικά ταμεία
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o

Πράσινο Ταμείο

Χρονοδιάγραμμα και Προϋπολογισμός
Το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων του ΣΒΑΚ παρουσιάζεται με την

μορφή πίνακα που περιλαμβάνει:
•

Το πακέτο μέτρων στον οποίο υπάγεται το εξεταζόμενο μέτρο

•

Τον τίτλο του μέτρου που εξετάζεται

•

Τον χρονικό ορίζοντα στον οποίο εντάσσεται το εξεταζόμενο μέτρο / δράση

•

Την εκτίμηση του κόστους υλοποίησης του εξεταζόμενου έργου

•

Τις εν δυνάμει πηγές ή τεχνικές χρηματοδότησης

•

Τους φορείς που εμπλέκονται
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Πίνακας 28: Χρονοδιάγραμμα και Προϋπολογισμός ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού
Στρατηγική Κατεύθυνση

Προτεινόμενα μέτρα

1.1 Βελτίωση υποδομών
πεζοδρομίων

1. Βελτίωση και
επέκταση
υποδομών για την
πεζή μετακίνηση με
έμφαση στους
ευάλωτους χρήστες

1.2 Δημιουργία ραμπών
και οδηγών τυφλών

1.3 Βελτίωση της
πρόσβασης των ΑμεΑ
στα δημοτικά κτήρια και
υπηρεσίες

1.4 Επέκταση
πεζοδρομημένων
περιοχών

Παρεμβάσεις

Αντικατάσταση και επισκευή
φθαρμένων πεζοδρομίων και
πεζοδρόμων στο βασικό οδικό δίκτυοαπομάκρυνση εμποδίωνδιαμόρφωση πεζοδρομίων με βάση
τις υφιστάμενες προδιαγραφές
Διαπλατύνσεις
πεζοδρομίων.Προτείνεται βέλτιστο
πλάτος πεζοδρομίων (όπου δεν
υπάρχει) στο βασικό οδικό δίκτυο της
κεντρικής περιοχής εκατέρωθεν της
οδού τα 2,05 μ. και όπου αυτό δεν
είναι δυνατόν τα 2,05 μ από τη μία
πλευρά της οδού
Μετατροπή των τοπικών οδών που
δεν έχουν ελεύθερη όδευση πεζών
στα πεζοδρόμια πλάτους 1,5 μέτρου
σε οδούς συνύπαρξης πεζών αυτοκινήτων (ήπιας κυκλοφορίας
Ράμπες και οδηγοί τυφλών κατά
μήκος όλων των τμημάτων
πεζοδρόμων και πεζοδρομίων του
βασικού οδικού δικτύου (σύμφωνα με
τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας
για όλους»). Εξασφάλιση της
πρόσβασής τους στις στάσεις της
υφιστάμενης δημόσιας συγκοινωνίας
και σε πόλους ενδιαφέροντος.
Προοδευτική βελτίωση των
υποδομών στο υπόλοιπο δίκτυο.
Ράμπες και οδηγοί τυφλών ώστε να
εξασφαλίζεται η πρόσβαση των
εμποδιζόμενων ατόμων σε
ικανοποιητικό ποσοστό του οδικού
δικτύου (της τάξεως του 40%).
Εξασφάλιση της απρόσκοπτης
πρόσβασης στο σύνολο των
δημοτικών κτιρίων και υπηρεσιών
κοινώς ωφέλειας σύμφωνα με το
ΝΟΚ, 2012.

Επέκταση υφιστάμενου δικτύου
πεζόδρομων

2026

2031

Απαιτούμενες ενέργειες

Μελέτη καταγραφής φθορών και
εμποδίων -Κατασκευαστικές εργασίες
επισκευής/ αποκατάστασης

Συνολική Δαπάνη

Πηγές Χρηματοδότησης

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός
Βασικού φορέα υλοποίησης
και εγκρίσεων

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

Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού,
Περιφέρεια Αττικής

4.000.000,00€

Μελέτες εφαρμογής και υλοποίηση

660.000,00€

Μελέτες εφαρμογής και υλοποίηση

140.000,00€

Μελέτες εφαρμογής και υλοποίηση

350.000,00€
Ίδιοι πόροι Δήμου αν
πρόκειται για δημοτικό
δίκτυο & ίδιοι πόροι
Περιφέρειας για βασικό
οδικό δίκτυο

Μελέτες εφαρμογής και υλοποίηση

20.000,00€

Μελέτες εφαρμογής και υλοποίηση

*ο προϋπολογισμός
εντάσσεται στα μέτρα
"3.3 Δημιουργία
superblocks"," 4.1
Αναπλάσεις περιοχών
ενδιαφέροντος"," 4.3
Δημιουργία πράσινων
διαδρομών "
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Στρατηγική Κατεύθυνση

Προτεινόμενα μέτρα

1.5 Εφαρμογή ασφαλών
διαδρομών/ σχολικών
δακτυλίων

1. Βελτίωση και
επέκταση
υποδομών για την
πεζή μετακίνηση με
έμφαση στους
ευάλωτους χρήστες

1.6 Ανάδειξη του
αξιόλογου οικιστικού
αποθέματος και των
διατηρητέων κτιρίων

1.7 Σχεδιασμός
ολοκληρωμένου
συστήματος πινακίδων
για πεζούς και
ποδηλάτες

2. Βελτίωση
υποδομών
ποδηλάτου

2.1 Αναδιαμόρφωση και
ανάπτυξη υφιστάμενου
δικτύου
ποδηλατοδρόμων

2.2 Αναβάθμιση και
επέκταση δικτύου
θέσεων στάθμευσης
ποδηλάτων

Παρεμβάσεις

Διαμόρφωση ήπιων και ασφαλών
διαδρομών προς όλα τα
συγκροτήματα πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δράσεις για ομαδική μετακίνηση
μαθητών προς τα σχολεία με βιώσιμα
μέσα – περπάτημα, ποδήλατο.
Συνεργασία με τα σχολικά
συγκροτήματα που προσελκύουν
μαθητές από όλες τις περιοχές της
Αττικής, ώστε να δημιουργηθούν
ασφαλείς διαδρομές για περπάτημα
για μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης από ειδικούς χώρους
στάθμευσης σχολικών λεωφορείων

2026

2031

Απαιτούμενες ενέργειες

Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση

Διαμόρφωση στρατηγικής και
υλοποίηση

600.000,00€

8.000,00€

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός
Βασικού φορέα υλοποίησης
και εγκρίσεων

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού

Ίδιοι πόροι Δήμου
ΠΕΠ Αττικής 20142020,
2021-2027

Δήμος Φιλοθέης –
Ψυχικού- συνεργασία με
Συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων- Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα

Ευρωπαϊκά
συγχρηματοδοτούμενα

Διαμόρφωση στρατηγικής και
υλοποίηση

Σχεδιασμός ολοκληρωμένου
συστήματος πινακίδων για πεζούς και
ποδηλάτες

Διερεύνηση βέλτιστης διάρθρωσης,
χωροθέτησης και περιεχομένου για το
σύστημα πληροφόρησης με πινακίδες

Αναδιαμόρφωση και καλύτερη
σύνδεση του υφιστάμενου
ποδηλατόδρομου με τους βασικούς
πόλους έλξης της περιοχής και
επέκτασή του προς τη Δημοτική
Ενότητα Νέου Ψυχικού και τον
σταθμό μετρό Εθνικής Άμυνας
Ανάπτυξη δικτύου και ένταξή του στο
μητροπολιτικό δίκτυο
ποδηλατοδρόμων, όπως ορίζεται στο
Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και
διαδημοτική σύνδεσή του με τους
όμορους Δήμους (Μαρούσι,
Χαλάνδρι, Χολαργό, Αθήνα).
Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων στους
βασικούς πόλους έλξης, κοινωφελείς
εγκαταστάσεις, σχολικά
συγκροτήματα

Πηγές Χρηματοδότησης

Πράσινο Ταμείο

Ανάδειξη των διαδρομών
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.
Θεσμοθέτηση ισχυρών κινήτρων με
σκοπό τη μείωση του ύψους
υφιστάμενων περιφράξεων, ώστε να
εξασφαλίζεται οπτική επαφή του
πεζού/ποδηλάτη με τις οικίες υψηλής
αισθητικής και τον περιβάλλοντα
χώρο τους και θεσμοθέτηση
κανονιστικών διατάξεων για
μελλοντικές οικίες.

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου
συστήματος πινακίδων για πεζούς και
ποδηλάτες

Συνολική Δαπάνη

10.000,00€
Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού

Προμήθεια και εγκατάσταση

Μελέτη εφαρμογής

Υλοποίηση

20.000,00€

5.000,00€

150.000,00€

2.400.000,00€

Ίδιοι πόροι Δήμου αν
πρόκειται για δημοτικό
δίκτυο & ίδιοι πόροι
Περιφέρειας για βασικό
οδικό δίκτυο
ΠΕΠ Αττικής 20212027
Πράσινο Ταμείο

Μελέτη εφαρμογής

Υλοποίηση

Μελέτη χωροθέτησης και διάταξης
θέσεων ποδηλάτων και υλοποίηση
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130.000,00€

Ευρωπαϊκά
συγχρηματοδοτούμενα

Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού,
Περιφέρεια Αττικής

2.160.000,00€

4.000,00€

Ίδιοι πόροι Δήμου

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Στρατηγική Κατεύθυνση

Προτεινόμενα μέτρα

Παρεμβάσεις

2026

2031

Απαιτούμενες ενέργειες

Χωροθέτηση πρόσθετων θέσεων
στάθμευσης ποδηλάτων

2. Βελτίωση
υποδομών
ποδηλάτου

3Α. Διατάξεις
μετριασμού της
μηχανοκίνητης
κυκλοφορίαςΙεράρχηση του
οδικού δικτύου

3Β. Διατάξεις
μετριασμού της
μηχανοκίνητης
κυκλοφορίας- οδική
ασφάλεια

2.3 Εγκατάσταση
συστήματος
κοινόχρηστων
ποδηλάτων

2.3 Εγκατάσταση
συστήματος
κοινόχρηστων
ποδηλάτων

3.1 Ιεράρχηση του
οδικού δικτύουΑναδιοργάνωση της
ιεράρχησης του οδικού
δικτύου για την
αντιμετώπιση της
διαμπερούς
κυκλοφορίας

Μελέτη- Διερεύνηση εφαρμογής
συστήματος ποδηλάτων κοινής
χρήσης και πατινιών
Εφαρμογή συστήματος κοινής χρήσης
ποδηλάτων και πατινιών στους
βασικούς πόλους έλξης
Επέκταση του δικτύου κοινής χρήσης
ποδηλάτων και πατινιών
Μονοδρόμηση και ανάπλαση της
28ης Οκτωβρίου στη ΔΕ Ψυχικού,
μονοδρόμηση της οδού Δάφνης και
Ανάπλαση περιοχής "Νέας Αγοράς"

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός
Βασικού φορέα υλοποίησης
και εγκρίσεων

20.000,00€

Ίδιοι πόροι Δήμου

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού

100.000,00€

Ίδιοι πόροι Δήμου /
Iδιωτική εταιρεία
κοινόχρηστων
ποδηλάτων -πατινιών

7.000,00€

Μελέτη βιωσιμότητας

Μελέτη χωροθέτησης και διάταξης
θέσεων ποδηλάτων και υλοποίηση
Προμήθεια ποδηλάτων- πατινιών

260.000,00€

Κυκλοφοριακή μελέτη + μελέτη
ανάπλασης

110.000,00€

Υλοποίηση

550.100,00€

Απομάκρυνση της κυκλοφορίας
οχημάτων κατά μήκος του ρέματος
της Φιλοθέης

Κυκλοφοριακή μελέτη και σήμανση

Αντιδρομήσεις οδικών τμημάτων για
την αποφυγή διαμπερών ροών

Κυκλοφοριακή μελέτη και σήμανση

3.2 Δημιουργία θυλάκων
ήπιας κυκλοφορίας

Δημιουργία εκτεταμένων θυλάκων
ήπιας κυκλοφορίας. Επιβολή
ανώτατου ορίου ταχύτητας 30
χλμ./ώρα σε τοπικές οδούς

Μελέτη εφαρμογής Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων
στο 75% της έκτασης.
Έργο ανάπλαση των δρόμων στο 25%
της περιοχής.

3.3 Δημιουργία
superblocks

Δημιουργία superblock για την
προστασία από τη μηχανοκίνητη
κυκλοφορία- ενοποίηση οικοδομικών
τετραγώνων στο τοπικό οδικό δίκτυο
ώστε να δημιουργείται χώρος για
πεζούς και ποδηλάτες

Μελέτη εφαρμογής Υλοποίηση (40% με κατασκευή έργου
ανάπλασης και 60% της έκτασης με
σηματοδότηση της ήπιας κυκλοφορίας)

3.4 Βελτίωση οδικής
ασφάλειας σε
επικίνδυνα σημείαΒελτίωση κρίσιμων
κυκλοφοριακών κόμβων

Πηγές Χρηματοδότησης

Συνολική Δαπάνη

Βελτίωση κρίσιμων κυκλοφοριακών
κόμβων, όπου έχουν διαπιστωθεί
ζητήματα ασφάλειας- Ανασχεδιασμός
επιλεγμένων διασταυρώσεων

Μελέτη εφαρμογής κόμβου και
υλοποίηση

Σηματοδότηση- Τοποθέτηση
πεζοφάναρων σε οδικά τμήματα με
αυξημένες ταχύτητες και σημαντικούς
φόρτους

Μελέτη σηματορρύθμισης
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30.000,00€

20.000,00€

12.896.250,00€

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

Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού/
Ιδιωτική εταιρεία

Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού,
Περιφέρεια Αττικής

ΠΕΠ Αττικής 20212027

Ίδιοι πόροι Δήμου αν
πρόκειται για δημοτικό
δίκτυο & ίδιοι πόροι
Περιφέρειας για βασικό
οδικό δίκτυο
ΠΕΠ Αττικής 20212027

1.742.940,00€
Πράσινο Ταμείο
Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού,
Περιφέρεια Αττικής

1.400.000,00€
Ίδιοι πόροι Δήμου αν
πρόκειται για δημοτικό
δίκτυο & ίδιοι πόροι
Περιφέρειας για βασικό
οδικό δίκτυο
15.000,00€

ΠΕΠ Αττικής 20212027

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Στρατηγική Κατεύθυνση

Προτεινόμενα μέτρα

3.5 Συντήρηση/
αποκατάσταση οδικού
δικτύου & 3.6
Συντήρηση/εγκατάσταση
αστικού εξοπλισμού

3Β. Διατάξεις
μετριασμού της
μηχανοκίνητης
κυκλοφορίας- οδική
ασφάλεια

3.7 Αναβάθμιση και
χωροθέτηση διαβάσεων
για πεζούς και
ποδηλάτες σύμφωνα
με τις εθνικές
προδιαγραφές

Παρεμβάσεις

Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού
δικτύου και αστικού εξοπλισμού στις
βασικές αρτηρίες
Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού
δικτύου και αστικού εξοπλισμού στο
σύνολο του δικτύου
Επαναδιαγράμμιση διαβάσεων,
Σχέδιο χωροθέτησης διαβάσεων
πεζών- ποδηλάτων στο κύριο οδικό
δίκτυο και όπου έχουν διαπιστωθεί
ζητήματα ασφάλειας.
Νησίδες πεζών- προεκτάσεις
πεζοδρομίου στο κύριο οδικό δίκτυο
και όπου έχουν διαπιστωθεί ζητήματα
ασφάλειας
Διαμορφώσεις για τη διάσχιση
ποδηλάτων σύμφωνα με τις εθνικές
προδιαγραφές στις κεντρικές αρτηρίες

3.8 Ηχητική
καθοδήγηση στους
φωτεινούς σηματοδότες

Ηχητική καθοδήγηση στους
φωτεινούς σηματοδότες κατά μήκος
του βασικού οδικού δικτύου
Μελέτη ανάπλασης της οδού
Μαραθωνοδρόμου - δημιουργία
ζώνης υψηλού πρασίνου και
διαμόρφωση ποδηλατόδρομου

4. Ανάδειξη των
χώρων πρασίνου
και στοιχείων που
συνθέτουν την
ιστορία και την
ταυτότητα της
πόλης- δημιουργία
πράσινων
διαδρομών

4.1 Αναπλάσεις
περιοχών
ενδιαφέροντος

4.1 Αναπλάσεις
περιοχών
ενδιαφέροντος

Ήπια ανάπλαση κατά μήκος του
ρέματος της Φιλοθέης για τη
δημιουργία υποδομών για την πεζή
μετακίνηση και τη μετακίνηση με
ποδήλατο, αλλά και χώρων
κοινωνικοποίησης
Αποκάλυψη του εγκιβωτισμένου
τμήματος του ρέματος της Φιλοθέηςσύνδεση και δημιουργία «διαδρομής
του νερού» με τον όμορο Δήμο
Χαλανδρίου
Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού:
ανάπλαση πλατειών Γρηγορίου
Λαμπράκη, Ελευθερίας, αξιοποίηση
ανοικτών χώρων μεταξύ των οδών
Ρήγα Φεραίου – Υψηλάντου –
Αθανασίου Διάκου – Καραϊσκάκη και
στη συμβολή των οδών Θ. Σοφούλη
και Σπετσών, βελτίωση
προσβασιμότητας - βελτίωση
μοντέλου οδών ήπιας κυκλοφορίας
(woonerfs) στη Δ.Ε. Νέου Ψυχικού

2026

2031

Απαιτούμενες ενέργειες

Συνολική Δαπάνη

Μελέτη καταγραφής των αναγκών +
υλοποίηση

390.000,00€

Μελέτη καταγραφής των αναγκών +
υλοποίηση

965.000,00€
Ίδιοι πόροι Δήμου αν
πρόκειται για δημοτικό
δίκτυο & ίδιοι πόροι
Περιφέρειας για βασικό
οδικό δίκτυο

Μελέτη καταγραφής των αναγκών +
υλοποίηση

Μελέτη καταγραφής των αναγκών +
υλοποίηση

Πηγές Χρηματοδότησης

250.000,00€

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός
Βασικού φορέα υλοποίησης
και εγκρίσεων

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Περιφέρεια Αττικής

ΠΕΠ Αττικής 20212027

Μελέτη καταγραφής των αναγκών +
υλοποίηση
Αναβάθμιση υπαρχόντων
σηματοδοτών

12.400,00€

Μελέτη ανάπλασης και υλοποίηση

3.800.000,00€
Ίδιοι πόροι Δήμου

Μελέτη ανάπλασης και υλοποίηση

1.860.000,00€

ΠΕΠ Αττικής 20212027

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Περιφέρεια Αττικής

Πράσινο Ταμείο
Μελέτη ανάδειξης/αποκάλυψης
εγκιβωτισμένου τμήματος του ρέματος
και υλοποίηση

2.000.000,00€

Ίδιοι πόροι Δήμου

Μελέτη ανάπλασης και υλοποίηση
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6.135.000,00€

ΠΕΠ Αττικής 20212027
Πράσινο Ταμείο
Πράσινο Ταμείο
Ευρωπαϊκά
συγχρηματοδοτούμενα

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Περιφέρεια Αττικής

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Στρατηγική Κατεύθυνση

4. Ανάδειξη των
χώρων πρασίνου
και στοιχείων που
συνθέτουν την
ιστορία και την
ταυτότητα της
πόλης- δημιουργία
πράσινων
διαδρομών

Προτεινόμενα μέτρα

4.2 Εξωραϊσμός
ελεύθερων/
κοινόχρηστων χώρων/
Αύξηση των χώρων
πρασίνου

Παρεμβάσεις

Απαιτούμενες ενέργειες

Συνολική Δαπάνη

Ενοποίηση του άξονα της Λ.
Διαμαντίδου ΔΕ Ψυχικού με την
πλατεία Αγίας Σοφίας στη ΔΕ Νέου
Ψυχικό και αναδιαμόρφωση του
κόμβου Φάρου για την πολεοδομική
ενοποίηση των δύο Δημοτικών
Ενοτήτων

Μελέτη ανάπλασης και υλοποίηση

10.000.000,00€

Συντήρηση / αναβάθμιση /
αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού με
στόχο την εξασφάλιση της ενιαίας
αισθητικής και ομοιομορφίας στις 3
δημοτικές ενότητες

Μελέτη καταγραφής των αναγκών,
εφαρμογής και υλοποίηση

500.000,00

Αναβάθμιση παιδικών χαρών στην
περιοχή μελέτης σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και πιστοποίηση
αυτών, εξοπλισμός από φυσικά υλικά,
ώστε να επιτυγχάνεται η ενιαία
αισθητική και στις 3 δημοτικές
ενότητες
Bελτίωση, ανάκτηση, επαύξηση,
επέκταση των υπαίθριων,
κοινοχρήστων, δασικών και χώρων
πρασίνου του Δήμου

4. Ανάδειξη των
χώρων πρασίνου
και στοιχείων που
συνθέτουν την
ιστορία και την
ταυτότητα της
πόλης- δημιουργία
πράσινων
διαδρομών

4.3 Δημιουργία
πράσινων διαδρομών

Δημιουργία πράσινης διαδρομής που
θα να συνδέει τις 3 δημοτικές ενότητες
με ήπια μέσα μετακίνησης και θα
αναδεικνύει το ρέμα της Φιλοθέης

4.3 Δημιουργία
πράσινων διαδρομών

Επέκταση πράσινης διαδρομής για
σύνδεση όλων των βασικών πόλων
έλξης των τριών Δημοτικών ενοτήτων,
που να συνδέει τις κεντρικές πλατείες,
τους ελεύθερους χώρους και τους
χώρους πρασίνου, τα
κοινωφελή/δημοτικά κτίρια, τα
σχολεία, τις περιοχές
εμπορίου/υπηρεσιών, τις
στάσεις/σταθμούς της δημόσιας
συγκοινωνίας. Σύνδεση του ρέματος
της Φιλοθέης με τα σημαντικότερα
πάρκα- άλση του Δήμου, αλλά και με
το λόφο των Τουρκοβουνίων.

2026

2031

Πηγές Χρηματοδότησης

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός
Βασικού φορέα υλοποίησης
και εγκρίσεων

Ίδιοι πόροι Δήμου
ΠΕΠ Αττικής 20212027
Μελέτη καταγραφής των αναγκών,
εφαρμογής και υλοποίηση

600.000,00€

Πράσινο Ταμείο

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Περιφέρεια Αττικής

Ευρωπαϊκά
συγχρηματοδοτούμενα
Μελέτη φύτευσης, άρδευσης,
συντήρησης και αναβάθμισης χώρων
πρασίνου- καταγραφή́ των αναγκών
και υλοποίηση

1.000.000,00€

Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση

4.300.000,00€

Ίδιοι πόροι Δήμου
ΠΕΠ Αττικής 20212027
Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση

3.700.000,00€
Πράσινο Ταμείο
Ευρωπαϊκά
συγχρηματοδοτούμενα
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Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Περιφέρεια Αττικής

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Στρατηγική Κατεύθυνση

Προτεινόμενα μέτρα

5.1 Αναβάθμιση
ποιότητας υποδομών

5.2 Εφαρμογή έξυπνων
τεχνολογιών
εξυπηρέτησης και
πληροφόρησης
5. Βελτίωση του
επιπέδου
εξυπηρέτησης από
τα Συλλογικά μέσα
μεταφοράς/Αύξηση
της αποδοτικότητας
των μεταφορών

5.3 Εκσυγχρονισμός
στόλου

Συνολική Δαπάνη

Πηγές Χρηματοδότησης

Αναβάθμιση του εξοπλισμού στο
σύνολο των στάσεων (στέγαστρα,
προσβασιμότητα, φωτισμός κ.λπ.)

Μελέτη καταγραφής των αναγκών και
υλοποίηση

350.000,00€

Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ

Τηλεματική σε όλες τις στάσεις του
ΟΑΣΑ - Δημιουργία πλατφορμών
πληροφόρησης (κατευθύνσεις,
πορείες, συχνότητες, ωράρια).

Αρμοδιότητα παρόχου

500.000,00€

Δημιουργία Κέντρου Κινητικότητας
στην περιοχή του Φάρου με
δυνατότητα ενοικίασης κοινόχρηστου
ποδηλάτου, πατινιών ή
μετεπιβίβασης στη δημοτική
συγκοινωνία
Σταδιακή αντικατάσταση στόλου
δημόσιας συγκοινωνίας με οχήματα
καθαρής ενέργειας
Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων15’ λεπτά στις ώρες αιχμής, 25’ λεπτά
στις ώρες μη αιχμής

5.4 Τροποποίηση,
αναδιάρθρωση,
πύκνωση δρομολογίων

5. Βελτίωση του
επιπέδου
εξυπηρέτησης από
τα Συλλογικά μέσα
μεταφοράς/Αύξηση
της αποδοτικότητας
των μεταφορών

Απαιτούμενες ενέργειες

Παρεμβάσεις

5.5 Δημιουργία
δημοτικής/διαδημοτικής
συγκοινωνίας

2026

2031

Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ
Δημιουργία ιστοσελίδας, δημιουργία
ειδικού περιπτέρου με χώρο
ενοικίασης ποδηλάτων και πατινιών
κοινής χρήσης (συνέργεια με μέτρο
2.3)

6.000,00€

Αρμοδιότητα παρόχου

2.000.000,00€

Τροποποίηση απόφασης δρομολογίων

Ν/Α

Τροποποίηση απόφασης δρομολογίων

Τροποποίηση των υφιστάμενων
λεωφορειακών γραμμώνΣυγχώνευση αλληλεπικαλυπτόμενων
γραμμών και πύκνωση δρομολογίων

Τροποποίηση απόφασης δρομολογίων

Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας
που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις
διακυμάνσεις της ζήτησης, και να
μπορεί να καλύπτει τα κενά του
κεντρικού συστήματος, προοπτικά
εστιάζοντας στην καλύτερη
προσαρμογή στη ζήτηση ακόμα και σε
πραγματικό χρόνο (πόρτα-πόρτα, on
demand).

InvestEU 2021-2027
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 20142020
ΟΑΣΑ

Επανεξέταση δρομολογίων, ώστε να
εξυπηρετούν τις μετακινήσεις των
μαθητών το πρωί και το μεσημέρι βελτίωση της διατροπικότητας με τα
μέσα σταθερής τροχιάς (Χολαργός –
Εθνική Άμυνα -Πανόρμου)

Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας
με προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση
των μαθητών για τις καθημερινές
μετακινήσεις από και προς τα
σχολεία, καθώς και στην καλύτερη
σύνδεση με τους υφιστάμενους
σταθμούς μετρό (Χολαργός – Εθνική
Άμυνα -Πανόρμου)

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός
Βασικού φορέα υλοποίησης
και εγκρίσεων

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού

Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ
Ν/Α

Εθνικά Ταμεία
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ν/Α
Μελέτη σκοπιμότητας :
30.000 €

α)Μελέτη δημιουργίας δημοτικής
συγκοινωνίας β) Υλοποίηση

Aνάπτυξη εφαρμογής
και σχεδιασμός
υπηρεσίας για δημοτική
συγκοινωνία: 100.000 €
Αγορά 2 ηλεκτρικών
λεωφορείων : 500.000 €
Μελέτη βιωσιμότητας :
30.000 €

Μελέτη βιωσιμότητας και υλοποίηση

Aνάπτυξη εφαρμογής
και σχεδιασμός
υπηρεσίας για δημοτική
συγκοινωνία: 100.000 €
Αγορά 1 ηλεκτρικού
λεωφορείου : 250.000 €
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Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Συντονισμός με τους
γειτονικούς Δήμους
Ίδιοι πόροι Δήμου
InvestEU 2021-2027
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 20142020
Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Στρατηγική Κατεύθυνση

Προτεινόμενα μέτρα

Παρεμβάσεις

Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης
στάθμευσης στις δημοτικές ενότητες
Νέου Ψυχικού και Ψυχικού στο ύψος
του Φάρου και στην περιοχή πλησίον
της Εθνικής Άμυνας στο Νέο Ψυχικό
6.1 Ελεγχόμενη
στάθμευση

Ζώνες στάθμευσης κατοίκων σε όλες
τις περιοχές με έντονη παρόδια
στάθμευση
Επέκταση συστήματος ελεγχόμενης
στάθμευσης

6.
Αποτελεσματικότερη
διαχείριση της
στάθμευσης

6.2 Χωροθέτηση
θέσεων στάθμευσης για
ειδικές κατηγορίες

6.4 Αστυνόμευση για
αποφυγή παράνομης
στάθμευσης

7. Αύξηση χρήσης
εναλλακτικών
καυσίμων

7.1 Χωροθέτηση
σταθμών φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων

2031

Απαιτούμενες ενέργειες

α) Μελέτη Στάθμευσης
β) Έρευνα Δηλωμένων Προτυμήσεων
για τον καθορισμό του Κομίστρου
γ) Κανονιστική απόφαση Τοποθέτηση κατάλληλης οριζόντιας
και κατακόρυφης σήμανσης για ορισμό
των θέσεων - Εγκατάσταση
συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
Μελέτη εφαρμογής - Κανονιστική
απόφαση - Τοποθέτηση κατάλληλης
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης
για ορισμό των θέσεων
Κανονιστική απόφαση - Τοποθέτηση
κατάλληλης οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης για ορισμό
των θέσεων

Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης
ΑΜΕΑ με στόχο το 2% των νόμιμων
θέσεων στάθμευσης παρά την οδό και
εκτός οδού να διατίθενται για ΑΜΕΑ.

Κανονιστική απόφαση - Τοποθέτηση
κατάλληλης οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης για ορισμό
των θέσεων

Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης
ΑΜΕΑ με στόχο το 5% των νόμιμων
θέσεων στάθμευσης παρά την οδό και
εκτός οδού να διατίθενται για ΑΜΕΑ.

Κανονιστική απόφαση - Τοποθέτηση
κατάλληλης οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης για ορισμό
των θέσεων

Συνολική Δαπάνη

ΠΕΠ Αττικής 20212027

20.000,00€

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός
Βασικού φορέα υλοποίησης
και εγκρίσεων

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Περιφέρεια Αττικής

Ίδιοι πόροι Δήμου

50.000,00€

61.740,00€

5.000,00€

Διερεύνηση δημιουργίας δημοτικού
χώρου στάθμευσης στην περιοχή του
Φάρου

Μελέτη βιωσιμότητας

40.000,00€

Δημιουργία δημοτικού χώρου
στάθμευσης στην περιοχή του Φάρου

Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση

Στοχευμένο πρόγραμμα
αστυνόμευσης παράνομης
στάθμευσης (εστίαση σε κρίσιμες
περιοχές του δικτύου και χρονικές
περιόδους, βέλτιστη αξιοποίηση
διαθέσιμων πόρων)

Συντονισμός- Προγραμματισμός
Δημοτικής Αστυνομίας

Μελέτη χωροθέτησης σταθμών
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Μελέτη ΣΦΗΟ

Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων και δημιουργία
κεντρικής πλατφόρμας διαχείρισης και
παρακολούθησης των σταθμών
φόρτισης

Πηγές Χρηματοδότησης

140.000,00€

Κανονιστική απόφαση - Τοποθέτηση
κατάλληλης οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης για ορισμό
των θέσεων

Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης
δικύκλων, ταξί κλπ

6.3 Αύξηση
διαθεσιμότητας χώρων
στάθμευσης εκτός οδού

2026

Ίδιοι πόροι Δήμου

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Περιφέρεια Αττικής

Ίδιοι πόροι Δήμου
ΠΕΠ Αττικής 20212027

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Περιφέρεια Αττικής

10.000.000,00€

0,00

Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού/

Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού/
Δημοτική Αστυνομία

Πράσινο Ταμείο
30.000,00€
Ιδιοι πόροι Δήμου
Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Σχεδιασμός και Υλοποίηση
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13.500,00€

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΠΕΠ Αττικής 20212027

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Στρατηγική Κατεύθυνση

7. Αύξηση χρήσης
εναλλακτικών
καυσίμων/
Ανάπτυξη
οικονομίας
διαμοιρασμού

Προτεινόμενα μέτρα

7.2 Εκσυγχρονισμός
στόλου δημοτικών
οχημάτων

Παρεμβάσεις

2026

2031

Απαιτούμενες ενέργειες

7.5 Ανάπτυξη
συστήματος car pooling

8. Διευθέτηση
συστήματος
αστικών διανομών

8.1 Χωροθέτηση
θέσεων
φορτοεκφόρτωσης

Ίδιοι πόροι Δήμου
Πόροι από την
λειτουργία του
συστήματος
ελεγχόμενης
στάθμευσης
ΕΠΑνΕΚ

Σχεδιασμός και Υλοποίηση

27.000,00€

Σταδιακή αναβάθμιση του στόλου
δημοτικών οχημάτων με οχήματα
σύγχρονης τεχνολογίας

Σχεδιασμός και Υλοποίηση

Ν/Α

Παροχή κινήτρων για την προμήθεια
ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων
στα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ίδιοι πόροι Δήμου

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός
Βασικού φορέα υλοποίησης
και εγκρίσεων

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού

20.000,00€

Διερευνηση κατάλληλων κινήτρων και
ανάπτυξη στρατηγικής

Ν/Α
Ίδιοι πόροι Δήμου

Προνομιακές συνθήκες στάθμευσης
για ΙΧ και ταξί που χρησιμοποιούν
εναλλακτικά καύσιμα

7.4 Ανάπτυξη
συστήματος car sharing

Πηγές Χρηματοδότησης

Χωροθέτηση ευρύτερου δικτύου
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων σε επιπλέον διαθέσιμους
και κατάλληλους δημοτικούς χώρους

Παροχή κινήτρων για την προμήθεια
ηλεκτρικών οχημάτων σε νοικοκυριά

7.3 Ανάπτυξη πακέτου
κινήτρων

Συνολική Δαπάνη

Ν/Α

Μελέτη- Διερεύνηση εφαρμογής
συστήματος ηλεκτρικών οχημάτων
κοινής χρήσης

Μελέτη βιωσιμότητας

Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρικών
οχημάτων κοινής χρήσης

Υλοποίηση

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας
για την προώθηση του car pooling για
τους εργαζόμενους στα σχολεία και σε
επιχειρήσεις εντός του Δήμου

Διευρεύνηση ζήτησης και μελέτη
σκοπιμότητας

Κίνητρα για τον συντονισμόσυνεργασία των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σκοπό
την από κοινού συλλογική μετακίνηση
των μαθητών ανά βαθμίδα
εκπαίδευσης.

Διαμόρφωση στρατηγικής και
υλοποίηση

Χωροθέτηση θέσεων
φορτοεκφόρτωσης σε περιοχή
Φάρου, Νέας Αγοράς Ψυχικού

Μελέτη εφαρμογής - Κανονιστική
απόφαση - Τοποθέτηση κατάλληλης
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης
για ορισμό των θέσεων

Χωροθέτηση μεγαλύτερου αριθμού
θέσεων φορτοεκφόρτωσης δίνοντας
έμφαση και στη χρήση cargo-bikes.
Θέσεις φορτοεκφόρτωσης και στην
περιοχή της Παλαιάς Αγοράς
Ψυχικού στο βαθμό που
επαναλειτουργήσει.

Μελέτη εφαρμογής - Κανονιστική
απόφαση - Τοποθέτηση κατάλληλης
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης
για ορισμό των θέσεων

10.000,00€

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Ίδιοι πόροι Δήμου
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Ν/Α

15.000,00€

Ιδιωτική εταιρεία
ΠΕΠ Αττικής 20212027
Ίδιοι πόροι Δήμου
Ευρωπαϊκά
Προγραμματα

Ν/Α

Ίδιοι πόροι Δήμου

10.000,00€

Ίδιοι πόροι Δήμου

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Περιφέρεια Αττικής

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Στρατηγική Κατεύθυνση

8. Διευθέτηση
συστήματος
αστικών διανομών

9. Προωθητικές
ενέργειες αλλαγής
συμπεριφοράς

Προτεινόμενα μέτρα

Παρεμβάσεις

2026

2031

Απαιτούμενες ενέργειες

Συνολική Δαπάνη

Πηγές Χρηματοδότησης

0,00€

-

8.2 Θέσπιση ωραρίου
και της διάρκειας
φορτοεκφόρτωσης

Θέσπιση ωραρίου εμπορευματικών
μεταφορών

Κανονιστική απόφαση

8.3 Ενθάρρυνση
διανομών με ήπια μέσα
και οχήματα «καθαρής»
ενέργειας

Ενθάρρυνση διανομών με ποδήλατο
cargo bikes και με οχήματα
"καθαρής" ενέργειας

Μελέτη Διερευνησης Κινήτρων
Δράσεις ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης

10.000,00€

Διατάξεις ελεγχόμενης πρόσβασης σε
οχήματα διανομής σε
πεζοδρομημένες οδούς, περιοχές
superblock

Προγραμματισμός και ΥλοποίησηΘεσμοθέτηση

20.000,00€

9.1 Διοργάνωση
εργαστηρίων
(workshop)
συμμετοχικού
σχεδιασμού

Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop)
συμμετοχικού σχεδιασμού σε σχέση
με τη βιώσιμη κινητικότητα

Προγραμματισμός και Υλοποίηση

9.2 Θεσμοθέτηση φορέα
κινητικότητας

Θεσμοθέτηση φορέα κινητικότητας για
τον οργανωμένο σχεδιασμό και
διαχείριση των εφαρμογών ευφυών
συστημάτων κινητικότητας και
μεταφορών

Θεσμοθέτηση και λειτουργία φορέα

0,00

9.3 Ενημερωτικές
ημερίδες σε συλλόγους
και εκπαιδευτικές δομές

Διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων
στα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα της περιοχής

Προγραμματισμός και Υλοποίηση

10.000,00€

9.4 Άλλες εκστρατείες
και δράσεις για την
προώθηση της βιώσιμης
κινητικότητας

(Ενημερωτικές ημερίδες για το
εξωτερικό κόστος των Ι.Χ και την
περιβαλλοντική υποβάθμιση,
Εκστρατείες και Κίνητρα προώθησης
της ποδηλασίας, συνεπιβατισμού και
πεζής μετακίνησης, Εκστρατείες
προώθησης των ΜΜΜ, Προώθηση
βιώσιμης κινητικότητας μέσω
αθλητισμού (αθλητική ποδηλασία,
πεζοπορία, κ.ά), Διοργάνωση
ποδηλατοδρομίας, Προσωρινή
(εποχιακή) πεζοδρόμηση κεντρικών
εμπορικών οδών, Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας - Ημέρα
χωρίς αυτοκίνητο)

8.4 Διατάξεις
ελεγχόμενης
πρόσβασης σε οχήματα
διανομής σε
πεζοδρομημένες οδούς

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός
Βασικού φορέα υλοποίησης
και εγκρίσεων

Ίδιοι πόροι Δήμου
Πράσινο Ταμείο

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού
Περιφέρεια Αττικής

Ίδιοι πόροι Δήμου

Ίδιοι πόροι Δήμου
10.000,00€
Πράσινο Ταμείο

Ίδιοι πόροι Δήμου

Ίδιοι πόροι Δήμου
Πράσινο Ταμείο
Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού

Διερεύνηση μεθόδων, εξασφάληση
συνέχειας μεταξύ δράσεων,
καθορισμός στόχων, κάλυψη πολλών
κοινωνικών ομάδων
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10.000,00€/έτος100.000,00€ συνολικά
στη δεκαετία

Ίδιοι πόροι Δήμου
Πράσινο Ταμείο

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Επίλογος
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, αποτελεί καρπό της
συλλογικής προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής, των Υπηρεσιών του Δήμου αλλά και των φορέων
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή όπως επίσης και πολιτών των τριών δημοτικών ενοτήτων.
Ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού, με την ολοκλήρωση του εν λόγω Σχεδίου, φαίνεται ότι κέρδισε το
στοίχημα της ενεργής συμμετοχής φορέων και πολιτών. Σε όλα τα στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ, η
συμμετοχή τους ήταν καθοριστική τόσο στην ιχνηλάτηση προβλημάτων, όσο και στη διαμόρφωση
των στόχων σε επίπεδο στρατηγικής, της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων αλλά και στην τελική
επικύρωση των μέτρων.
Το γεγονός αυτό προσφέρει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο Δήμο, ο οποίος θα
κληθεί να υλοποιήσει μέτρα βιώσιμης αστικής κινητικότητας που θα οδηγούν στην υλοποίηση του
οράματος και τα οποία μέτρα έχουν ήδη κερδίσει την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας
περιορίζοντας δυνητικές μελλοντικές αντιδράσεις.
Η σημαντική πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Δήμος είναι η εξεύρεση των
απαιτούμενων οικονομικών πόρων και η επίλυση προβλημάτων θεσμικού πλαισίου, ζητήματα
που αμφότερα θα εγγυώνται την απρόσκοπτη υλοποίηση των μέτρων ελαττώνοντας στο ελάχιστο
τους μελλοντικούς κινδύνους.
Πολύτιμο οδηγό σε αυτήν την προσπάθεια θα αποτελέσει το Σχέδιο Δράσης του ΣΒΑΚ με την
εκτίμηση δυνητικών μελλοντικών πηγών χρηματοδότησης, αλλά πολύ περισσότερο η διαρκής
επαγρύπνηση των υπηρεσιών του Δήμου για την παρακολούθηση προσκλήσεων που θα
προκύψουν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
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