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1 Πρόλογος 

Το παρόν Παραδοτέο αποτελεί το τελευταίο από τα τρία (3) Παραδοτέα της Σύμβασης 

«Παροχή υπηρεσιών σύνταξης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  στο Δήμο Φιλοθέης-

Ψυχικού».  

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. 

Στο πρώτο Παραδοτέο εκτελέστηκαν οι δραστηριότητες και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 

που εμπίπτουν στο Στάδιο 0 και Στάδιο 1- ΣΒΑΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ Φ-Ψ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ Φ-Ψ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΒΑΚ.  Το πρώτο Παραδοτέο 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 δεύτερο Παραδοτέο αντιστοιχεί στις δραστηριότητες που εμπίπτουν  στο 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 ανάπτυξης 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, την ανάπτυξη του κοινού οράματος για την 

ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος της πόλης που θα θέσει τη βάση προσδιορισμού των 

στόχων και των μέτρων του ΣΒΑΚ, 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.  
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Στο παρόν Παραδοτέο, εκτελούνται οι δραστηριότητες και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

που εμπίπτουν στο Στάδιο 3– ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ / ΟΡΙΣΤΙΚΟ 

ΣΒΑΚ- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕΤΡΩΝ. 

Στο 3ο παραδοτέο εξετάζονται και αξιοποιούνται οι καλές πρακτικές από περιπτώσεις άλλων 

ΣΒΑΚ, ενώ 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. Μέσω 

της συγκεκριμένες διαδικασίας υποστηρίζεται ο εντοπισμός και η πρόληψη προβλημάτων κατά 

την υλοποίηση του ΣΒΑΚ. Επιπρόσθετα στο σχέδιο δράσης του ΣΒΑΚ αναφέρεται η 

αναμενόμενη συμβολή των μέτρων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων, η εκτίμηση του 

κόστους των προτεινόμενων παρεμβάσεων και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης, η  

παρουσίαση των δυνητικών τρόπων χρηματοδότησης των μέτρων, αλλά και οι αρμόδιοι φορείς  

για την υλοποίηση αυτών. 
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2 Μεθοδολογία προσέγγισης του 3ου  Παραδοτέου 

Η ομάδα υποστήριξης έργου της Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης, ανέπτυξε μια Μεθοδολογία 

Εφαρμογής των οδηγιών του Eltis για την περίπτωση του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Η 

εν λόγω μεθοδολογία περιγράφει δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν ξεκινώντας από 

το στάδιο της προετοιμασίας και φτάνοντας έως την οριστικοποίηση του σχεδίου. 

Το διάγραμμα δραστηριοτήτων της μεθοδολογίας εφαρμογής του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- 

Ψυχικού παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.1. 

Τα διακριτά στάδια των δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν: 

➢ Την Προετοιμασία για το ΣΒΑΚ: περιέχει δραστηριότητες που αφορούν στην 

γενικότερη συλλογή πληροφορίας και την προετοιμασία για την διαχείριση του 

σχεδιασμού.  

➢ Την Ανάλυση της Κινητικότητας και την ανάπτυξη Στρατηγικής: περιέχει 

δραστηριότητες που αφορούν στην επεξεργασία των δεδομένων και των αρχικών 

εισηγήσεων του δικτύου εμπλεκομένων φορέων που αφορά στην αξιολόγηση του 

υφιστάμενου συστήματος κινητικότητας.  

➢ Την Ανάπτυξη Λύσεων: περιέχει δραστηριότητες που αφορούν την σύνθεση, την  

διαβούλευση και την αξιολόγηση μελλοντικών Σεναρίων και Μέτρων Κινητικότητας και 

τη διαμόρφωση του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής του 

ΣΒΑΚ.  

Στην αριστερή στήλη της Εικόνας που ακολουθεί (Εικόνα 2.1) εντοπίζονται οι ομάδες 

δραστηριοτήτων που προκύπτουν από την εργασία της ομάδας έργου και των επιστημονικών 

συνεργατών, ενώ στην δεξιά στήλη  της εντοπίζονται ομάδες δραστηριοτήτων που 

περιλαμβάνουν την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Με μπλε γραμματοσειρά απεικονίζονται 

οι δραστηριότητες που αξιοποιούν, βασίζονται ή περιλαμβάνουν συμμετοχικές διαδικασίες με 

το σύνολο ή ομάδες του δικτύου εμπλεκομένων φορέων. 
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Εικόνα 2.1: Διάγραμμα Δραστηριοτήτων της Μεθοδολογίας Εφαρμογής του ΣΒΑΚ Δήμου 

Φιλοθέης - Ψυχικού 
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Η μεθοδολογία εφαρμογής του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού συνοψίζεται ως εξής: 

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 προχωρά στη Συλλογή 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 (SWOT Ανάλυση) προκειμένου να παρουσιαστούν στους 

συμμετέχοντες στο πλαίσιο της Α’ Συμμετοχικής Διαδικασίας. 

Παράλληλα, στο εν λόγω στάδιο η ομάδα έργου δομεί 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 δομεί την Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την αποτελεσματική 

διαχείριση των ενδιαφερομένων μερών κατά την εκπόνηση και υλοποίηση του σχεδίου. 

Παράλληλα, το δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων οργανώνεται με βάση τον ρόλο, τους στόχους 

και τις ανάγκες του κάθε εμπλεκόμενου στο σύστημα αστικής κινητικότητας. Στο πλαίσιο της Α’ 

συμμετοχικής διαδικασίας, το δίκτυο φορέων ενημερώνεται και καλείται να υπογράψει το 

σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων. 

Τα αποτελέσματα του Α’ Κύκλου Διαβούλευσης, και τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στο 

στάδιο της προετοιμασίας, χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη στρατηγικής αναφορικά με το 

σύστημα αστικής κινητικότητας της εξεταζόμενης πόλης. Από τα ελλείμματα και τις αδυναμίες 

που παρατηρήθηκαν στο υφιστάμενο δίκτυο, καθώς και από τις τοποθετήσεις των φορέων, 

διαμορφώνονται το όραμα, οι προτεραιότητες και οι στρατηγικοί στόχοι για την κινητικότητα 

στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ. Οι στρατηγικοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν σε μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα με εναλλακτικούς τρόπους, οι οποίοι οργανώνονται σε μορφές εναλλακτικών 

σεναρίων κινητικότητας για την παρουσίασή τους στο κοινό.  
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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 παρουσιάζονται και 

διαβουλεύονται με την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο της Β’ Συμμετοχικής Διαδικασίας. 

Παράλληλα, οριστικοποιείται από τους πολίτες το όραμα και οι στρατηγικοί στόχοι. 

Επιλέγονται τα επιθυμητά μέτρα του Σχεδίου και διαμορφώνεται το τελικό σενάριο 

κινητικότητας. Τα προτεινόμενα μέτρα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ και τίθενται σε 

διαβούλευση με την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο της Γ΄ Συμμετοχικής Διαδικασίας. Σε αυτό το 

στάδιο οι συμμετέχοντες μπορούν να διατυπώσουν την άποψή τους για συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά των μέτρων κινητικότητας. 

Με το πέρας της Γ΄ Συμμετοχικής Διαδικασίας έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες 

διαδικασίες προκειμένου να διαμορφωθεί η οριστική μορφή του ΣΒΑΚ. Στο συγκεκριμένο 

σημείο εξειδικεύονται τα χαρακτηριστικά των μέτρων και οργώνονται πακέτα μέτρων που 

ικανοποιούν συνεργατικά τους στρατηγικούς στόχους του ΣΒΑΚ.  

Εφόσον έχουν καθοριστεί τα μέτρα κινητικότητας και έχουν εκτιμηθεί τα βασικά χαρακτηριστικά 

τους, διαμορφώνεται το σχέδιο δράσης του ΣΒΑΚ, στο πλαίσιο του οποίου διατυπώνεται η 

διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης του ΣΒΑΚ. Η εν λόγω 

διαδικασία περιλαμβάνει τον καθορισμό δεικτών αποδοτικότητας για τα προτεινόμενα μέτρα, 

τον εντοπισμό πιθανών/ διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης και τη σύσταση 

χρονοδιαγράμματος του ΣΒΑΚ. 
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3 Δεύτερη και τρίτη φάση Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

3.1 B’ Φάση Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της πόλης, ολοκλήρωσε με επιτυχία και τον δεύτερο κύκλο της δημόσιας 

Συζήτησης-Διαβούλευσης με πολίτες και εμπλεκόμενους φορείς του Σχεδίου. Λόγω των 

πρωτόγνωρων συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία του COVID-19 κατά τη Β’ Φάση 

Συμμετοχικού Σχεδιασμού έλαβαν χώρα δύο θεματικές τηλεδιασκέψεις- διαβουλεύσεις: 

• Η πρώτη θεματική τηλεδιάσκεψη, διεξήχθη την Παρασκευή 27/11, ώρα 12:00- 

14:30, 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, πραγματοποιήθηκε 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 των διαβουλεύσεων 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. 

Πίνακας 3.1: 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΄ 

- Προσδιορισμός βέλτιστου σεναρίου κινητικότητας -Τοποθετήσεις των 

εμπλεκόμενων φορέων πάνω στα προτεινόμενα μέτρα του ΣΒΑΚ Δήμου 

Φιλοθέης- Ψυχικού 

60΄ - 120΄ 
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Και στις δύο τηλεδιασκέψεις, η διαδικασία της διαβούλευσης ξεκίνησε με ανάγνωση του 

γραπτού χαιρετισμού του Δημάρχου κ. Δημήτρη Γαλάνη, ο οποίος τόνισε ότι ο Δήμος 

Φιλοθέης-Ψυχικού ανοίγει μία καινούρια σελίδα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό ενός νέου 

ολοκληρωμένου συστήματος αστικών μεταφορών. Στόχος είναι η διερεύνηση, η αξιολόγηση 

και φυσικά η επιλογή έργων και παρεμβάσεων επί του αστικού ιστού του Δήμου μας με σκοπό 

να εξασφαλίσουν βιώσιμους, σύγχρονους και αποτελεσματικούς τρόπους μετακίνησης. Με 

ορίζοντα πενταετίας και δεκαετίας το ΣΒΑΚ επιδιώκει να συμβάλει στην αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων, συνεισφέροντας και στην ουσιαστική βελτίωση των 

περιβαλλοντικών, λειτουργικών, αλλά και οικονομικών συνθηκών του προαστίου. Παράλληλα, 

επεσήμανε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής πολιτών και φορέων στον Σχεδιασμό, ώστε να 

μπορέσει ο Δήμος να δημιουργήσει ένα λειτουργικό σχέδιο που να μπορεί να εξυπηρετεί όλους 

τους πολίτες που κατοικούν και δραστηριοποιούνται στον Δήμο αποτελεσματικά και υπεύθυνα. 

Ο κ. Νικόλαος Ζερβός, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου με αρμοδιότητα τα θέματα της 

Βιώσιμης Κινητικότητας, αποσαφήνισε ότι το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό Σχέδιο και αφορά έναν 

ολοκληρωμένο σχεδιασμό που εκτείνεται σε ορίζοντα πενταετίας ή και δεκαετίας. Πρόκειται, 

δηλαδή, για ένα Σχέδιο που ορίζει έναν συγκεκριμένο χρονικό προγραμματισμό και φωτίζει τις 

γενικές κατευθύνσεις των παρεμβάσεων και προτείνει συγκεκριμένες περιοχές όπου αυτές θα 

εφαρμοστούν, χωρίς να υπεισέρχεται στη λεπτομέρεια του Σχεδιασμού, η οποία θα εξειδικευτεί 

από επιμέρους μελέτες κατά την υλοποίησή του.  

Εν συνεχεία, τον λόγο πήρε ο καθηγητής κ. Θάνος Βλαστός, εμπειρογνώμονας από τη μονάδα 

Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ, ο οποίος τόνισε τη σημασία του να διατηρηθεί ο χαρακτήρας 

του Προαστίου ως μία όαση μέσα στο Μητροπολιτικό Συγκρότημα της Αθήνας. Ο κ. Βλαστός 

παρουσίασε τους κύριους άξονες παρέμβασης του ΣΒΑΚ για τον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, 

υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος των προτεινόμενων μέτρων είναι να περιοριστεί η 

διαμπερής κυκλοφορία, να  ενισχυθεί το περπάτημα και το ποδήλατο, αλλά και να δοθεί μία 

ενιαία πολεοδομική ταυτότητα στον Δήμο, κρατώντας ως βάση τον αρχικό σχεδιασμό της 

κηπούπολης. Πιο συγκεκριμένα, αποσαφήνισε ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του Σχεδίου 

επιχειρούν να αποκαταστήσουν την ασυνέχεια που δημιουργεί η πρωτεύουσα αρτηρία της 

Λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα στις δημοτικές ενότητες, ενοποιώντας τον άξονα των κυκλικών 

πλατειών στις οδούς Διαμαντίδου, 25ης Μαρτίου και Δημητρίου Βασιλείου. Παράλληλα, 

επεσήμανε ότι για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις αξιοποιήθηκαν καλές πρακτικές από το 

εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα από την περίπτωση της Βαρκελώνης, στην οποία έχει 

εφαρμοστεί η ενοποίηση γειτονικών οικοδομικών τετραγώνων και η δημιουργία superblocks, 

ώστε αυτά να λειτουργούν σαν ένα για τα αυτοκίνητα, μετατρέποντας τους εσωτερικούς 

δρόμους σε αυλές και δημιουργώντας χώρους κοινωνικοποίησης που επαναφέρουν το 

αίσθημα της γειτονιάς. Τέλος, αποσαφήνισε ότι για την υλοποίηση και την εφαρμογή κάποιων 

μέτρων, θα πρέπει οι κάτοικοι των τριών δημοτικών ενοτήτων να αποδεχτούν ότι ο 

περιορισμός της διαμπερούς κυκλοφορίας δεν θα επηρεάσει μόνο τους επισκέπτες, αλλά και 

τους ίδιους, καθώς θα πρέπει να στραφούν αποφασιστικά σε πιο ήπια μέσα για τις 

καθημερινές τους μετακινήσεις ή για τις μετακινήσεις τους εντός του Δήμου.  
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Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση από τους μελετητές της Ομάδας, τον κ. Κώστα 

Αθανασόπουλο, εμπειρογνώμονα Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό από τη μονάδα Βιώσιμης 

Κινητικότητας του ΕΜΠ και την κα. Τριανταφυλλοπούλου Ελένη, Πολιτικό μηχανικό από την 

εταιρεία Lever Α.Ε. Αρχικά, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από την Α’ Φάση του 

Συμμετοχικού Σχεδιασμού, καθώς και τα εναλλακτικά σενάρια που μελετήθηκαν από την 

ομάδα έργου, ενώ στη συνέχεια η παρουσίαση εστίασε στα μέτρα που προτείνονται σε 

βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (5ετία και 10ετία) για τους εξής άξονες 

παρεμβάσεων.  

• Βελτίωση υποδομών για την πεζή μετακίνηση και το ποδήλατο 

• Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος - αναβάθμιση του δημoσίου χώρου 

• Προτεινόμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου 

• Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης από τα συλλογικά μέσα μεταφοράς 

• Διαχείριση στάθμευσης 

• Διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών 

• Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση ρύπων 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών 

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, η κ. Μαρία Σολωμού, αρχιτέκτων μηχανικός και επόπτρια 

του ΣΒΑΚ για τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, τόνισε ότι η κινητικότητα βάσει του αειφόρου 

σχεδιασμού, της οργάνωσής της και της υλοποίησής της, αποτελεί ένα πεδίο σύγχρονων 

πρακτικών για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής δια μέσου 

εργαλείων και εφαρμογής μέτρων βελτίωσης σε επίπεδο προσβασιμότητας και χρήσης των 

κοινοχρήστων χώρων και των υποδομών. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα αναγκαία μέτρα 

που οφείλει να συμπεριλάβει το ΣΒΑΚ σε σχέση με τη μείωση των ταχυτήτων, τη μείωση των 

ρύπων και της ηχορύπανσης, την επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων, τη δημιουργία 

δρόμων  ήπιας κυκλοφορίας, αλλά και σε μέτρα που θα εστιάζουν στη βελτίωση, ανάκτηση, 

επαύξηση και συνένωση των υπαίθριων, κοινοχρήστων, δασικών και χώρων πρασίνου του 

Δήμου και την ενοποίησή τους με τις περιβάλλουσες δασικές εκτάσεις του Μητροπολιτικού 

Πάρκου των Τουρκοβουνίων και του ρέματος της Φιλοθέης, καθώς και σε παρεμβάσεις που θα 

αναδεικνύουν συνολικά την πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου.  

Συμπληρώνοντας, η ομάδα εργασίας του Δήμου αναφέρθηκε στην απαιτούμενη ιεράρχηση 

των προτεινόμενων μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, ιεράρχησε ως άμεσα τα μέτρα που σχετίζονται 

με την επισκευή και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων ξεκινώντας από τους άξονες που 

εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα, καθώς επίσης και τα μέτρα που αφορούν  στην 

αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου και την επέκτασή του. Αναφορικά με τη 

δημιουργία πράσινων διαδρομών πρόταξε τη δημιουργία πράσινης διαδρομής κατά μήκος του 

ρέματος της Φιλοθέης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και σταδιακά τη σύνδεσή της με το 

Μητροπολιτικό πάρκο των Τουρκοβουνίων. Επίσης, έμφαση δόθηκε στη δημιουργία πράσινης 

διαδρομής και στη Δημοτική Ενότητα του Νέου Ψυχικού, μέσα από την κατάλληλη ανάδειξη και 

σύνδεση των πλατειών Ελευθερίας και Πίνδου με το Αθλητικό κέντρο Νέου Ψυχικού, αλλά και 

με τον υφιστάμενο σταθμό μετρό στην Εθνική Άμυνα. Επιπρόσθετα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη 

για άμεση δημιουργία σχολικών δακτυλίων και ασφαλών σχολικών διαδρομών, καθώς και η 
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διοργάνωση δράσεων συλλογικής μετακίνησης των μαθητών σε συνεργασία με τους 

Συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων. Αναφορά έγινε, ακόμα, στη σημασία της δημιουργίας 

δημοτικής συγκοινωνίας, σε πρώτη φάση για την καλύτερη σύνδεση των προαστίων, αλλά και 

των σημείων ειδικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα σχολεία, και μακροπρόθεσμα στη 

δημιουργία On-demand γραμμής. Επίσης, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για άμεση 

αναδιάρθρωση των δρομολογίων του ΟΑΣΑ, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη κάλυψη από τη 

δημοσία συγκοινωνία, αλλά και βελτίωση των συχνοτήτων. Τέλος, επισημάνθηκε η σημασία 

της κατάλληλης διαχείρισης της στάθμευσης, αλλά και της αντιμετώπισης της διαμπερούς 

κυκλοφορίας, αρχικά στους επιβαρυμένους άξονες, όπως αυτός της  28ης Οκτωβρίου και της 

οδού Δάφνης και προοπτικά μέσα από τη δημιουργία εκτεταμένων θυλάκων ήπιας 

κυκλοφορίας, καθώς και μέσα από τη δημιουργία ενοποιημένων οικοδομικών τετραγώνων 

(superblocks). Τέλος επισημάνθηκε ότι ο ριζικός περιορισμός της διαμπερούς κυκλοφορίας, θα 

έχει αντικειμενικά επίδραση και στους κατοίκους των προαστίων, οι οποίοι θα κληθούν να 

αλλάξουν τις μέχρι τώρα συνήθειές τους. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η συνολική αλλαγή 

κουλτούρας και νοοτροπίας, αλλά και η κατάλληλη διαπαιδαγώγηση των νεότερων γενιών για 

μία συλλογική στροφή προς εναλλακτικούς, ήπιους τρόπους μετακίνησης.  

 

3.1.1 1η Τηλεδιάσκεψη – Διαβούλευση B’  Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού ΣΒΑΚ 

Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 27/11/2020 

Στην πρώτη θεματική τηλεδιάσκεψη, η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή 27/11/2020, ώρα 

12:00-14:30, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους βασικούς φορείς μεταφορικού έργου, από 

σχολεία του Δήμου, από το Α’ Τμήμα Τροχαίας ΒΑ Αττικής και από τον όμορο Δήμο Αθηναίων. 

Στον  παρακάτω πίνακα σημειώνονται όλοι οι φορείς που έλαβαν μέρος στην πρώτη 

τηλεδιάσκεψη του Β’ Κύκλου Διαβούλευσης. 

Πίνακας 3.2: Φορείς που συμμετείχαν στην 1η Τηλεδιάσκεψη του Β΄ Κύκλου  Διαβούλευσης 

του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

Α/Α Συμμετέχοντες 

1 Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού ─ 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 
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Α/Α Συμμετέχοντες 

10 Δ/ντρια 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού 

11 Εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων 

 

Κατά τη συζήτηση, αρχικά ο λόγος εδόθη στην εκπρόσωπο της Αττικό Μετρό Α.Ε., η οποία 

ενημέρωσε για τον προγραμματισμό της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι δεν προβλέπονται νέοι 

σταθμοί επί της Λεωφόρου Κηφισίας σε ορίζοντα 10ετίας. Βρίσκεται, ωστόσο, σε εξέλιξη η 

δημοπράτηση για το Τμήμα Α΄ (Άλσος Βεΐκου-Γουδή) της Γραμμής 4 του μετρό, η οποία θα 

λειτουργεί σε ορίζοντα 10ετίας. Υπογραμμίστηκε η σημασία του να δοθεί προτεραιότητα στη 

δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί 

συνδυαστικά με τους υφιστάμενους σταθμούς μετρό, επιτυγχάνοντας κατά το δυνατόν 

καλύτερα επίπεδα εξυπηρέτησης. 

Επιπρόσθετα, για τις περιοχές του Παλαιού Ψυχικού και της Φιλοθέης, αξιολογείται ως 

ιδιαίτερα σημαντική η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων των Λεωφορειακών Γραμμών, 

δεδομένου ότι δεν γειτνιάζουν με την υφιστάμενη Γραμμή 3, όπως η περιοχή του Νέου 

Ψυχικού. Συγκεκριμένα, προκρίθηκε η αναβάθμιση της συχνότητας εξυπηρέτησης σε 15’ 

(τουλάχιστον), αντί 25’, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας της δημόσιας συγκοινωνίας. 

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι το Ήπιο (βραχυπρόθεσμο) Σενάριο δεν θα πρέπει να λειτουργεί 

ως στόχος, αλλά ως ένα πρώτο βήμα για την επίτευξη των μέτρων του Ριζοσπαστικού 

(μακροπρόθεσμου) Σεναρίου, ενώ η σταδιακή υλοποίηση των έργων και των επεμβάσεων σε 

βάθος 10ετίας είναι αυτή που θα καταστήσει το Ριζοσπαστικό Σενάριο αποδεκτό από την 

κοινωνία των πολιτών. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι σημαντικό τα μέτρα των υποψηφίων 

Σεναρίων να αναλυθούν με τρόπο εύκολα αντιληπτό από τους πολίτες (π.χ. οπτικοποίησή 

τους με τη βοήθεια χαρτών), εστιάζοντας στη μετεξέλιξη της σημερινής εικόνας της πόλης. 

Από την ομάδα εργασίας επισημάνθηκε η αναγκαιότητα για τη βελτίωση της 

προσπελασιμότητας των σταθμών του μετρό  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 η εκπρόσωπος της Αττικό Μετρό ενημέρωσε ότι ήδη διεξάγεται μία 

τέτοια συζήτηση σε επίπεδο σχεδιασμού νέων σταθμών μετρό σε συνεργασία με τον εκάστοτε 

Δήμο, συμπληρώνοντας τις αρμοδιότητες που ήδη φέρει όσον αφορά στον σχεδιασμό 

υποδομής park’n ride, αλλά και στον σχεδιασμό των εξόδων (exits) των σταθμών. Τέλος, 

υπογραμμίστηκε η ανάγκη για συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, ο οποίος αναλαμβάνει την 

οργανωμένη μετεπιβίβαση με λεωφορεία στους σταθμούς. 

Η εκπρόσωπος της Δ/νσης Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού του ΟΑΣΑ, δήλωσε σύμφωνη επί της 

αρχής με το σύνολο των προτάσεων του Δήμου, διατυπώνοντας, ωστόσο, τον προβληματισμό 

της για τη χωροθέτηση και την υλοποίηση ορισμένων εξ αυτών. Εξετάζοντας επιμέρους τα 

μέτρα, ανέδειξε το ζήτημα της αντικατάστασης των  φθαρμένων πεζοδρομίων και της 

βελτίωσης των προσβάσεων κατά προτεραιότητα σε θέσεις στάσεων του ΟΑΣΑ. Παράλληλα, 
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υπογράμμισε τη σημαντική κυκλοφοριακή, και κατ’ επέκταση περιβαλλοντική, επιβάρυνση από 

τον στόλο των ιδιωτικών σχολικών λεωφορείων. Επεσήμανε ότι, μόνο οι λεωφορειακές 

γραμμές που εξυπηρετούν το Κολλέγιο Ψυχικού είναι περισσότερες από τριάντα (30) και 

φορτίζουν το δίκτυο σε τρεις (3) περιόδους στη διάρκεια της ημέρας: πρωί, μεσημέρι, 

απόγευμα. Μάλιστα, το σύνολο ημερησίων διελεύσεων (των ιδιωτικών σχολικών λεωφορείων) 

υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο των λεωφορείων του ΟΑΣΑ σε όλον τον Δήμο. Ως εκ τούτου, 

προτάθηκε να ιεραρχηθούν μέτρα, τα οποία θα ελαφρύνουν την παρούσα κατάσταση και 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα ιδιωτικά σχολικά λεωφορεία εξυπηρετούν υπερτοπικές 

μετακινήσεις (ενδ. το 80% των μαθητών έρχονται από άλλον Δήμο) να διερευνηθούν 

περαιτέρω μέτρα  περιορισμού της διαμπερούς κυκλοφορίας εντός των ορίων του Δήμου. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Ν.4710/2020 για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, έχει τεθεί 

ως ελάχιστος στόχος προμηθειών καθαρών οχημάτων για το 2025 το 33% και για το 2030 το 

47%. Τα μεγέθη αυτά αφορούν λεωφορεία (δημόσια και ιδιωτικά) και θα είχε ενδιαφέρον να 

ληφθεί υπόψη για την ιδιαίτερη περίπτωση των σχολικών συγκροτημάτων, που 

προαναφέρθηκε. 

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η λειτουργία γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων on-demand γραμμών, συμβαδίζει ως στόχος με τις δυνατότητες του 

ΟΑΣΑ. Αναφορικά με τους σχολικούς δακτυλίους, τη δημιουργία θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας, 

αλλά και superblocks, προτάθηκε η πιο λεπτομερής παρουσίαση σε χάρτη της επιρροής των 

εν λόγω μέτρων σε σχέση με τις υφιστάμενες στάσεις και λεωφορειακές γραμμές, ώστε να 

αποσαφηνιστεί του αν επηρεάζονται στάσεις και λεωφορειακές γραμμές από επικείμενες 

αλλαγές σε γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αξόνων. Συγκεκριμένη αναφορά έγινε και στη 

διερεύνηση πιθανών προβλημάτων από τη δημιουργία υπερυψωμένων διαβάσεων για τη 

μείωση των ταχυτήτων, στον βαθμό που διέρχονται από τους προτεινόμενους άξονες 

λεωφορειακές γραμμές.  

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, oι εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής διευκρίνισαν ότι στον Δήμο 

Ψυχικού είχαν κατασκευαστεί κατά το παρελθόν υπερυψωμένες διαβάσεις, οι οποίες, λόγω μη 

συμβατότητάς τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές, καθαιρέθηκαν προ τριετίας κατόπιν 

δικαστικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου, δεν θα προκριθούν ως μέσο ηπιοποίησης των οδών, 

αλλά έμφαση θα δοθεί στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, ή σε τεχνικές που αφορούν 

στην αλλαγή χρώματος του οδοστρώματος.  

Από την ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ αποσαφηνίστηκε ακόμη πως στο πλαίσιο του Σχεδίου έχει 

ληφθεί διεξοδικά υπ’ όψιν η κυκλοφοριακή επιβάρυνση που προκύπτει από τα σχολικά 

συγκροτήματα, η οποία αποτυπώνεται και σε σχετικές μετρήσεις στη δυσμενέστερη μάλιστα 

εκδοχή της, ήτοι κατά την περίοδο μετά την καραντίνα, όπου οι γονείς μετέφεραν με ιδία 

οχήματα τους μαθητές προς/ από το σχολείο. Από τη δημοτική αρχή ενημέρωσαν ότι ήδη έχει 

επιδιωχθεί λύση με τα σχολικά συγκροτήματα του Αρσακείου και του Κολλεγίου, ούτως ώστε οι 

μαθητές να επιβιβάζονται/ αποβιβάζονται στον χώρο που διατίθεται εντός των συγκροτημάτων 

αυτών, με δυνατότητα παραμονής 5 λεπτών σε αυτόν και αναχώρησης από διαφορετική πύλη, 

ωστόσο πρόκειται για ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα, το οποίο το ΣΒΑΚ θα επιχειρήσει να 

αντιμετωπίσει μέσα από μία σειρά προτεινόμενες παρεμβάσεις.  
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Στη συνέχεια, ο λόγος εδόθη στον εκπρόσωπο του Τμήματος Τροχαίας ΒΑ Αττικής, ο οποίος 

από πλευράς του έθιξε ζητήματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, όπως είναι η έλλειψη 

ορατότητας των διαβάσεων, λόγω εξασθένισης του λευκού χρώματος, με συνέπεια την 

πρόκληση τροχαίων συμβάντων, αλλά και την ανάγκη  περιφρούρησης της τήρησης των 

αρχών του ΚΟΚ και των μέτρων που θα εφαρμοστούν με φυσική παρουσία προσώπων (βλ. 

δημοτική αστυνομία). Επεσήμανε ότι η χρήση καμερών δεν δύναται πολλές φορές να 

αναστείλει τη δράση των παραβατών και να λειτουργήσει ως μέσο για την ασφάλεια των 

ποδηλάτων. Εναλλακτικά, προέκρινε έργα υποδομών με έμφαση σε κατάλληλα υλικά, ώστε να 

μην προκαλούνται φθορές. 

Από τη συζήτηση αναδείχθηκε η αναγκαιότητα ενίσχυσης της δημοτικής αστυνομίας με 

προσωπικό, όμως διευκρινίστηκε ότι το συγκεκριμένο μέτρο συνιστά καθαρά κυβερνητική 

απόφαση. Σε σχέση με το ζήτημα των διαβάσεων, σημειώθηκε πως η διατήρησή τους σε καλή 

κατάσταση, σύμφωνη με τις προδιαγραφές, συνοδεύεται από αυξημένο κόστος, δεδομένης της 

σύντομης διάρκειας ζωής τους (η εξασθένιση μπορεί να επέλθει σχετικά γρήγορα λόγω κακής 

συντήρησης είτε του οδοστρώματος, είτε των ελαστικών των αυτοκινήτων). Στο πλαίσιο αυτό, 

ο Δήμος κατευθύνεται πρώτα στην ενίσχυση της κατακόρυφης σήμανσης πριν τις διαβάσεις, 

και ακολούθως στη συντήρησή τους. Σε επόμενο χρόνο, θα εξεταστεί και η δημιουργία 

χρωματιστών διαβάσεων. 

Ως σημαντικό πρόβλημα υπογραμμίστηκε και το γεγονός ότι οι διαβάσεις τείνουν να μη 

χρησιμοποιούνται από τους πεζούς, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να βρίσκονται πρόσθετα 

εκτεθειμένοι και ευάλωτοι ως χρήστες της οδού. Ως εκ τούτου, προκρίθηκε η αναγκαιότητα 

τοποθέτησης διαβάσεων και σε θέσεις πέραν των διασταυρώσεων, καταλήγοντας πως 

πρόκειται για ένα αρκετά πολυσύνθετο ζήτημα. 

Η συζήτηση συνεχίστηκε με την παρέμβαση των διευθυντών των σχολείων του Δήμου. Ο  

διευθυντής του 1ου Γενικού Λυκείου Νέου Ψυχικού επιβεβαίωσε τη δυσκολία πρόσβασης των 

μαθητών στο Λύκειο (σημ. μαθητές από τη γειτονιά) και δήλωσε σύμφωνος με τη δημιουργία 

οδών ήπιας κυκλοφορίας στο πλαίσιο των μέτρων του ΣΒΑΚ. Επιπλέον, ανέφερε πως η 

υπογειοποίηση της Κηφισίας στο ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως μπορεί να αποτελέσει 

μέτρο στην κατεύθυνση της βελτίωσης της κινητικότητας. 

Η Δ/ντρια του Γενικού Λυκείου Παλαιού Ψυχικού  ανέδειξε επίσης το πρόβλημα συμφόρησης 

που εντοπίζεται στην οδό Στεφάνου Δέλτα κατά την πρωινή και μεσημεριανή αιχμή από τη 

συγκέντρωση των σχολικών συγκροτημάτων, αλλά και του ζητήματος της έλλειψης χώρων 

στάσης/στάθμευσης για τους καθηγητές και γονείς του Γυμνασίου/ Λυκείου Παλαιού Ψυχικού 

επί της οδού Ροΐδη, πρόβλημα που είχε αναδειχθεί και στον Α΄ Κύκλο διαβούλευσης. 

Αποσαφηνίστηκε ότι ο Δήμος έχει επιληφθεί του τελευταίου θέματος και συντόμως θα 

τοποθετηθεί ειδική πινακίδα σήμανσης που θα ορίζει με σαφήνεια το δικαίωμα στάθμευσης 

στον χώρο επί της Ροΐδη, ενώ από την συζήτηση δόθηκε έμφαση στη συνεισφορά των 

σχολείων για τη δημιουργία μίας νέας νοοτροπίας σεβασμού προς το περιβάλλον, τον δημόσιο 

χώρο και την πόλη συνολικά 
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3.1.2 2η Τηλεδιάσκεψη- Διαβούλευση B’  Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού ΣΒΑΚ 

Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού 08/12/2020 

Στη δεύτερη θεματική τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν φορείς πολιτών που δραστηριοποιούνται 

στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, εκπρόσωποι ενώσεων ποδηλατιστών και πεζών, εκπρόσωποι 

φορέων εκπαίδευσης, αλλά και εκπρόσωποι από τους τοπικούς Συλλόγους Γονέων και 

Κηδεμόνων. Στον  παρακάτω πίνακα παρατίθενται αναλυτικά οι φορείς που έλαβαν μέρος. 

Πίνακας 3.3: Φορείς που συμμετείχαν στη 2η Τηλεδιάσκεψη του B΄ Κύκλου  Διαβούλευσης του 

ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

Α/Α Συμμετέχοντες 

1 Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού - Μέλη της Ομάδας ΣΒΑΚ Φιλοθέης-Ψυχικού 

2 Μέλη της ομάδας ΠΕΔΑ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

3 Lever A.E. 

4 Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ 

5 Αντιδήμαρχος Θεμάτων Πρασίνου και Φυσικού Περιβάλλοντος 

6 Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψυχικού 

7 Εκλεγμένοι κοινοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

8 Εκπρόσωπος του ΟΚΑΠΑ 

9 Εκπρόσωπος του Συλλόγου Αστικών Ποδηλατών Αττικής “ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα” 

10 Εκπρόσωπος του Συλλόγου Ροή- Πολίτες υπέρ των ρεμάτων 

11 
Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Πρότυπου Βαρβακείου 

Λυκείου 

12 Διευθυντής του Γυμνασίου Ψυχικού «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή» 

13 Πολίτες – κάτοικοι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

 
Στη συζήτηση που ακολούθησε οι παρευρισκόμενοι διατύπωσαν τη γενική συμφωνία τους με 

τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του Σχεδίου.  

Η Αντιδήμαρχος Θεμάτων Πρασίνου και Φυσικού Περιβάλλοντος πρότεινε να συμπληρωθούν 

οι περιοχές ελεγχόμενες στάθμευσης, δίνοντας έμφαση στην περιοχή της Παλιάς Αγοράς του 

Ψυχικού, στην οποία βρίσκεται και το αστυνομικό τμήμα με μεγάλο αριθμό εργαζομένων που 

κυρίως έρχονται με το αυτοκίνητο στην εργασία τους, αλλά και στην περιοχή όπου βρίσκεται το 

Α.Τ. Φιλοθέης, καθώς και το Δημαρχείο, αφού και εκεί εντοπίζεται αυξημένη ζήτηση λόγω των 

λειτουργιών των επιχειρήσεων και των τραπεζών στην απέναντι πλευρά της Κηφισίας.  

Επιπρόσθετα, δόθηκε έμφαση στον σχεδιασμό των ποδηλατοδρόμων, ώστε να μην γίνουν επί 

των πεζοδρομίων, αλλά επί του οδοστρώματος.  

Από αρκετούς συμμετέχοντες έγινε αναφορά στο πρόβλημα της λειτουργίας των μεγάλων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εντός του Δήμου, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ψυχικού, και 

προτάθηκε η λύση του να αποβιβάζονται τα μεγαλύτερα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου 
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σε προβλεπόμενο χώρο, ενδεχομένως στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισίας και να 

μπορούν να προσεγγίζουν μέσω ασφαλών διαδρομών τα σχολεία.  

Η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψυχικού, επεσήμανε στην τοποθέτησή της την 

σοβαρότητα της κατάστασης στην οδό Δάφνης και στην οδό 28ης Οκτωβρίου, λόγω των 

αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων και της συμφόρησης που επικρατεί καθημερνά εξαιτίας 

διαμπερών κινήσεων. Επισημάνθηκε ότι οι κάτοικοι της εν λόγω περιοχής προκρίνουν ως 

λύση τη μονοδρόμηση της 28ης Οκτωβρίου και την πεζοδρόμηση στην περιοχή των 

καταστημάτων – από τη οδό Δάφνης μέχρι το σημείο όπου βρίσκεται το κατάστημα 

«Απολλώνιο». Παράλληλα, δόθηκε έμφαση και σε ζητήματα που σχετίζονται με την στάθμευση 

στην περιοχή κοντά στο «Λητώ» και στις κάθετες οδούς στην οδό Μαραθωνοδρόμου, ενώ 

υπογραμμίστηκε η σημασία του να ιεραρχηθούν αυτές οι επιβαρυμένες περιοχές από το 

ΣΒΑΚ, ώστε να ανακουφιστούν οι δημότες αυτών όσο το δυνατόν πιο άμεσα.  

Η εκπρόσωπος του ΟΚΑΠΑ, υπογράμμισε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος στους δημότες 

για να συμμετέχουν πιο ενεργά και να διατυπώσουν  τα  προβλήματα που βιώνουν στην 

καθημερινότητά τους, ώστε να καταστεί εφικτό ένα εμπεριστατωμένο Σχέδιο και να γίνει μία 

σωστή στόχευση σε ορίζοντα 5ετίας και 10ετίας. Ιεράρχησε το θέμα των σχολείων, αλλά και 

την επίλυση των προβλημάτων στην περιοχή της νέας αγοράς, ενώ συμφώνησε ότι θα πρέπει 

να υπάρξει ήδη από τώρα μέριμνα για την αναμενόμενη λειτουργία της παλιάς αγοράς στο 

Ψυχικό.  

Η εκπρόσωπος του συλλόγου Ροή για την προστασία των ρεμάτων και κάτοικος της Δημοτικής 

ενότητας Φιλοθέης, εξέφρασε προβληματισμό σε σχέση με τις επιπτώσεις που μπορεί να 

έχουν τα μέτρα αντιμετώπισης της διαμπερούς κίνησης και για τους ίδιους τους δημότες, 

καθώς θα αναγκάζονται να επιλέξουν πιο χρονοβόρες διαδρομές μέσω της οδού Κηφισίας για 

την μετακίνησή τους από το ένα προάστιο στο άλλο. Επιπρόσθετα, εστίασε στη σημασία της 

προστασίας του ρέματος, καθώς  έχει αντιπλημμυρικό ρόλο, λειτουργεί ως ένας φυσικός 

αεραγωγός, βοηθάει στο μικροκλίμα της περιοχής και στην αντιμετώπιση των αερίων ρύπων, 

ενώ εμφανίζει πλούσια βιοποικιλότητα με σημαντικά είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας. 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. Επεσήμανε ότι ο 

εγκιβωτισμός ενέχει μία σειρά από κινδύνους, καθώς πρόσφατη αυτοψία αποκάλυψε λύματα 

πετρελαίου στο κλειστό κομμάτι στη μεριά του Χαλανδρίου. Επίσης, υπογραμμίστηκε ότι μία 

τέτοια μελέτη για την αποκάλυψη του ρέματος, μήκους 1,5 χλμ., είναι εφικτή λύση - καθώς δεν 

χρειάζονται απαλλοτριώσεις - αλλά και μακροπρόθεσμα βέλτιστη οικονομικά. 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. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του Γυμνασίου Ψυχικού 

επεσήμανε τη σημασία του να επισπευθεί και η δημοτική συγκοινωνία 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. 
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Οι εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής ανέφεραν ότι το ζήτημα της δημοτικής συγκοινωνίας έχει 

υψηλή προτεραιότητα για το ΣΒΑΚ, ωστόσο χρειάζεται δύο με τρία χρόνια για να μπορέσει να 

ολοκληρωθεί σωστά μέσα από κάποια βήματα, όπως είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικής - 

συγκοινωνιακής μελέτης, η αγορά των κατάλληλων ηλεκτρικών οχημάτων  κλπ.   

Ακολούθως, ο λόγος δόθηκε στους πολίτες – κατοίκους του Δήμου, οι οποίοι ανέπτυξαν μία 

σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Οι κάτοικοι της Νέας Αγοράς Ψυχικού συμφώνησαν επί της 

αρχής με τα προτεινόμενα μέτρα για την μετατροπή της 28ης Οκτωβρίου από δευτερεύουσα 

που είναι σήμερα σε συλλεκτήρια οδό, ενώ έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την τεχνική 

αντιμετώπιση των ζητημάτων της μονοδρόμησης, αλλά και αναφορικά με το πώς θα 

επηρεαστούν οι γειτονικές οδοί. Παράλληλα,  επεσήμαναν ότι στην περιοχή τα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν επεκταθεί παραβιάζοντας το καθεστώς της αποκλειστικής 

κατοικίας  και πως θα πρέπει άμεσα να λειτουργήσει η παλαιά αγορά του Ψυχικού, στην οποία 

προβλέπονται εμπορικές χρήσεις, ώστε να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία, αλλά και να 

αντιμετωπιστούν τα ζητήματα διαχείρισης της στάθμευσης. Επιπρόσθετα, τόνισαν την 

αναγκαιότητα της άμεσης αντιμετώπισης όλων αυτών των προβλημάτων, σε χρονικό ορίζοντα 

μικρότερο της πενταετίας. 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. 

Παράλληλα, έμφαση δόθηκε και στο να εξετασθούν από το Σχέδιο και οι περιπτώσεις 

αδιάνοικτων οδών, όπως η οδός Μελετοπούλου, η οδός  Ελ. Αθανασιάδου, αλλά και η οδός 

Ρούπελ.   

Κάτοικος της Φιλοθέης πρότεινε την αντιδρόμηση της οδού Νιόβης, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η αυξημένη ροή αυτοκινήτων. Επιπλέον, έγινε πρόταση στο να δοθεί έμφαση 

αναφορικά με τα κατάλληλα υλικά ασφαλτόστρωσης, ενώ οι κάτοικοι έκριναν ως αρνητική τη 

μέχρι τώρα χρήση των κυβολίθων, ως ένα υλικό που είναι ακατάλληλο για το ποδήλατο.  

Επιπρόσθετα, από τους κατοίκους προκρίθηκε η εκπόνηση μελετών τεκμηρίωσης, όπως για 

παράδειγμα μίας μελέτης θορύβου ή μίας μελέτης αερίων ρύπων, ώστε να καταγράφονται τα 

προβλήματα και να ιεραρχούνται οι περιοχές που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης και 

προστασίας. Στην ίδια κατεύθυνση προτάθηκε η εκπόνηση μίας μελέτης πρασίνου για το 

προάστιο, ώστε να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση και να βελτιωθεί το πράσινο τόσο 

κατά μήκος των οδών, όσο και στους κοινόχρηστους χώρους.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έμφαση δόθηκε και σε ζητήματα μείωσης των ταχυτήτων 

διέλευσης των οχημάτων και αύξησης της ασφάλειας, καθώς και στην αναγκαιότητα λήψης 

μέτρων ευαισθητοποίησης και ενεργού 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, προτάθηκε κάποιες από τις παρεμβάσεις να γίνουν πιλοτικά ή 
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δοκιμαστικά, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες και να ληφθεί υπόψη και 

η γνώμη των κατοίκων.  

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.  

Η ομάδα εργασίας απάντησε στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των προτεινόμενων μέτρων, επισημαίνοντας τη σημασία της απεξάρτησης  

από το αυτοκίνητο και της στροφής σε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, ως προϋπόθεση 

για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Επισημάνθηκε ότι η μείωση των ταχυτήτων 

όπου υπάρχουν στενοί δρόμοι και στενά πεζοδρόμια εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για 

να συνυπάρχουν οι πεζοί και τα ποδήλατα με ασφάλεια, ενώ έμφαση δόθηκε και στη 

δημιουργία νέων χώρων συνάντησης και κοινωνικοποίησης των κατοίκων, ειδικά σε περιοχές 

υψηλής αισθητικής αξίας, όπως είναι το ρέμα της Φιλοθέης. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν 

λεπτομερώς από τους μελετητές οι δυνατότητες και τα οφέλη από τη δημιουργία των 

superblocks με βάση και τα μέχρι τώρα παραδείγματα εφαρμογής τους στην πόλη της 

Βαρκελώνης. Τέλος, υπογραμμίστηκαν μία σειρά από προτάσεις αναφορικά με την αύξηση της 

ασφάλειας γύρω από τα σχολεία και τη δημιουργία ασφαλών σχολικών διαδρομών, ενώ 

αποσαφηνίστηκαν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις μείωσης της διαμπερούς κίνησης των 

οχημάτων, εστιάζοντας σε λύσεις συνολικής ανάπλασης των επιβαρυμένων αξόνων, όπως 

είναι η 28ης Οκτωβρίου, αλλά και στην ενοποίηση του άξονα της Λ. Διαμαντίδου με την 

πλατεία Αγίας Σοφίας στο Νέο Ψυχικό μέσα από την αναδιαμόρφωση  του κόμβου του Φάρου.  

Το ΣΒΑΚ οφείλει να λάβει υπόψη και τα ρυμοτομικά στοιχεία του Δήμου και να επιδιώξει μία 

παράλληλη και συντονισμένη θεώρηση του κυκλοφοριακού και του πολεοδομικού σχεδιασμού. 

Μέσα από μία τέτοια στρατηγική για τη βιώσιμη κινητικότητα μπορεί να εξυπηρετηθεί με 

ολοκληρωμένο τρόπο το προτεινόμενο όραμα και να επιτευχθεί ταυτόχρονα η ανάδειξη της 

ιστορικής και πολεοδομικής ταυτότητας της κηπούπολης.. 

Τέλος, τα μέλη της συζήτησης ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα συμμετοχής και τοποθέτησής 

τους επί των προτεινόμενων μέτρων και μέσα από την ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Δήμου  Φιλοθέης-

Ψυχικού.  
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3.2 Γ΄  Φάση Συμμετοχικού Σχεδιασμού  

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της Γ’ Φάσης Συμμετοχικού σχεδιασμού, η 

ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ τηρώντας τις αρχές του συμμετοχικού σχεδιασμού στη διαδικασία 

εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ανέρτησε τόσο τα εναλλακτικά 

σενάρια όσο και τις παρεμβάσεις-μέτρα που διαμορφώθηκαν ανά στρατηγική κατεύθυνση σε 

βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Φιλοθέης-Ψυχικού. 

Μέσα από τη σχετική ανάρτηση φορείς και πολίτες μπορούσαν να ενημερωθούν, αλλά και να  

σχολιάσουν με τη μορφή ανοιτής ερώτησης μέσα από 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. 

Πολίτες και φορείς του Δήμου αποκρίθηκαν και 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 ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.  
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Εικόνα 3.1: Απόσπασμα από την ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού 
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4 Επισκόπηση καλών πρακτικών  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών (Best Practices) σε θέματα 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αστικής διαχείρισης, ώστε να προκύψει μία τράπεζα πληροφοριών 

ανά θεματική, από όπου θα είναι δυνατή η άντληση πληροφοριών είτε για θέματα σχετικά με τη 

διαχείριση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση του ΣΒΑΚ είτε για θέματα δικτύωσης και συνεργειών 

αναφορικά με την βιώσιμη αστική κινητικότητα.  

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την ανασκόπηση καλών πρακτικών από πόλεις του εξωτερικού 

(Ευρώπη, Η.Π.Α.) παρόμοιων χαρακτηριστικών με την περιοχή μελέτης (όπου είναι εφικτό), οι οποίες 

εφάρμοσαν μέτρα κινητικότητας και έχουν αποτιμήσει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους. 

Μέσω της μελέτης καλών πρακτικών, επιδιώκεται η λήψη εμπειρίας πάνω σε θέματα υλοποίησης, 

χρηματοδότησης, αποδοχής από τους μετακινούμενους και ενδεχόμενων προβλημάτων κατά την 

εφαρμογή τους. 

Για τις ανάγκες αυτής της δραστηριότητας αξιοποιήθηκαν μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) από 

την σχετική βιβλιογραφία και τα δίκτυα πόλεων π.χ. ELTIS, CIVITAS και άλλες διαδικτυακές ή μη 

διαδικτυακές πηγές. 

Εν συνεχεία, ακολουθούν οι καλές πρακτικές εφαρμογής μέτρων, με μορφή πινάκων, οι οποίες 

μπορούν να θεωρηθούν πως πληρούν τις απαιτήσεις των ΣΒΑΚ. Οι πίνακες παρέχουν έναν αριθμό 

παραδειγμάτων από διάφορες πόλεις του κόσμου και κυρίως της Ευρώπης, και με διαφορετικό 

πληθυσμό, αποδεικνύοντας ότι ο καλός σχεδιασμός είναι δυνατόν να προσεγγιστεί σε διαφορετικά 

πλαίσια. Τα παραδείγματα μπορούν να δώσουν επιπλέον καθοδήγηση στις πόλεις και στις 

περιφέρειες και στις συγκεκριμένες κατευθύνσεις αυτών μέσω του ΣΒΑΚ. 

Οι καλές πρακτικές ομαδοποιήθηκαν με βάση τις εξής θεματικές ενότητες που προκύπτουν από τις 

προτεραιότητες και τις στρατηγικές κατευθύνσεις του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού: 

o Ενίσχυση της πεζής μετακίνησης και τηςπροσβασιμότητας ευάλωτων χρηστών 

o Βελτίωση υποδομών ποδηλάτου - Ενίσχυση της μετακίνησης με το ποδήλατο 

o Κυκλοφοριακή οργάνωση / Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

o Βελτίωση οδικών υποδομών/ οδική ασφάλεια       

o Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος / αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου 

χώρου 

o Βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών δημόσιων αστικών συγκοινωνιών 

o Διαχείριση στάθμευσης 

o Διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών 

o Προωθητικές ενέργειες αλλαγής συμπεριφοράς - Δράσεις ευαισθητοποίησης 
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Πίνακας 4.1:  Επισκόπηση καλών πρακτικών- Ενίσχυση της πεζής μετακίνησης και της 

προσβασιμότητας ευάλωτων χ 
ρηστών 

Ενίσχυση της πεζής μετακίνησης και της προσβασιμότητας ευάλωτων χρηστών 

Σχετικές Παρεμβάσεις 

✓ Αναβάθμιση των υποδομών και δημιουργία ελκυστικού αστικού χώρου, ώστε να διευκολύνεται 

και να ενθαρρύνεται το περπάτημα 

✓ Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών για κάτοικους και επισκέπτες 

✓ Δημιουργία σχολικών διαδρομών 

✓ Δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την ισότιμη μετακίνηση των ευάλωτων ομάδων                     

✓  Βελτίωση της πρόσβασης των ΑμεΑ στα ΜΜΜ 

Στρασβούργο, 

Γαλλία 

 

Το 2012 η πόλη του Στρασβούργου ανακοίνωσε ένα σχέδιο 10 ετών (2011-2020) 

που ονομάζεται Plan Pieton, στόχος του οποίου ήταν η βελτίωση των υποδομών 

για τους πεζούς, καθώς και για την διεξαγωγή ενός ολοκληρωμένου, 

πολυτροπικού δικτύου μετακίνησης, όπου όλοι οι τρόποι μεταφοράς, πεζή- 

ποδηλάτες-μηχανοκίνητη κίνηση-δημόσιες συγκοινωνίες, εξετάζονται στο ίδιο 

επίπεδο λεπτομέρειας. 

Ένα μέρος της στρατηγικής ήταν η ανακατανομή του δημόσιου χώρου στο Pont 

Kuss, η γέφυρα πάνω από τον ποταμό που συνδέει τον κεντρικό σταθμό με την 

παλιά πόλη. Η γέφυρα αποτελεί επί του παρόντος ένα από τα σημεία κίνησης των 

πεζών της πόλης λόγω του παρακείμενου σταθμού τραμ και των παρακείμενων 

καφέ. Οι μετρήσεις της κυκλοφορίας δείχνουν πολύ υψηλή ζήτηση πεζών καθ 'όλη 

τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, αλλά υπάρχουν μόνο 

μέτρια όγκους κυκλοφορίας οχημάτων. Αυτές οι μετρήσεις δείχνουν ότι ενώ 1850 

πεζοί μοιράζονταν δύο πεζοδρόμια (καθένα με πλάτος 2 μ.), Μόνο 250 οχήματα 

ανά ώρα χρησιμοποιούν τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Το μέτρο συνίστατο στον 

εκ νέου σχεδιασμό της διατομής του οδοστρώματος για τη μείωση αυτής της 

ανισορροπίας στη διανομή της ζήτησης και της προσφοράς των μετακινήσεων: μια 

λωρίδα αφαιρέθηκε από τα αυτοκίνητα και δόθηκε στους πεζούς. Αυτό το μέτρο 

συμπληρώθηκε με την τροποποίηση των προγραμμάτων σήματος κυκλοφορίας 

υπέρ των πεζών. 

 

 

 

Ζυρίχη, 

Ελβετία 

Στην πόλη της Ζυρίχης υπάρχουν ήδη ασφαλείς και ελκυστικές διαδρομές οι 

οποίες μπορούν στον μεγαλύτερο βαθμό να χρησιμοποιηθούν από τους πεζούς 

της πόλης. Με το μέτρο Züri z’Fuess, η Ζυρίχη ελπίζει να ενθαρρύνει τους πολίτες 

να χρησιμοποιήσουν περισσότερο αυτές τις διαδρομές. Το μέτρο αποτελείται από 

διαφορετικές περιηγήσεις οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον ίδιο 

των μετακινούμενο σε όλη την πόλη. Ωστόσο, αυτές δεν είναι συνηθισμένες 

περιηγήσεις που μπορεί να λάβει ένας τουρίστας. Οι εκδρομές γράφονται από 

τοπικούς ιστορικούς, αρχιτέκτονες και επιστήμονες, με ειδικά σχεδιασμένους 

χάρτες που προσφέρουν στους πολίτες εύκολο προσανατολισμό, μια νέα 

προοπτική και την ευκαιρία να περιπλανηθούν και να γνωρίσουν την πόλη τους 

καλύτερα. Οι πιο δημοφιλείς διαδρομές έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και επτά 

συνοδεύονται από ηχητικούς οδηγούς. 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ / 
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΒΑΚ  

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ  28 

 

Ενίσχυση της πεζής μετακίνησης και της προσβασιμότητας ευάλωτων χρηστών 

Ljutomer 

(Σλοβενία) 

αναβάθμιση 

του δημόσιου 

χώρου 

Στην πόλη Ljutomer της Σλοβενίας έχουν αναπτυχθεί σημαντικές υποδομές τόσο 

ως προς τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και της ποιότητας των 

πεζοδρομίων όσο και στη δημιουργία ασφαλών συνθηκών πρόσβασης στα 

σχολεία της περιοχής. Πρόκειται για μια πόλη η οποία έχει 3.300 κατοίκους ενώ η 

έκταση της πόλης είναι μικρή καθώς μπορεί να περπατηθεί στο σύνολό της σε 

μισή ώρα. Το έτος 2011 είχε διατυπωθεί η μη ασφαλής σύνδεση ενός γυμνασίου – 

λυκείου με το σιδηροδρομικό σταθμό μέσω παλιάς γέφυρας. Ο Δήμος θέτοντας ως 

βασική προτεραιότητα την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών κατασκεύασε μια 

καινούρια γέφυρα. To 2012 εκπόνησε το 1ο ΣΒΑΚ με ορίζοντα έως το 2017 ενώ εν 

συνεχεία εκπόνησε και  2ο ΣΒΑΚ αναθεώρησης για την περίοδο 2017 – 2022. 

Μέσω της αναθεωρημένης έκδοσης του ΣΒΑΚ, η περιοχή έχει θέσει ως στόχο τη 

δημιουργία περιοχών ήπιων κυκλοφορίας και την περαιτέρω βελτίωση των 

υποδομών των πεζοδρομίων. Η διαπλάτυνση τους συμβάλλει στη μείωση των 

ορίων ταχύτητας ενισχύοντας παράλληλα την κίνηση των πεζών. Οι πεζόδρομοι 

που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν θα συνδέουν το εμπορικό κέντρο της πόλης, τα 

κέντρα γειτονιών, τα σχολεία και τους κοινόχρηστους χώρους. Πέρα από την 

πεζοδρόμηση, η κίνηση των πεζών θα διευκολυνθεί από τη πύκνωση των 

διαβάσεων πεζών και της σήμανσης και ιδιαίτερα σε κόμβους όπου έχουν 

προκληθεί τροχαία συμβάντα. Στους κόμβους αυτούς προτείνεται η μείωση του 

πλάτους οδοστρώματος και να δίνεται προτεραιότητα στους χρήστες μη 

μηχανοκίνητων οχημάτων (ποδηλάτες, πεζοί κ.α.).  

 

 

Μόναχο, 

Γερμανία 

Καθημερινά γονείς μετακινούν τα παιδιά τους στο σχολείο με Ι.Χ., δημιουργώντας 

τόσο προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, αλλά και εμπόδια στην 

επικοινωνία και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των παιδιών. 

Μέσω αυτού του μέτρου, τα παιδιά περπατούν μαζί προς το σχολείο, σε μικρές 

ομάδες και σε προκαθορισμένες διαδρομές. Το πρωί συναντώνται σε ένα 

προκαθορισμένο σημείο, και συνεχίζουν προς το σχολείο περπατώντας μαζί. Η 

ομάδα συνοδεύεται από δύο γονείς (με μορφή βαρδιών με τους υπόλοιπους 

γονείς). 

 

Εικόνα 4.1: Παράδειγμα συλλογικής μετακίνησης προς το σχολείο στο Μόναχο, 

(walking school bus) 

(Πηγή:https://www.muenchen.de/leben/bildung/schule/bus-mit-fuessen.htmlh) 
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Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν να μετακινούνται με ασφάλεια στους 

δρόμους αλλά και να ξεκινούν την μέρα τους με φυσική άσκηση περπατώντας 

στον καθαρό αέρα. Σύντομα, αποκτούν την κατάλληλη εμπειρία ώστε να 

πηγαίνουν μόνα τους προς το σχολείο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται 

σταδιακά η κυκλοφοριακή συμφόρηση στα σχολεία, λόγω των λιγότερων Ι.Χ. που 

κινούνται σε ώρες αιχμής για τον συγκεκριμένο σκοπό. 

Το 2016, το μέτρο εφαρμοζόταν σε 47 σχολεία, με περισσότερα από 700 παιδιά 

και γονείς να μετακινούνται καθημερινά με αυτόν τον τρόπο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βερολίνο, 
Γερμανία 

Το σύστημα μετρό του Βερολίνου έχει 77 προσβάσιμους σταθμούς με 

ανελκυστήρα, που επιτρέπουν την ασφαλή μετάβαση από το επίπεδο του δρόμου 

στην πλατφόρμα επιβίβασης. Ορισμένοι μόνο σταθμοί δεν είναι προσβάσιμοι για 

αναπηρικά αμαξίδια, ωστόσο τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ενημερωθούν για 

αυτό από τους σχετικούς χάρτες του δικτύου του μετρό (U-bahn). Τα νεότερα 

μοντέλα τρένων που χρησιμοποιούνται προσφέρουν ασφαλείς συνθήκες 

επιβίβασης καθώς είναι σχεδιασμένα ώστε να βρίσκονται ακριβώς στο ίδιο 

επίπεδο με την πλατφόρμα. Σε περιπτώσεις παλαιότερων μοντέλων, όπου μπορεί 

αν υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ του τρένου και της αποβάθρας μέχρι 

6inch, ο χρήστης μπορεί να ειδοποιήσει τον διαχειριστή- οδηγό του τρένου για να 

γίνει ειδική χρήση ράμπας κατά την επιβίβαση και αποβίβαση. Τα βαγόνια όπου 

μπορεί να γίνει η χρήση της ειδικής ράμπας είναι επισημασμένα με σχετικά 

ενημερωτικά εικονίδια.  

Παράλληλα, ο οργανισμός συγκοινωνίας Βερολίνου [Verkehrsbetriebe (BVG)] που 

περιλαμβάνει τη διαχείριση των μεταφορών με  μετρό, τραμ και όλα τα αστικά 

λεωφορεία, περιέχει στον ισότοπό του  ειδική σελίδα προγραμματισμένη ώστε να 

σχεδιάζει μία προσβάσιμη διαδρομή με συνδυασμό όλων των συστημάτων 

δημόσιας μεταφοράς.   

Παράλληλα, το  εκτεταμένο σύστημα αστικών λεωφορείων αποτελείται περίπου 

1.300 λεωφορεία, τα οποία είναι όλα προσβάσιμα με αναπηρικό καρότσι. Η μεσαία 

και πίσω πόρτα των λεωφορείων είναι εξοπλισμένη με με χειροκίνητη ράμπα, την 

οποία ο χειριστής επεκτείνει για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων. 
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Εικόνα 4.2: Ράμπες εισόδου σε λεωφορείο στο Βερολίνο 

Πηγή: Sage Travelling - The European disabled travel experts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαρκελώνη, 

Ισπανία 

Το μεσαιωνικό κέντρο της Βαρκελώνης, γνωστό ως Γοτθική Συνοικία, είναι ένα από 

τα πιο φιλικά προς τα αναπηρικά αμαξίδια μεσαιωνικά κέντρα της Ευρώπης. Ενώ 

οι περισσότεροι μεσαιωνικοί δρόμοι σε άλλες πόλεις εξακολουθούν να καλύπτονται 

από πλακόστρωτα, οι μεσαιωνικοί δρόμοι της Βαρκελώνης καλύπτονται σε ομαλό 

πεζοδρόμιο. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος της Γοτθικής Συνοικίας είναι επίπεδο 

και όπου υπάρχουν κεκλιμένοι δρόμοι, ακολουθούνται ήπιες κλίσεις. Οι 

περισσότεροι δρόμοι στη Γοτθική Συνοικία είναι μόνο πεζόδρομοι όπως αυτοί που 

φαίνονται παρακάτω, ενώ σε επιλεγμένους επιτρέπεται η επιλεκτική κίνηση 

οχημάτων για κατοίκους ή ταξί.  

 

Εικόνα 4.3: Η περιοχή του μεσαιωνικού κέντρου της Βαρκελώνης 

Πηγή: Sage Travelling - The European disabled travel experts 
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Πολλοί από τους δρόμους της Γοτθικής Συνοικίας είναι καλυμμένοι από τους 

μεγάλους οριζόντιους πλακόστρωτους λίθους που φαίνονται στη φωτογραφία στα 

αριστερά, ωστόσο με τη συγκεκριμένο είδος πλακών μπορούν να εξυπηρετούνται 

απρόσκοπτα και οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων. Παράλληλα σε αρκετά από τα 

καταστήματα η πρόσβαση διασφαλίζεται μέσα από την επίπεδη είσοδο. 

 

 

Εικόνα 4.4: Παραδείγματα πλακόστρωσης και διαμόρφωση εισόδων στα 
καταστήματα 

Πηγή: Sage Travelling - The European disabled travel experts 

Συνολικά στην πόλη της Βαρκελώνης, υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της πόλης στο 

οποίο γίνονται προσβάσιμες ξεναγήσεις, χρησιμοποιώντας διαδρομές που είναι 

ενδεδειγμένες για αναπηρικά αμαξίδια και κινητικά σκούτερ, με ράμπες 

πεζοδρομίων, οδηγούς τυφλών κ.α  

 

Εικόνα 4.5: Κατάλληλες διαμορφώσεις νησίδων και πεζοδρομίων 

Πηγή: Barcelona Turisme 

 

 

 

La Roschelle, 

Γαλλία 

 

H πόλη – λιμάνι  La Rochelle της Γαλλίας στο πλαίσιο ανανέωσης του δικτύου της 

δημόσιας συγκοινωνίας, τοποθέτησε οπτιακουστικά μέσα εντός του στόλου της 

δημόσιας συγκοινωνίας για την ενημέρωση όλων των χρηστών ενώ έγινε 

υπερύψωση μπροστά από τις στάσεις έτσι ώστε να μειωθεί το κενό μεταξύ του 

λεωφορείου και της στάσης. Το 2008 εκδόθηκε ένας οδηγός πρόσβασης για τα 

άτομα με περιορισμένη ορατότητα. Με τις παρεμβάσεις αυτές, το 86% των 

χρηστών της δημόσιας συγκοινωνίας δήλωσε ότι οι στάσεις είναι πιο 

προσβάσιμες. 
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Ιάσιο, 
Ρουμανία 

 

Η πόλη Ιάσιο της Ρουμανίας, μέσα από το πρόγραμμα «Αρχιμήδης» εγκατέστησε 

ακουστική προειδοποίηση για τους τυφλούς σε 16 κόμβους, Παράλληλα, 10 

minibuses διαμορφώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση 

άτομα με προβλήματα κινητικότητας, ενώ 50 στάσεις χωροθετήθηκαν παρέχοντάς 

τους εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στη δημόσια συγκοινωνία.  

Από την εφαρμογή του μέτρου, οι έρευνες έδειξαν ότι μεγάλο ποσοστό, που 

ξεπερνά το 70%, των ατόμων με αναπηρία δήλωσαν ότι οι παρεμβάσεις 

διευκόλυναν τις μετακινήσεις τους. 

 

Εικόνα 4.6: Mini buses για ΑμεΑ 

Πηγή: https://civitas.eu/content/archimedes 

Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Φιλοθέης- Ψυχικού: 

Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην 

περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, όπως: 

✓ ανακατανομή του δημόσιου χώρου και βελτίωση των υποδομών πεζοδρομίων 

✓ δημιουργία περιπατητικών διαδρομών που θα συνδέουν τους πόλους έλξης, τις αθλητικές και 

κοινωφελείς εγκαταστάσεις του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού και τους χώρους πρασίνου 

✓ Δημιουργία σχολικών διαδρομών 

✓ Δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την ισότιμη μετακίνηση των ευάλωτων ομάδων και 

την πρόσβασή τους στις στάσεις των ΜΜΜ                    

Παράλληλα, τα παραπάνω παραδείγματα από τις ευρωπαϊκές πόλεις δείχνουν πόσο θετικά επηρεάζει 

τις μετακινήσεις ευάλωτων ομάδων ένα ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών στο οδικό δίκτυο, καθώς και 

ένα δίκτυο ΜΜΜ προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Μέσα από το ΣΒΑΚ ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 

μπορεί να υιοθετήσει μέτρα για τη σταδιακή εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών σε ολοένα και 

περισσότερα τμήματα του οδικού δικτύου, ενώ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, ο Δήμος θα πρέπει να 

αναβαθμίσει τις στάσεις και τα λεωφορεία να γίνουν προσβάσιμα χωρίς να αποκλείονται οι ευαίσθητα 

κοινωνικές ομάδες κατά τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Τέλος, το παράδειγμα της πόλης της 

Ρουμανίας δείχνει πόσο θετικά μπορεί να  επηρεάζει τις μετακινήσεις αυτών των ατόμων ένα δίκτυο 

λεωφορείων προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και κατά 

την εξέταση της δημιουργίας δημοτικής συγκοινωνίας. 
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Ενίσχυση της πεζής μετακίνησης και της προσβασιμότητας ευάλωτων χρηστών 

Εμπόδια και κινητήριες δυνάμεις για την εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων 

Η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για τους πεζούς, οι παρεμβάσεις στο αστικό τοπίο και στον 

εξοπλισμό, είναι άμεσα εξαρτώμενες από το περιβάλλον. O σχεδιασμός πρέπει να είναι σύμφωνος με 

τις τοπικές ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, οι παρεμβάσεις πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες όλων των κοινωνικών ομάδων (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά κ.ά..)  

Οφέλη για την υγεία: Τα κύρια πλεονεκτήματα του περπατήματος αφορούν τη βελτίωση της υγείας και 

της φυσικής κατάστασης. Τα οφέλη για την υγεία μπορεί να είναι τόσο φυσικά όσο και πνευματικά. 

Οφέλη κοινότητας: Η συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα, βασισμένα στο περπάτημα,  και το 

ποδήλατο μπορεί να φέρει επιπρόσθετα οφέλη στην κοινωνικοποίηση των πολιτών και στην 

ωρίμανση απόψεων και αντιλήψεων σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής στα κοινά. 

Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής 

✓ Αύξηση πεζής μετακίνησης 

✓ Μείωση χρήσης Ι.Χ. 

✓ Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

✓ Μείωση ηχορύπανσης 

✓ Αύξηση των υποδομών για ευάλωτες ομάδες χρηστών επί του πεζοδρομίου (ράμπες, οδηγοί 

τυφλών) 

✓ Αύξηση των υποδομών για ευάλωτες ομάδες χρηστών σε στάσεις ΜΜΜ 

 

 

Πίνακας 4.2:  Επισκόπηση καλών πρακτικών - Ενίσχυση της μετακίνησης με το ποδήλατο 

Ενίσχυση της μετακίνησης  με το ποδήλατο 

Σχετικές Παρεμβάσεις 

✓ Ολοκληρωμένα δίκτυα ποδηλατοδρόμων, με διασταυρώσεις που διευκολύνουν την 

ποδηλασία. 

✓ Ποιοτική στάθμευση ποδηλάτων σε βασικούς προορισμούς και σταθμούς δημόσιων 

μεταφορών. 

✓ Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike-sharing) 

 

 

 

Μαδρίτη 

(Ισπανία) 

Εφαρμογή ποδηλατοδρόμων υψηλής ποιότητας σε περιφερειακή αστική περιοχή.  

Δύο κύριοι ποδηλατόδρομοι συνδέουν τρεις περιοχές και ένα ευρύτερο δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων συνδέει τις γειτονιές με σταθμούς δημόσιων μεταφορών και με 

άλλους κύριους προορισμούς, όπως η πανεπιστημιούπολη και οι εμπορικές 

περιοχές. Αυτό επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή από το ποδήλατο στο λεωφορείο ή 

το μετρό μέσα σε μια περιοχή. Οι ποδηλατόδρομοι υλοποιούνται με επίκεντρο τη 

βελτίωση της ασφάλειας των ποδηλάτων όταν κυκλοφορούν στο δρόμο. Ο 

προγραμματισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους κατοίκους και τους 

τοπικούς φορείς, ακολουθώντας μια συμμετοχική προσέγγιση. 

 

Γάνδη  

(Βέλγιο) 

Υιοθετήθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση των κλοπών ποδηλάτων στη Γάνδη. 

Ο κύριος στόχος του μέτρου είναι να υποστηρίξει τη χρήση ποδηλάτων στο κέντρο 

της πόλης και να αυξήσει τον αριθμό επισκεπτών στο κέντρο της πόλης 

χρησιμοποιώντας το ποδήλατο, αλλά και να ενισχυθεί η ασφάλεια της ποδηλασίας. 
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Ενίσχυση της μετακίνησης  με το ποδήλατο 

 Συνεπώς, περιλαμβάνει διαφορετικούς στόχους: 

• Εισαγωγή ενός μοναδικού πλαισίου για τα ποδήλατα 

• Εφαρμογή τσιπ σε ποδήλατα 

• Χρήση λογισμικού για την επιτόπια επαλήθευση της κλοπής ή μη 

κλοπής ποδηλάτου. 

• Φυλασσόμενα υπόστεγα ποδηλάτων για ασφαλέστερη στάθμευση του 

ποδηλάτου. 

 

 

 

 

Κοπεγχάγη 

(Δανία) 

Το 2006 η πόλη τις Κοπεγχάγης άλλαξε την οδό Nørrebrogade: οι διαδρομές για 

ποδήλατα και πεζοδρόμια διευρύνθηκαν, δημιουργήθηκε λεωφορειολωρίδα και 

μειώθηκαν τα όρια ταχύτητας από 50 χλμ. / ώρα σε 40 χλμ. / ώρα. Παράλληλα, ο 

χρόνος ταξιδιού των λεωφορείων μειώθηκε κατά 10%, τα επίπεδα θορύβου 

μειώθηκαν κατά 50% και ο αριθμός των ποδηλάτων αυξήθηκε κατά 10%. Ο 

αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων μειώθηκε κατά 45% εντός 33 μηνών. Το έργο 

Nørrebrogade αύξησε την ελκυστικότητα του αστικού χώρου και βελτίωσε την 

ποιότητα του αέρα. 

Τα έσοδα από την απασχόληση και τα εμπορικά έσοδα αυξήθηκαν, με 27 νέες 

επιχειρήσεις να ανοίγουν κατά μήκος τις οδού, επωφελούμενοι από την αυξημένη 

αποδοτικότητα των παραδόσεων. 

 

Εικόνα 4.7: Πινακίδα που επιτρέπει τη συνέχιση της διέλευσης μόνο για λεωφορεία 

και ποδήλατα στο Nørrebrogade 

(Πηγή:https://ecf.com/news-and-events/news/filtered-permeability-cycle-highway-

c95-copenhagen) 

https://ecf.com/news-and-events/news/filtered-permeability-cycle-highway-c95-copenhagen
https://ecf.com/news-and-events/news/filtered-permeability-cycle-highway-c95-copenhagen
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Ενίσχυση της μετακίνησης  με το ποδήλατο 

 

 

 

Ολλανδία 

Για να γίνει ομαλότερη η σύνδεση προαστίων, κοντινών χωριών και πόλεων, η 

Ολλανδία ξεκίνησε την κατασκευή «αυτοκινητόδρομων» για ποδήλατα. Πρόκειται 

για έναν μεγάλο, χωρίς διακοπές, καλά σχεδιασμένο και από άσφαλτο, δρόμο για 

ποδήλατα. Τέτοιου είδους οδοί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για χρήστες 

ηλεκτρικών ποδηλάτων (το μερίδιο αγοράς στην Ολλανδία αυξήθηκε από 3% το 

2006, σε 19% το 2013 και 28% το 2015). Από μελέτη υπολογίζεται ότι τέτοιου 

είδους υποδομές επιτρέπουν την μετάβαση των μετακινούμενων από τα Ι.Χ. και τις 

δημόσιες συγκοινωνίες στα ποδήλατα. Τα αποτελέσματα είναι ότι σε εθνικό 

επίπεδο, χιλιάδες ώρες από την χρήση αυτοκινήτου εξοικονομούνται καθημερινά. 

 

 

 

Τορίνο (Ιταλία) 

Τα υψηλά επίπεδα συμφόρησης ειδικά κατά τις ώρες αιχμής και οι περιορισμένες 

μετακινήσεις με ποδήλατο ή πεζή, στην καθημερινή κινητικότητα της πόλης 

απαιτούσαν την ολοκληρωμένη προώθηση ενός συστήματος ποδηλάτων κοινής 

χρήσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

Ο δήμος του Τορίνο εξέδωσε δημόσια πρόσκληση για την ανάθεση έργου που θα 

αφορούσε σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων ελεύθερης διασποράς (free floating) 

το Δεκέμβριο του 2017. Οι φορείς εκμετάλλευσης απάντησαν σε αυτή την 

πρόσκληση υποβάλλοντας πιλοτική εφαρμογή και δοκιμές για χρονικό διάστημα 12 

μηνών. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δημόσιες συζητήσεις μεταξύ όλων των 

ενδιαφερόμενων φορέων, προκειμένου να αξιολογηθούν οι γνώμες κάθε ομάδας με 

σκοπό τη μελλοντική βελτίωση του συστήματος.  

 

Εικόνα 4.8: Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Τορίνο 

(Πηγή:https://www.alamy.com/tobike-the-turin-bike-sharing-scheme-bicycle-point-

central-turin-piedmont-image64580741.html) 

Αρχικά, η πόλη φιλοξένησε τρία συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων, τα οποία 

κάλυπταν ολόκληρη την αστική περιοχή. Με την παροχή ενός συστήματος 

πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα μιας εφαρμογής smartphone, οι άνθρωποι 

μπορούν να νοικιάσουν ένα ποδήλατο για μια επιθυμητή χρονική περίοδο και να 

περιηγηθούν σε καθορισμένες περιοχές της πόλης. Επιπλέον, δόθηκαν κίνητρα για 

να προωθηθεί η ορθή χρήση του χώρου στάθμευσης και για να αποφευχθεί η 

παρεμπόδιση του δημόσιου χώρου. Έως τον Οκτώβριο του 2018, δύο φορείς 

https://www.alamy.com/tobike-the-turin-bike-sharing-scheme-bicycle-point-central-turin-piedmont-image64580741.html
https://www.alamy.com/tobike-the-turin-bike-sharing-scheme-bicycle-point-central-turin-piedmont-image64580741.html
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Ενίσχυση της μετακίνησης  με το ποδήλατο 

διανομής ποδηλάτων εξακολουθούσαν να δραστηριοποιούνται στο Τορίνο, 

προσφέροντας περίπου 3.000 ποδήλατα και κατά μέσο όρο 7.000 χρήσεις 

ποδηλάτων ημερησίως. 

Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Φιλοθέης-Ψυχικού 

Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην 

περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού όπως: 

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

εγκαταστάσεις, κεντρικά σημεία Δήμου, το ρέμα της Φιλοθέης, τα Τουρκοβούνια μέσω οδών 

ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και σημαντικών διαπλατύνσεων 

πεζοδρομίων. 

✓ Σταδιακή επέκταση του δικτύου Ποδηλατοδρόμων και σύνδεση του με το δίκτυο των όμορων 

Δήμων και το Μητροπολιτικό δίκτυο του ΡΣΑ- σύνδεση με τους όμορους Δήμους  

✓ Εφαρμογή συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Εμπόδια και κινητήριες δυνάμεις για την εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων 

Οι υποδομές ενίσχυσης του του ποδηλάτου θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατάλληλες 

προδιαγραφές και να εξασφαλίζεται η μακροχρόνια λειτουργικότητά τους με την κατάλληλη 

συντήρηση. Επιπρόσθετα, οι παρεμβάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες όλων των 

κοινωνικών ομάδων (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά κ.ά..). Το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων 

μπορεί να συνδεθεί και να υποκαταστήσει τις δημόσιες συγκοινωνίες για ορισμένες μετακινήσεις, 

συμβάλλοντας στη διαχείριση της ζήτησης των δημοσίων μεταφορών (προς όφελος των χρηστών και 

των μεταφορέων) μέσα από τη διατροπικότητα. 

Οφέλη για την υγεία: Τα κύρια πλεονεκτήματα του περπατήματος αφορούν τη βελτίωση της υγείας 

και της φυσικής κατάστασης. Τα οφέλη για την υγεία μπορεί να είναι τόσο φυσικά όσο και πνευματικά. 

Οφέλη κοινότητας: Η συμμετοχή σε δημόσιες δράσεις, εστιασμένες στο ποδήλατο μπορεί να φέρει 

επιπρόσθετα οφέλη στην κοινωνικοποίηση των πολιτών και στην ωρίμανση απόψεων και αντιλήψεων 

σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής στα κοινά, συμβάλλοντας παράλληλα στην αλλαγή 

νοοτροπίας και κουλτούρας σε σχέση με τη χρήση του ΙΧ. 

Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων της συνολικής τους επιρροής 

✓ Αύξηση μετακίνησης με το ποδήλατο 

✓ Μείωση χρήσης Ι.Χ. 

✓ Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

✓ Μείωση ηχορύπανσης 
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Πίνακας 4.3:  Επισκόπηση καλών πρακτικών - κυκλοφοριακή οργάνωση και διατάξεις μετριασμού της 

μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

Κυκλοφοριακή οργάνωση/ Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

Σχετικές Παρεμβάσεις: 

✓ Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας  

✓ Δημιουργία Superblocks 

✓  Περιορισμός μηχανοκίνητης κυκλοφορίας γύρω από τα σχολεία – Scholl street zones 

 

 

 

 

 

Islington 

(Ηνωμένο 

Βασίλειο) 

Το Islington αποτελεί έναν από τους κεντρικούς δήμους της μητροπολιτικής 

περιοχής του Λονδίνου, ο οποίος προέκυψε ύστερα από συγχώνευση των δήμων 

του Islington και του Finsbury, το 1965. Σύμφωνα με στοιχεία του 2015, ο 

πληθυσμός του δήμου ανερχόταν σε 215,667 κατοίκους. Αναφορικά με τη 

γεωμορφολογία του, πρόκειται για μια περιοχή χωρίς σημαντικές υψομετρικές 

αυξομειώσεις γεγονός που ευνοεί το ποδήλατο και την πεζή μετακίνηση. Η 

καθιέρωση χαμηλότερου ορίου ταχύτητας στους (τοπικούς ή μέρος, τουλάχιστον) 

κεντρικούς δρόμους της πόλης και το όριο των 30 km/h φαίνεται πως αποτελεί 

στόχο για την ανάπτυξη ασφαλούς μετακίνησης στις πόλεις. Πέραν των παραπάνω 

χαρακτηριστικών κινητικότητας, ο Δήμος του Islington έχει πετύχει μια σειρά 

στόχων κινητικότητας μέσα από την εφαρμογή πρωτοπόρων πολιτικών. 

Ειδικότερα: 

✓ Απαγόρευση μηχανοκίνητης κυκλοφορίας σε δρόμους περιμετρικά σχολείων 

(school streets) κατά τις ώρες μετακίνησης μαθητών από και προς αυτό, με 

σκοπό την μείωση των ατυχημάτων με θύματα μαθητές ή συνοδούς τους αλλά 

και τη βελτίωση της ποιότητας μετακίνησής τους. 

✓ Καθιέρωση του ορίου ταχύτητας σε όλους τους δρόμους (τοπικού 

ενδιαφέροντος). Η παραπάνω δράση επιβλέφθηκε από την δημοτική 

αστυνομία. 

✓ Καθιέρωση πολιτικής για την ανάπτυξη νέων περιοχών με γνώμονα τη βιώσιμη 

κινητικότητα (car-free zones). 

✓ Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την περιμετρική κίνηση των οχημάτων με τη 

λογική του δακτυλίου. 

Τα παραπάνω μέτρα συνδυάστηκαν και από την ανάπλαση οδικών 

αξόνων/τμημάτων με γνώμονα την προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της δημιουργίας της Navigator Square στο 

Archway, στη θέση ενός οδικού άξονα που κατασκευάστηκε τη δεκαετία 1960. Στην 

πλατεία αυτή εντοπίζονται ποδηλατολωρίδες και διαβάσεις πεζών. Στη δράση αυτή 

συμμετείχε και ο φορέας Transport of London (TfL). 
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Κυκλοφοριακή οργάνωση/ Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

 

 

 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 

(Ισπανία) 

Η Vitoria-Gasteiz αντιμετώπιζε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα όπως είναι η 

κυκλοφοριακή συμφόρηση για αυτό και δημιούργησε τα  Superblocks. Η εφαρμογή 

αυτού του μέτρου είχε σκοπό τα εξής: 

o Την απελευθέρωση του δημόσιου χώρου για κοινωνικές και γειτονικές 

σχέσεις. 

o Τη μείωση του θορύβου και της ρύπανσης. 

o Την αύξηση της προσβασιμότητα. 

o Την αύξηση της χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών. 

Στο σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας, η πόλη υλοποίησε ένα μοντέλο superblock που 

διατηρεί το χώρο μέσα σε μία ομάδα οικοδομικών τετραγώνων για πεζούς και 

ποδηλάτες. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και οι δημόσιες συγκοινωνίες κινούνται στους 

δρόμους που πλαισιώνουν αυτά τα τετράγωνα. Μέσω αυτού του μέτρου, η Vitoria-

Gasteiz θέλησε να σχεδιάσει το νέο πλαίσιο κινητικότητας και αστικού χώρου με 77 

superblocks. 

Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, εφαρμόστηκαν για τη βελτίωση της κινητικότητας 

στην πόλη τα εξής: 

o Νέα αξιολόγηση και εφαρμογή του δικτύου δημόσιων μεταφορών 

o Ρύθμιση του φωτεινού σηματοδότη για το νέο δίκτυο δημόσιων 

συγκοινωνιών 

o Αξιολόγηση και εφαρμογή νέων δικτύων για πεζόδρομους και ποδήλατα, 

o Θέσπιση ωραρίων φορτοεκφόρτωσης 

Επιπλέον, δημιουργήθηκαν ελεύθεροι χώροι, παιδικές χαρές, αστικός εξοπλισμός, 

βλάστηση και υπηρεσία Wi-Fi. 

 

Εικόνα 4.9: To κεντρικό superblock στη Vitoria- Gasteiz 

(Πηγή: http://www.bcnecologia.net/en/projects/central-superblock-vitoria-gasteiz) 

http://www.bcnecologia.net/en/projects/central-superblock-vitoria-gasteiz
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Κυκλοφοριακή οργάνωση/ Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

 

 

Μπολτσάνο 

(Ιταλία) 

Η πρωτοβουλία «School Streets» εισήχθη το 1986 για να συμβάλει στην αύξηση 

της αυτονομίας στον τομέα της ασφάλειας μετακίνησης για τα παιδιά που 

πηγαίνουν στα δημοτικά σχολεία στο Μπολτσάνο της Ιταλίας. Το πρόγραμμα 

δημιουργεί έναν περιορισμό για την πρόσβαση αυτοκινήτων σε συγκεκριμένους 

δρόμους γύρω από σχολικές εγκαταστάσεις για σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. 15 

λεπτά) κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής για παιδιά που φθάνουν στο σχολείο 

κατά την έναρξη του σχολικού ωραρίου. Αυτό μείωσε τον αριθμό των γονέων που 

πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο με το Ι.Χ.. 

 

Εικόνα 4.10: Η πρωτοβουλία «School Streets» στο Μπολτσάνο της Ιταλίας 

(Πηγή:http://www.metamorphosis-project.eu/event/school-streets-bolzano) 

Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Φιλοθέης- Ψυχικού: 

Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην 

περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού  Ενδεικτικά, εντοπίζονται οι εξής προτάσεις: 

✓ Καθιέρωση χαμηλότερου ορίου ταχύτητας στους (τοπικούς ή μέρος, τουλάχιστον) κεντρικούς 

δρόμους της πόλης- δημιουργία θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας.  Το όριο των 30 km/h φαίνεται 

πως αποτελεί στόχο για την ανάπτυξη ασφαλούς μετακίνησης στις πόλεις.  

✓ Δημιουργία super blocks σε επιλεγμένους θύλακες της πόλης  

✓ Απαγόρευση μηχανοκίνητης κυκλοφορίας σε δρόμους περιμετρικά σχολείων (school streets) 

κατά τις ώρες μετακίνησης μαθητών από και προς αυτό, με σκοπό την μείωση των 

ατυχημάτων με θύματα μαθητές ή συνοδούς τους αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας 

μετακίνησής τους. 

http://www.metamorphosis-project.eu/event/school-streets-bolzano
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Κυκλοφοριακή οργάνωση/ Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

Εμπόδια και κινητήριες δυνάμεις για την εφαρμογή συναφών πρακτικών: 

Τα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας, μπορούν να λειτουργήσουν ως ενιαία παρέμβαση σε μικρή ή μεγάλη 

κλίμακα. Υπάρχει όμως κίνδυνος πιθανών μετακινήσεων της συμφόρησης, καθώς οι οδηγοί θα 

επιλέγουν άλλες οδούς.  

Οι ζώνες κατοικίας και οι παρεμβάσεις ανάπλασης του δημόσιου χώρου ενδέχεται να απαιτούν 

κατάλληλο νομικό πλαίσιο, καθώς και παράλληλα  μέτρα για την αλλαγή των αντιλήψεων και της 

συμπεριφοράς των οδηγών, ώστε να γίνουν πιο ευαισθητοποιημένοι και να είναι έτοιμοι να δώσουν 

έδαφος στους πεζούς και άλλους ευάλωτους χρήστες της οδού θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην 

αύξηση της επιτυχίας των ζωνών κατοικίας. 

Η επιτυχημένη ανάπτυξη απαιτεί την έγκαιρη υποστήριξη τόσο δημόσιων όσο και άλλων φορέων, 

καθώς είναι κρίσιμο να υπάρξει υποστήριξη από ομάδες φορέων οι οποίες μπορεί να αντιτίθενται στη 

μείωση της χωρητικότητας του δρόμου, π.χ. οργανώσεις κινητοποίησης, τοπικά μέσα ενημέρωσης.  

Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής  

✓ Αύξηση των μετακινήσεων με ποδήλατο και πεζή μετακίνηση 

✓ Μείωση της χρήσης Ι.Χ. 

✓ Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της παράνομης στάθμευσης 
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Πίνακας 4.4: Επισκόπηση καλών πρακτικών - Βελτίωση οδικών υποδομών - οδική ασφάλεια 

Βελτίωση οδικών υποδομών/ οδική ασφάλεια 

Σχετικές Παρεμβάσεις: 

✓ Μέτρα οδικής ασφάλειας 

✓ Ασφαλείς διαβάσεις πεζών 

✓ Μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας για ευάλωτες ομάδες μετακινούμενων- Ηχητική καθοδήγηση 

ατόμων με μειωμένη όραση στους φωτεινούς σηματοδότες 

 

 

 

Ρούσε 

(Βουλγαρία) 

 

Οι υπάρχουσες διαβάσεις πεζών στην περιφερειακή συνοικία Druzhba, στη Ρούσε 

δεν είναι αρκετά ασφαλείς και παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο ατυχημάτων, 

οδηγώντας σε τραυματισμούς και θανατηφόρα περιστατικά. Οι περισσότεροι 

άνθρωποι με αναπηρία αποφεύγουν την μετακίνηση στους δρόμους γενικά ή γύρω 

από την πόλη λόγω έλλειψης βασικής υποδομής. Αυτό το μέτρο αναλύει τις 

διασταυρώσεις στην περιφερειακή περιοχή και την εξασφαλίζει την καλύτερη 

προσβασιμότητα σε αυτές με LED, ανυψωμένα μονοπάτια κ.λπ. Επιπλέον, 

περιλαμβάνει την εγκατάσταση καμερών για βιντεοεπιτήρηση σε κόμβους στην 

περιοχή. Κατά τη φάση της έρευνας και του σχεδιασμού της δράσης 

εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

- Σχεδιαστικές και ερευνητικές δραστηριότητες για καινοτόμες λύσεις για τη 

διασφάλιση των περασμάτων των πεζών. 

- Συνεδριάσεις με εμπειρογνώμονες. 

- Ανάλυση των διαθέσιμων διασταυρώσεων στην περιοχή και έρευνα για βέλτιστες 

πρακτικές με γνώμονα την ασφάλεια 

- Εντοπισμός των καλύτερων θέσεων για την υλοποίηση των νέων διαβάσεων - 

κοντά στα σημεία έλξης μεγάλου πλήθους πεζών - εμπορικές περιοχές, σχολεία, 

κεντρικούς δρόμους και δρόμους που οδηγούν στο κέντρο της πόλης. 

- Διάδοση- διαβούλευση των μέτρων προκειμένου να εκτιμηθεί η αντίδραση των 

πολιτών. 

- Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών 

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι αυτού του μέτρου είναι να μειωθεί ο αριθμός των 

τροχαίων ατυχημάτων με εμπλεκόμενους πεζούς και να αποτελέσει το περπάτημα 

έναν πιο ασφαλή και πιο επιθυμητό τρόπο μετακίνησης. Ο βραχυπρόθεσμος 

στόχος είναι να οικοδομηθεί ασφαλής υποδομή για τους πεζούς, 

συμπεριλαμβανομένων των υποδομών για  ΑμεΑ. 

 

Λισαβόνα 

(Πορτογαλία) 

 

Η πόλη της Λισαβόνας επιχείρησε να αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση των πεζών 

στις διασταυρώσεις κατά μήκος της οδού Alexander Herculano, έναν από τους πιο 

πολυσύχναστους δρόμος της πόλης. Η προσπάθεια έγινε εφαρμόζοντας μια σειρά 

μέτρων που προσδιορίστηκαν και εφαρμόστηκαν με μοντέλα μεταφοράς στο 

πλαίσιο του έργου FLOW και είχαν σκοπό να βοηθήσουν τους πεζούς να 

διασχίσουν το δρόμο πιο εύκολα και με ασφάλεια.  
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Βελτίωση οδικών υποδομών/ οδική ασφάλεια 

 

Εικόνα 4.11: Διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων στην οδό Alexander Herculano 

(Πηγή: http://h2020-flow.eu/) 

Πριν από την παρέμβαση, οι πεζοί έπρεπε να διασχίσουν τη διασταύρωση με 

ταχύτητα 0,51m/s. Μετά την παρέμβαση, η μικρότερη απόσταση διέλευσης 

επιτρέπει στους πεζούς μια μικρότερη ταχύτητα 0,12m /s. Οι πεζοί πλέον 

αισθάνονται πιο ασφαλείς (+ 18%) και πιέζονται λιγότερο από τους οδηγούς να 

περπατούν ταχύτερα (-14%).  

 

http://h2020-flow.eu/
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Βελτίωση οδικών υποδομών/ οδική ασφάλεια 

 

Εικόνα 4.12: Παράδειγμα επέμβασης για την αύξηση της ασφάλειας και τη μείωση 

της απόστασης που πρέπει να διασχίσουν οι πεζοί στις διαβάσεις 

(Πηγή: http://h2020-flow.eu/) 

Το μέτρο αυτό είχε επίσης ως αποτέλεσμα τον κατευνασμό της μηχανοκίνητης 

κυκλοφορίας, καθώς οι οδηγοί πλησιάζουν τις διασταυρώσεις με χαμηλότερες 

ταχύτητες. Τέλος, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι δεν σημειώθηκε αύξηση της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης στην πόλη από την εφαρμογή τέτοιου είδους μέτρων. 

Ζάγκρεμπ 

(Κροατία) 

 

Στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας επέλεξαν τη διοργάνωση τακτικών εβδομαδιαίων 

συναντήσεων μεταξύ εταίρων σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της ασφάλειας των 

δημόσιων συγκοινωνιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των 

ηλικιωμένων. Κατά τη διάρκεια του 2010, 2011, 2012, πραγματοποιήθηκαν 15 

συναντήσεις σε συνοικίες με ηλικιωμένους πολίτες.  

Μέσω αυτών των ενεργειών, οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς συνειδητοποίησαν 

τη σημασία της εμπλοκής των πολιτών. Ο φορέας δημόσιων συγκοινωνιών 

κατανόησε καλύτερα τις ανάγκες των ηλικιωμένων πολιτών, ενώ οι ευάλωτοι 

χρήστες ενημερώθηκαν αναφορικά με μέτρα και πρακτικές αύξησης της 

ασφάλειας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, παρατηρήθηκε μείωση του 

αριθμού των τραυματισμών στα Μέσα Μεταφοράς. Ο συνολικός αριθμός 

τραυματισμών στα μέσα μεταφορών μειώθηκε κατά 12,9%, ο συνολικός αριθμός 

ελαφρών τραυματισμών μειώθηκε κατά 13,1% και ο συνολικός αριθμός ελαφρών 

τραυματισμών στην κυκλοφορία τραμ μειώθηκε κατά 52,9%. Δεδομένου ότι το 65% 

όλων των ατυχημάτων αφορούν ηλικιωμένους πολίτες, γίνεται κατανοητή η 

σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των σχετικών δράσεων 

ευαισθητοποίησης με γνώμονα την τρίτη ηλικία. 

http://h2020-flow.eu/
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Βελτίωση οδικών υποδομών/ οδική ασφάλεια 

Ιάσιο, 
Ρουμανία 

Η πόλη Ιάσιο της Ρουμανίας, μέσα από το πρόγραμμα «Αρχιμήδης» εγκατέστησε 

ακουστική προειδοποίηση για τους τυφλούς σε 16 κόμβους, Παράλληλα, 10 

minibuses διαμορφώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση 

άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ 50 στάσεις χωροθετήθηκαν παρέχοντάς τους εύκολη 

και ασφαλή πρόσβαση στη δημόσια συγκοινωνία.  

Από την εφαρμογή του μέτρου, οι έρευνες έδειξαν ότι μεγάλο ποσοστό, που 

ξεπερνά το 70%, των ατόμων με αναπηρία δήλωσαν ότι οι παρεμβάσεις 

διευκόλυναν τις μετακινήσεις τους και ενέτειναν το αίσθημα ασφάλειας. 

Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Φιλοθέης- Ψυχικού: 

Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην 

περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού.  Ενδεικτικά, εντοπίζονται οι εξής προτάσεις 

✓ Μέτρα βελτίωσής διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια ανάλογα με τη γεωμετρία 

τους  

✓ Κατασκευή υποδομής για την προσβασιμότητα ευάλωτων ομάδων, όπως ράμπες ΑΜΕΑ, 

οδεύσεις τυφλών, ηχητικά συστήματα για τυφλούς στα φανάρια. 

✓ Τοποθέτηση πεζοφάναρων σε οδικά τμήματα με αυξημένες ταχύτητες κυκλοφορίας όπου 

δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς πεζή διέλευσης 

✓ Ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών, ώστε να διέρχονται τα οχήματα με μικρή σχετικά 

ταχύτητα, π.χ. 30χλμ/ ώρα εντός της πόλης 

Εμπόδια και κινητήριες δυνάμεις για την εφαρμογή συναφών πρακτικών: 

Δεν υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για την εφαρμογή σχετικών μέτρων λόγω του χαμηλού αριθμού 

των εμπλεκομένων τμημάτων. Αντιδράσεις σε τέτοιου είδους μέτρα/παρεμβάσεις μπορεί να 

προκύψουν από  μικρό μέρος  των οδηγών, οι οποίοι ενδεχομένως να αντιδρούν στη μείωση των 

ταχυτήτων και στην εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης στις διασταυρώσεις μέσω των δια 

πλατύνσεων. 

 Αν και απαιτείται τοπική χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους, το απαιτούμενο ποσό εξακολουθεί 

να θεωρείται χαμηλό σε σύγκριση με τα οφέλη που απορρέουν από αυτό.  

Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής 

✓ Αριθμός ατυχημάτων τόσο θανατηφόρων όσο και τραυματισμών. 
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Πίνακας 4.5:  Επισκόπηση καλών πρακτικών- Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος/ αισθητική και 
λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου 

 

Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος/ αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του 
δημόσιου χώρου 

Σχετικές Παρεμβάσεις 

✓ Δημιουργία πράσινων διαδρομών 

✓ Ανακατανομή του οδικού χώρου 

✓ Μέτρα αύξησης και λειτουργικής αναβάθμισης του δημόσιου χώρου 

Παρίσι 

(Γαλλία) 

 

Κύριος στόχος του προγράμματος για ένα πιο Πράσινο Παρίσι είναι να προσφέρει 

στους ανθρώπους τη δυνατότητα ενός πιο υγιούς και ζωντανού προτύπου ζωής. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλάμβανε τα ακόλουθα στοιχεία σχεδιασμού: 

✓ Πλακόστρωτο οδόστρωμα αντί για άσφαλτο, ενθαρρύνοντας την 

εγκατάσταση πρασίνου στους δρόμους 

✓ «Πράσινες διαδρομές» μέσω της δημιουργίας λωρίδων γρασιδιού δίπλα 

στην άσφαλτο 

✓ Καλλιέργεια φυτών σε προσόψεις, μπαλκόνια και παρτέρια, γλάστρες στα 

πεζοδρόμια, φυτεύσεις δέντρων και θάμνων 

Το πρόγραμμα έχει ήδη υλοποιηθεί σε 2 από τις 20 συνοικίες του Παρισιού, ενώ και 

άλλοι δρόμοι θα ακολουθήσουν σύντομα, σε τέσσερις άλλες συνοικίες. Το μέτρο 

βοήθησε στην ανακούφιση των συστημάτων αποχέτευσης επειδή η υψηλή 

διαπερατότητα των φυσικών επιφανειών μπορεί να αποθηκεύσει μεγαλύτερες 

ποσότητες βροχής. Παρόλο που η βιοποικιλότητα στις πόλεις συνήθως περιορίζεται 

κατά κύριο λόγο σε πάρκα ή κήπους, τέτοιου είδους δρόμοι έχουν θετική επίδραση 

στην αστική χλωρίδα και πανίδα και το μικροκλίμα της κάθε περιοχής. 

Τεργέστη, 

Ιταλία 

Η Τεργέστη με πληθυσμό 203.825 κατοίκους (με πυκνότητα 2.412,4 κατ./km2) και 

έκταση 84,49 km2, έχει καταρτίσει ένα Γενικό Σχέδιο Αστικής Κυκλοφορίας που 

εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2013. Το Σχέδιο εφαρμόστηκε μετά από 

μια πολύπλοκη διαδικασία συμμετοχής των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών, 

στοχεύοντας σε μία πιο βιώσιμη αστική κινητικότητα.  

Μεταξύ των σημαντικών αλλαγών που προτείνονται στο Σχέδιο υπάρχει η 

δημιουργία νέων πεζόδρομων και διαδρομών κίνησης πεζών και ποδηλατών. Οι 

παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν  στη σύνδεση της πεζή μετακίνησης μεταξύ των 

κύριων χώρων στάθμευσης που περιβάλλουν την παλιά πόλη και τις περιοχές με το 

μεγαλύτερο πολιτιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον, προκειμένου να προσκαλέσουν 

τους επισκέπτες του ιστορικού κέντρου να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο 

περιφερειακά όπου υπάρχουν ήδη αρκετές ζώνες στάθμευσης.  

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις ανάγκες ορισμένων ομάδων και ειδικότερα των 
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Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος/ αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του 
δημόσιου χώρου 

ατόμων με αναπηρία, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στους άξονες των πεζών για τα 

οχήματα που εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες, τα ταξί και τα οχήματα έκτακτης 

ανάγκης. 

Το δίκτυο συμπληρώνεται από την ανάπτυξη λωρίδων ποδηλασίας και πεζοδρομίων 

που αφορούσαν κυρίως στις επίπεδες περιοχές και τις πυκνοκατοικημένες περιοχές 

της πόλης. Το Σχέδιο εντοπίζει επίσης ορισμένες λύσεις για την προώθηση των 

μέσων μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής αύξησης των 

αποκλειστικών λωρίδων/ οδών διέλευσης ΜΜΜ. 

Το ποσοστό χρήσης δημόσιας συγκοινωνίας για τις καθημερινές μετακινήσεις, ως 

κύριο μέσο, πριν την εφαρμογή των μέτρων ανέρχεται σε 20,4%, ενώ μετά την 

εφαρμογή σε 35%. Αντίστοιχα, αυξήθηκε η πεζή μετακίνηση, η ποδηλασία και 

μειώθηκε η χρήση επιβατικού ΙΧ. 

 

 

 

 

 

Σαν 

Φρανσίσκο 

,ΗΠΑ 

Η οδός Street Market αποτελεί μία σημαντική αρτηρία του οδικού δικτύου, αλλά και 

έναν σημαντικό δημόσιο χώρο για το Σαν Φρανσίσκο. Οι δύο μεγάλες καινοτομίες 

στη σχεδίαση της μελέτης Better Market Street που ανέπτυξαν οι Gehl architects 

ήταν: 1) η ανακατανομή του οδικού χώρου και η δημιουργία άνετου πλάτους 

ποδηλατόδρομων που αποτελούν μέρος του πεζοδρομίου και 2) οι «ζώνες ζωής στο 

δρόμο» - περιοχές του πεζοδρομίου όπου οι διερχόμενοι θα μπορούν να 

κοινωνικοποιούνται και να αφιερώνουν χρόνο για κοινωνική αλληλεπίδραση και όχι 

απλά κίνηση. Μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές, δεν ενισχύεται απλώς η πεζή 

μετακίνηση και το ποδήλατο, αλλά αλλάζει συνολικά η ζωή της πόλης, καθώς 

αυξάνεται ο δημόσιος χώρος  και ενισχύεται η κοινωνικότητα και η δημόσια ζωή.  
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Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος/ αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του 
δημόσιου χώρου 

Εικόνα 4.13: Η Market Street στο Σαν Φρανσίσκο το 2011  

Πηγή: https://gehlpeople.com/projects/transforming-san-franciscos-busiest-transit-

corridor/ 

 

 

Εικόνα 4.14: Η Street Market στο Σαν Φρανσίσκο το 2020  

Πηγή: https://gehlpeople.com/projects/transforming-san-franciscos-busiest-transit-

corridor/ 

 

Εικόνα 4.15: Δημιουργία “ζωνών ζωής” στο δρόμο 

Πηγή: https://gehlpeople.com/projects/transforming-san-franciscos-busiest-transit-

corridor/ 

https://gehlpeople.com/projects/transforming-san-franciscos-busiest-transit-corridor/
https://gehlpeople.com/projects/transforming-san-franciscos-busiest-transit-corridor/
https://gehlpeople.com/projects/transforming-san-franciscos-busiest-transit-corridor/
https://gehlpeople.com/projects/transforming-san-franciscos-busiest-transit-corridor/
https://gehlpeople.com/projects/transforming-san-franciscos-busiest-transit-corridor/
https://gehlpeople.com/projects/transforming-san-franciscos-busiest-transit-corridor/
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Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος/ αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του 
δημόσιου χώρου 

Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Φιλοθέης- Ψυχικού 

Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην 

περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, όπως: 

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

εγκαταστάσεις, κεντρικά σημεία Δήμου, το ρέμα της Φιλοθέης, τα Τουρκοβούνια μέσω οδών 

ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και σημαντικών διαπλατύνσεων 

πεζοδρομίων 

✓ Αναδιαμόρφωση οδών και δημιουργία υποδομών για το ποδήλατο και το περπάτημα, αλλά 

και δημιουργία χώρων κοινωνικοποίησης 

Εμπόδια και κινητήριες δυνάμεις για την εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων 

Η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για τους πεζούς, οι παρεμβάσεις στο αστικό τοπίο και στον 

εξοπλισμό, είναι άμεσα εξαρτώμενες από το περιβάλλον και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 

περιβαλλοντικά, αλλά και τα ιστορικά στοιχεία της υπό μελέτη περιοχής. O σχεδιασμός πρέπει να 

είναι σύμφωνος με τις τοπικές ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου και να στοχεύει 

στην ανάδειξη των στοιχείων της ιστορίας και της ταυτότητας της πόλης.   

Οι υποδομές ενίσχυσης του περπατήματος και του ποδηλάτου θα πρέπει να εναρμονίζονται με το 

αστικό περιβάλλον συντελώντας στην αισθητική αναβάθμισή του, ενώ στόχο είναι να εξασφαλίζεται η 

μακροχρόνια λειτουργικότητά τους με την κατάλληλη συντήρηση. Επιπρόσθετα, οι παρεμβάσεις 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες όλων των κοινωνικών ομάδων (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, μικρά 

παιδιά κ.ά.  

Η επιτυχημένη ανάπτυξη απαιτεί την έγκαιρη υποστήριξη τόσο δημόσιων όσο και άλλων φορέων. 

Πρέπει να υπάρξει υποστήριξη από ομάδες φορέων οι οποίες μπορεί να αντιτίθενται στη μείωση της 

χωρητικότητας του δρόμου, π.χ. οργανώσεις κινητοποίησης, τοπικά μέσα ενημέρωσης.  

Η εισαγωγή λωρίδων, οι οποίες είναι απίθανο να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να 

αποφευχθεί καθώς αυτές θα στερούνται της δημόσιας υποστήριξης. Παρομοίως, οι ανακατανεμημένες 

λωρίδες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από περισσότερα του ενός μέσου. 

Πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά οι ευρύτερες απαιτήσεις διαχείρισης της κυκλοφοριακής 

ικανότητας. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να ενημερωθούν για τις αλλαγές στην κατανομή 

και χρήση του οδικού δικτύου, ενώ οι λωρίδες προτεραιότητας για λεωφορεία και ποδηλάτες θα 

πρέπει να είναι συνεχείς, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις, αλλά και να εμποδίζεται η χρήση 

τους από ΙΧ. 

Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής 

✓ Αύξηση των μετακινήσεων με ποδήλατο και πεζή 

✓ Μείωση χρήσης Ι.Χ. 

✓ Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

✓ Μείωση ηχορύπανσης 
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Πίνακας 4.6:  Επισκόπηση καλών πρακτικών- Αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

Αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

Σχετικές Παρεμβάσεις: 

✓ Πρόσθετες υπηρεσίες, είτε πρόκειται για συχνότερη λειτουργία μιας υπάρχουσας διαδρομής 

είτε για την εισαγωγή νέων δρομολογίων 

✓ Δημιουργία- ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας 

✓ Βελτιώσεις ποιότητας (καλύτερα οχήματα, καλύτερα καθίσματα, Wi-Fi κ.λπ.) 

✓ Περισσότερο προσιτά οχήματα (για παράδειγμα οχήματα χαμηλού δαπέδου που βελτιώνουν 

πρόσβαση σε ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μητέρες με παιδιά κλπ.) 

✓ Επιδοτήσεις (φοιτητικά πάσο κλπ.)- κίνητρα για κόμιστρα (χαμηλότερα κόμιστρα, δωρεάν 

είσοδος κ.λπ.) 

✓ Έξυπνα συστήματα συστήματος έκδοσης εισιτηρίων.  

Ρούσε (Βουλγαρία) 

Στη Ρούσε δεν υπάρχει επί του παρόντος δυνατότητα για τους ανθρώπους να 

χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες προς ή από την περιοχή Ντρούζμπα 

μετά τις 21:00. Οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν είτε να χρησιμοποιούν τα 

δικά τους αυτοκίνητα είτε να βασίζονται σε υπηρεσίες ταξί. Επιλέχθηκε ως εκ 

τούτου η υιοθέτηση μέτρου για την παροχή  υπηρεσιών δημόσιας 

συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια των νυχτερινών μετακινήσεων στην περιοχή 

Ντρούζμπα. Η υλοποίηση του μέτρου συνίσταται στη δημιουργία της νέας 

γραμμής λεωφορείων και την προώθηση της νέας υπηρεσίας για τη 

δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας λεωφορείων νυχτερινών γραμμών, η οποία 

ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών για ασφαλείς δημόσιες συγκοινωνίες. 

Το μέτρο περιλάμβανε: 

✓ Δραστηριότητες σχεδιασμού και έρευνας σχετικά με τους όρους και τις 

διαδικασίες για τη δημιουργία νυχτερινής γραμμής «Καλή Νύχτα».  

✓ Έρευνα σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές αγοράς ή χρηματοδοτικής 

μίσθωσης οχημάτων για τη λειτουργία της νυχτερινής γραμμής. Αυτό 

οδήγησε στην απόφαση ανάθεσης της υπηρεσίας στον τοπικό 

μεταφορέα που θα χρησιμοποιεί τα δικά του οχήματα (τρόλεϊ). 

Οι πληροφορίες σχετικά με το μέτρο και η προβολή του στο ευρύ κοινό 

πραγματοποιήθηκε μέσω δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και 

ευαισθητοποίησης.  

Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν κατά την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή αυτού του μέτρου μέχρι τώρα ήταν: Η εξεύρεση της βέλτιστης 

λύσης για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία της νέας 
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γραμμής και ο προσδιορισμός κατάλληλης λύσης για την ανάθεση της 

λειτουργίας της υπηρεσίας. 

Ταλίν 

(Εσθονία) 

 

Η πόλη του Ταλίν εφάρμοσε δωρεάν αστικές μεταφορές σε εγγεγραμμένους 

κατοίκους της πόλης, κάτι το οποίο αύξησε την χρήση των μέσων μαζικής 

μετακίνησης από τους κατοίκους. Οι χρήστες χρησιμοποιούν ειδική κάρτα για 

την επιβίβαση τους στο μέσο. Μετά τον πρώτο χρόνο χρήσης του μέτρου, 

σημειώθηκε αύξηση 6% στην χρήση των Μ.Μ.Μ., και σημειώθηκε μείωση 5% 

στην χρήση του Ι.Χ. 

Στοκχόλμη 

(Σουηδία) 

Περίπου 300.000 άτομα ταξιδεύουν καθημερινά στα δρομολόγια προς το 

κέντρο της πόλης της Στοκχόλμης. Ως εκ τούτου, βασικός στόχος για τις 

μετακινήσεις στην πόλη είναι η μείωση των χρόνων ταξιδιού και η αύξηση της 

ακρίβειας σε αυτές τις διαδρομές, ώστε να βελτιωθούν οι  εμπειρίες των 

επιβατών από τη χρήση βασικών διαδρομών λεωφορείων, αλλά και να 

εξασφαλισθούν οι συνδέσεις με άλλες υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών. 

Με βάση τα παραπάνω, συγκροτήθηκε σχετική ομάδα έργου που 

περιλαμβάνει μέλη από την πολιτεία της Στοκχόλμης και τους γειτονικούς 

δήμους, την αρχή δημοσίων μεταφορών (SL), το Συμβούλιο της Στοκχόλμης 

και τη Σουηδική Διοίκηση Μεταφορών. Η ομάδα έργου συνεργάζεται για τον 

εντοπισμό προβλημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν τρέχουσες ή 

μελλοντικές διαδρομές βασικών λεωφορείων. Αξιολογήθηκαν 11 υπάρχουσες 

διαδρομές βασικών λεωφορείων και προτάθηκε η  βελτίωση για δύο γραμμές: 

τις γραμμές 178 και 179 των λεωφορείων. 

Το μέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση της ακρίβειας και της κανονικότητας των 

δρομολογίων των βασικών λεωφορείων στις περιφερειακές ζώνες, πράγμα 

που σημαίνει ότι τόσο ο χρόνος ταξιδιού όσο και ο χρόνος αναμονής θα 

καταστεί πιο προβλέψιμος για τους ταξιδιώτες. Επιπλέον, το μέτρο αποσκοπεί 

στη μείωση του συνολικού χρόνου αναμονής στις στάσεις σε ολόκληρη τη 

γραμμή. 

Αναμένεται ότι οι βελτιώσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα περισσότεροι επιβάτες 

να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τα ΜΜΜ (τόσο για μεμονωμένες 

μετακινήσεις όσο και για διατροπικές μετακινήσεις) και να προωθήσουν τη 

μετάβαση από ιδιωτικά αυτοκίνητα στις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό μπορεί 

να έχει θετικές επιπτώσεις όσον αφορά τη μειωμένη ατμοσφαιρική ρύπανση ή 

την ηχορύπανση, τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τη 

μείωση της συμφόρησης σε σημαντικές διασταυρώσεις ή σημεία συμφόρησης 
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Ζάγκρεμπ, 

(Κροατία) 

Το Ζάγκρεμπ, πρωτεύουσα της Κροατίας, συμμετείχε στο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα ELAN στο οποίο δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της ακρίβειας της 

δημόσιας συγκοινωνίας δίνοντας προτεραιότητα στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μετρήθηκαν οι φάσεις από 

τα φανάρια ενώ συλλέχθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά των οδών  και τις κυκλοφοριακές ροές. Αναπτύχθηκε έτσι ένα 

μοντέλο προσομοίωσης δημιουργώντας ένα σύστημα προτεραιότητας της 

δημόσιας συγκοινωνίας.  

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτού του μέτρου ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. 

Συγκεκριμένα: 

✓ Παρατηρήθηκε βελτίωση της λειτουργίας του τραμ. Ο μέσος χρόνος 

λειτουργίας του τραμ μειώθηκε κατά 6,46% ενώ ο αθροιστικός χρόνος 

λειτουργίας του μειώθηκε κατά 7,3%.Ως προς την ταχύτητα, αυτή 

μειώθηκε κατά 6,9% ενώ η καθυστέρηση στις διασταυρώσεις του 

μειώθηκε κατά 17,84% και 84% στους κόμβους της οδού Savska και  

της οδού Dezeliceva αντίστοιχα. Έτσι, μειώθηκε ο μέσος αριθμός 

οχημάτων κατά 1,86% σε όλες τις διασταυρώσεις κατά μήκος των 

οδών χωρίς όμως να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος μείωσης οχημάτων 

κατά 3%.  

✓ Η ικανοποίηση των χρηστών της δημόσιας συγκοινωνίας σχετικά με 

τις πληροφορίες στις στάσεις αυξήθηκε από 6,25% το 2009 σε 

11,44% το 2011. 

✓ Το ποσοστό των πολύ ικανοποιημένων χρηστών δημόσιας 

συγκοινωνίας σχετικά με τη διαθεσιμότητα πληροφοριών ως προς τα 

συμβάντα δείχνει θετική αλλαγή καθώς το ποσοστό αυξήθηκε από 

2,67% το 2009 σε σχεδόν 11% το 2011. 

✓ Το ποσοστό των πολύ ικανοποιημένων χρηστών σχετικά με την 

ακρίβεια των οχημάτων υπερδιπλασιάζεται με το μερίδιο 15,21% το 

2011. 

(Πηγή: https://civitas.eu/measure/public-transport-priority-and-traveller-

information) 

 

Φλωρεντία 

 (Ιταλία) 

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να αναπτυχθούν υπηρεσίες δημόσιων 

συγκοινωνιών για την ζήτηση σε αγροτικές και αστικές περιοχές με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ευάλωτων χρηστών, όπως οι ηλικιωμένοι, ΑμεΑ και άλλες 

ειδικές ομάδες και δευτερευόντως από το ευρύ κοινό. Ένας σημαντικός 

στόχος ήταν να μειωθεί το λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών δημόσιων 

https://civitas.eu/measure/public-transport-priority-and-traveller-information
https://civitas.eu/measure/public-transport-priority-and-traveller-information
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συγκοινωνιών με την εφαρμογή πιο ευέλικτων συστημάτων παροχής 

υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με έρευνα στους επιβάτες 74% ήταν ικανοποιημένοι ή πολύ 

ικανοποιημένοι από τη νέα υπηρεσία, ενώ οι υπόλοιποι ερωτηθέντες (26%) 

δήλωσαν δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι. 

Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Φιλοθέης- Ψυχικού: 

Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή, όπως 

✓ Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών 

✓ Πύκνωση συχνοτήτων διέλευσης των υφιστάμενων Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών 

✓ Βελτίωση τόσο της ακρίβειας, όσο και της αξιοπιστίας όσο και της συχνότητας των 

δρομολογίων των ΜΜΜ. Εφαρμογή τηλεματικής στις στάσεις του ΟΑΣΑ. 

✓ Δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας με οχήματα «καθαρής ενέργειας» 

✓ Διασφάλιση της ισότιμης εξυπηρέτησης διαφορετικών κατηγοριών χρηστών, όπως οι 

ηλικιωμένοι, ΑμεΑ και άλλες ειδικές ομάδες. 

✓ Εφαρμογή συστήματος επιβράβευσης για τη χρήση όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

(π.χ. συλλογή πόντων για τη συχνή χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς με εξαργύρωση 

είτε σε δωρεάν μετακινήσεις είτε σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, πολιτιστικούς χώρους, 

κλπ.) 

Εμπόδια και κινητήριες δυνάμεις για την εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων: 

Για την αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μέσα από την εξασφάλιση συχνότερων 

δρομολογίων απαιτείται η πολιτική βούληση και η χρηματοδότηση. Το κατά πόσον δικαιολογείται το 

απαιτούμενο επίπεδο στήριξης μπορεί να εξαρτηθεί από άλλα οικονομικά οφέλη για τις τοπικές / 

εθνικές αρχές.  

Οι βελτιώσεις των δημόσιων μεταφορών είναι πιο επιτυχείς αν συνοδεύονται από περιορισμούς της 

χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Τα συμπληρωματικά μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό 

περιλαμβάνουν την «απλούστευση των εισιτηρίων» και την «ενοποίηση» της έκδοσης εισιτηρίων 

μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης ή / και των τρόπων μεταφοράς.  

Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής:  

✓ Αύξηση μετακινήσεων με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

✓ Μείωση της χρήσης Ι.Χ. 

✓ Ποιότητα αέρα 

✓ Ηχορύπανση 

✓ Κυκλοφοριακή συμφόρηση 
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Πίνακας 4.7:  Επισκόπηση καλών πρακτικών- Διαχείριση Στάθμευσης 

Διαχείριση Στάθμευσης 

 

Σχετικές Παρεμβάσεις: 

✓ Παραδοσιακοί τρόποι διαχείρισης της στάθμευσης (τιμολόγηση / διαθεσιμότητα χώρων) 

✓ Συστήματα «έξυπνης θέσης στάθμευσης» που παρέχονται μέσω εφαρμογών σε κινητά 

τηλέφωνα 

✓ Σένσορες στάθμευσης στο δρόμο που παρέχουν πληροφορίες διαθεσιμότητας. 

✓ Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το πού είναι διαθέσιμος ο χώρος στάθμευσης 

Πίτσμπουργκ,  

(Η.Π.Α.) 

 

Στην πόλη του Πίτσμπουργκ (ΗΠΑ) έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό το πιλοτικό 

πρόγραμμα έξυπνου συστήματος στάθμευσης που βασίζεται σε νέες 

τεχνολογίες, το οποίο παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στους 

χρήστες. Μια έρευνα μεταξύ των χρηστών ανέφερε ότι το 57,2% των οδηγών 

χρειάστηκε λιγότερο χρόνο για να βρει χώρο στάθμευσης. Το μέγεθος της 

μείωσης κυμαίνεται από 1 έως και περισσότερο από 6 λεπτά λιγότερο χρόνο 

αναζήτησης. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το πιλοτικό πρόγραμμα έχει 

εξοικονομήσει 5.746 ώρες μετακίνησης αξίας 117.460 δολαρίων και καύσιμα 

αξίας 10.056 δολαρίων. 

Στοκχόλμη 

(Σουηδία) 

Η Στοκχόλμη έχει εφαρμόσει ένα νέο σχέδιο στάθμευσης, 

συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης επέκτασης της στάθμευσης για κατοίκους 

σε περιοχές έξω από την κεντρική πόλη.  

Σε αυτές τις περιοχές ο χώρος στάθμευσης ήταν δωρεάν. Για να ανταποκριθεί 

στην ανάγκη για επιτήρηση της στάθμευσης σε αυτήν την περιοχή, η πόλη της 

Στοκχόλμης δοκιμάζει δύο ημιαυτόματα συστήματα για επιτήρηση της 

στάθμευσης παρά την οδό. Τα εξεταζόμενα συστήματα θα πραγματοποιούν 

ταυτόχρονα επιτήρηση στάθμευσης, θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται 

δεδομένα για να παρέχουν στους πολίτες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο 

σχετικά με το πού θα βρουν το διαθέσιμη θέση στάθμευσης. Για τη δημιουργία 

αυτού του πιλοτικού προγράμματος, το Τμήμα Κυκλοφορίας της Στοκχόλμης 

ξεκίνησε διαδικασία διαγωνισμού καινοτομίας, όπου οι προμηθευτές κλήθηκαν 

να δώσουν καινοτόμες προτάσεις για τον τρόπο επίλυσης του έργου. Μια 

κριτική επιτροπή από το τμήμα κυκλοφορίας επέλεξε δύο από δώδεκα 

προτάσεις για μια δοκιμασία. Οι προτάσεις που κέρδισαν χρησιμοποιούν 

τεχνολογία από την Brickyard (ολλανδική εταιρεία) και την Parking (γερμανική 

εταιρεία). Και τα δύο συστήματα χρησιμοποιούν οχήματα που κινούνται στους  
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δρόμους συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με τους διαθέσιμους και μη χώρους 

στάθμευσης κατά μήκος των οδών. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα 

οχήματα συνδυάζονται σε πραγματικό χρόνο και οι δρόμοι με τις διαθέσιμες 

θέσεις στάθμευσης εμφανίζονται σε μια εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί για το 

σκοπό αυτό, οδηγώντας οδηγούς σε δρόμους που είναι πιο πιθανό να έχουν 

διαθέσιμο χώρο στάθμευσης. Καθώς το αυτοκίνητο φεύγει από το σημείο 

στάθμευσης, η εφαρμογή αναφέρει το σημείο ως διαθέσιμο και πάλι. Όσο 

περισσότεροι οδηγοί χρησιμοποιούν την εφαρμογή τόσο ακριβέστερες και οι 

πληροφορίες που δίνονται. 

Το μέτρο αυτό θα συμβάλει σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον στα προάστια, 

μειώνοντας το χρόνο αναζήτησης θέσης στάθμευσης, βελτιώνοντας τις 

συνθήκες κυκλοφορίας και την ασφάλεια της κυκλοφορίας, μειώνοντας τις 

εκπομπές που προκύπτουν από τις αναζητήσεις θέσεων στάθμευσης και 

βελτιστοποιώντας το διαθέσιμο οδικό δίκτυο, τον αριθμό των θέσεων. Οι 

γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά την πιλοτική φάση των εξετασθεισών λύσεων 

θα δώσουν βασικά δεδομένα για πιθανή πλήρη υλοποίηση. 

Οι αξιολογήσεις από άλλες πόλεις δείχνουν ότι η χρήση καινοτόμων λύσεων 

στάθμευσης μειώνει την μετακινήσεις για αναζήτηση θέσης κατά 30% στην 

περιοχή ελέγχου, με αποτέλεσμα τη μείωση του CO2 σε σχέση με την περιοχή 

ελέγχου κατά 24%. Εάν τα ίδια αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν στη 

Στοκχόλμη με 350 θέσεις στάθμευσης, τα αποτελέσματα θα είναι η μείωση των 

χιλιομέτρων οχημάτων κατά 18.000 km ετησίως και η μείωση του CO2 από την 

οδική κυκλοφορία κατά 9,5 τόνους ετησίως 

Βαλένθια 

(Ισπανία) 

Η Βαλένθια (València) βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Ισπανίας, 

πρωτεύουσα της περιοχής Comunitat Valenciana. Η πόλη της Βαλένθια έχει 

810.064 κατοίκους (έτος 2008), ενώ η μητροπολιτική περιοχή της έχει 

2.300.000 κατοίκους. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Ισπανία, με ένα από 

τα σημαντικότερα λιμάνια της Μεσογείου (5ος λιμένας εμπορευματικών 

μεταφορών). Έχει ιστορικό κέντρο (με Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από 

το 1996), Πανεπιστήμιο και όλες τις λειτουργίες ενός μητροπολιτικού κέντρου. 

Η Βαλένθια έχει υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση στην κινητικότητα. 

Περιλαμβάνει διάφορες πτυχές όπως τη στρατηγική Smart City, προγράμματα 

επικοινωνίας και καινοτομίας. Το Τμήμα Κινητικότητας της Βαλένθια και η 

Μονάδα Διαχείρισης Κυκλοφορίας είναι η ραχοκοκαλιά της κινητικότητας της 

πόλης. Συντονίζουν την κινητικότητα με διάφορους παράγοντες: ιδιωτικό όχημα 
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(επιβατικό ΙΧ), δημόσιες συγκοινωνίες, πεζοί, δημόσιο και ιδιωτικό ποδήλατο, 

δημοτική αστυνομία, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μέσα ενημέρωσης, κ.α. 

Αναφορικά με τη στάθμευση η βιώσιμη κινητικότητα προωθείται μέσω των 

παρακάτω πρακτικών/μέτρων: 

➢ Στάθμευση παρά την οδό: Ελεγχόμενη στάθμευση εφαρμόζεται στις 

μπλε ζώνες του Κέντρου της Βαλένθια, Δευτέρα με Παρασκευή (09:00-

14:00 και 16:00-20:00) και Σάββατο (09:00-14:00). Η μέγιστη διάρκεια 

στάθμευσης είναι οι 2 ώρες, με κόστος 1€ την 1η ώρα και 1,70€ τις 

2ώρες για τις περιοχές Ciutat Vella, Eixample, Extramurs και με κόστος 

0,80€ την 1η ώρα και 1,50€ τις 2ώρες για τις υπόλοιπες περιοχές 

➢ Χώροι Στάθμευσης Μετεπιβίβασης (Park&Ride parkings): Το Μετρό της 

Βαλένθια προσφέρει στάθμευση και δημόσια μεταφορά στο κέντρο της 

πόλης. Οι Χώροι Στάθμευσης Μετεπιβίβασης (Park&Ride parkings) 

υπάρχουν σε 9 Σταθμούς Μετρό (Lliria, La Pobla de Vallbona, L'Eliana, 

Massarrojos, Rocafort, Empalme, Valencia Sud, Paiporta, Seminairs) 

και είναι δωρεάν, ενώ η χρέωση για τα δημόσια μέσα μεταφοράς πολύ 

χαμηλή.  

Θεσσαλονίκη, 

(Ελλάδα) 

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης (315.196 κάτοικοι, 17,82 km2, πυκνότητα 

17.687,8 κατ./ km2) εφαρμόζεται ΣΕΣ (13 Νοεμβρίου 2017) στις ζώνες Α’ και Γ’, 

που περιλαμβάνουν το κέντρο της πόλης, από το Μακεδονία Παλλάς έως το 

Λιμάνι και βόρεια έως τον Άγιο Παύλο. Σταδιακά, προβλέπεται η επέκταση και 

στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

✓ Θέσεις Μονίμων Κατοίκων (μπλε διαγράμμιση) 

✓ Θέσεις επισκεπτών (λευκή διαγράμμιση): εργάσιμες ημέρες 08:00-

21:00 και Σάββατο 09:00-16:00, με μέγιστη διάρκεια στάθμευσης τις 4h 

και κόστος 1,70 € ανά ώρα. Σημειώνεται ότι, οι εγγεγραμμένοι χρήστες 

πληρώνουν αναλογικά το κόστος σε σχέση με τον χρόνο στάθμευσής 

τους. 

✓ Θέσεις ΑΜΕΑ 

✓ Θέσεις Φορτοεκφόρτωσης (κίτρινη διαγράμμιση) 

 

Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά, δηλώνοντας απλά την πινακίδα κυκλοφορίας 

του οχήματος και τον 5ψήφιο αριθμό τομέα στάθμευσης και χωρίς να απαιτείται 

να τοποθετηθεί στο όχημα κάποιο έντυπο αποδεικτικό της πληρωμής. Η 
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Διαχείριση Στάθμευσης 

 

αστυνόμευση γίνεται από τη Δημοτική Αστυνομία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Φιλοθέης- Ψυχικού 

Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην 

περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού όπως: 

✓ Η εφαρμογή Συστήματος  Ελεγχόμενης Στάθμευσης  

✓ Η κατασκευή και λειτουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης εκτός οδού  

✓ Χωροθέτηση ειδικών Θέσεων Στάθμευσης- Θέσεις Μονίμων Κατοίκων, Θέσεις ΑμεΑ, Θέσεις 

Φορτοεκφόρτωσης 

✓ Η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης για τη διαθεσιμότητα θέσεων, ώστε 

να δίνεται η δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης του συστήματος, χωρίς σπατάλη 

ανθρωπίνων πόρων (δημοτικοί αστυνομικοί). 
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Διαχείριση Στάθμευσης 

 

Εμπόδια και κινητήριες δυνάμεις για την εφαρμογή συναφών πρακτικών  

Η διαχείριση της στάθμευσης είναι ένα πολιτικά ευαίσθητο θέμα, ενώ τα συστήματα ελεγχόμενης 

στάθμευσης συχνά αντιμετωπίζουν ισχυρή αρνητική αντιμετώπιση από τις ομάδες συμφερόντων και 

το κοινό. Οι έμποροι λιανικής πώλησης είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι ότι η μειωμένη της προσφοράς 

στάθμευσης θα συνεπάγεται με προβλήματα στις επιχειρήσεις, αλλά οι μελέτες έχουν δείξει μεγάλο 

χάσμα μεταξύ της αντίληψης τους για τον αριθμό των πελατών που φθάνουν με αυτοκίνητο (πριν από 

την εφαρμογή περιορισμών στάθμευσης) σε σχέση με τους αριθμούς που πράγματι φθάνουν με 

αυτοκίνητο. 

Οι πολιτικές στάθμευσης όταν συνδυάζονται με τη δυνατότητα ενίσχυσης της διατροπικότητας των 

μέσων επιδρούν πολύ αποτελεσματικά στη μείωση του ποσοστού των μετακινήσεων με ταξί  ή με το 

αυτοκίνητο.  

Οι νέες τεχνολογίες, όπως οι αισθητήρες χώρου στάθμευσης και οι πληροφορίες σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα του χώρου στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, μπορούν επίσης να προσφέρουν 

ευκαιρίες για την πολύπλοκη διαχείριση στάθμευσης. 

Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής 

✓ Μείωση των μετακινήσεων με Ι.Χ. 

✓ Αύξηση της χρήσης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς 

✓ Μείωση του χρόνου εύρεσης στάθμευσης 

✓ Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

 

Πίνακας 4.8: Επισκόπηση καλών πρακτικών- Προώθηση οχημάτων «καθαρής ενέργειας» 

Κατανάλωση Ενέργειας- Προώθηση οχημάτων «Καθαρής Ενέργειας» 

Σχετικές Παρεμβάσεις: 

✓ Πολιτικές για την αύξηση της ηλεκτροκίνησης σε δημοτικούς στόλους ή σε δημόσιες 

συγκοινωνίες. 

✓ Μικρο-κινητικότητα- ηλεκτρικά πατίνια 

✓ Εφαρμογές της υποδομής χρέωσης. 

✓ Υποστήριξη μέσω ρυθμιστικών μέτρων  

✓ Τοπικά οικονομικά κίνητρα 
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Ρότερνταμ, 

Ολλανδία 

Τα επίπεδα συμφόρησης στην πόλη και γενικότερα ο τομέας των μεταφορών 

αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας το οποίο επηρεάζει την ποιότητα του αέρα 

και τα επίπεδα της ηχορύπανσης στην πόλη του Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Με 

το πρόγραμμα «Rotterdam Electric», ο Δήμος του Ρότερνταμ δημιουργεί τις 

κατάλληλες συνθήκες για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στην 

αγορά και να επιταχύνει την ανάπτυξή της.  

Το 2012 το Ρότερνταμ ξεκίνησε ένα έργο διάρκειας 12 μηνών προκειμένου να 

ελεγχθεί η σκοπιμότητα των ηλεκτρικών οχημάτων. Στα πλαίσια της δοκιμής 

αυτής, χρησιμοποιήθηκαν 75 ηλεκτρικά οχήματα και 129 σημεία φόρτισης ενώ 

αξιολογήθηκε η απόδοση των πλήρως ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών 

οχημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση εκπομπών CO2 κατά 67% και 

εκπομπών σωματιδίων έως και 20%.  

Το 2016, ο Δήμος του Ρότερνταμ συνέταξε ένα ολοκληρωμένο διαγωνισμό για 

την επέκταση του υπάρχοντος δικτύου σταθμών φόρτισης. Προγραμματίστηκε 

μια επέκταση περίπου 1.800 σημείων χρέωσης στην περιοχή του Ρότερνταμ 

και η σύμβαση για την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των 

σταθμών δόθηκε στην ENGIE. Με επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας του 

αέρα στις μητροπολιτικές περιοχές του, το Ρότερνταμ επικεντρώνεται σε σειρά 

πρωτοβουλιών για να αποτελέσει μια περιοχή πρότυπο αειφόρου αστικής 

κινητικότητας.  

Επιπλέον, το Ρότερνταμ έχει αντιμετωπίσει συνεχώς τις ανάγκες της πόλης για 

μετασχηματισμό στόλου προς καθαρά οχήματα συμπεριλαμβανομένων 

ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, λεωφορείων, βαρέων οχημάτων μεταφοράς 

εμπορεύματος κ.λπ. Για να συμπληρωθούν τα μέτρα αυτά, η παροχή επαρκών 

σταθμών φόρτισης και τα οικονομικά κίνητρα που παρέχονται σε εθνικό 

επίπεδο είναι μεγάλης σημασίας για την επιτυχημένη και ταχύτερη υιοθέτηση 

ηλεκτρικών οχημάτων. 
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Κατανάλωση Ενέργειας- Προώθηση οχημάτων «Καθαρής Ενέργειας» 

Funchal,  

Μαντέιρα  

(Πορτογαλία) 

 

Στη Funchal εφαρμόστηκε ένα μέτρο που αποσκοπούσε στην προώθηση της 

χρήσης των μη ρυπογόνων οχημάτων. Το μέτρο αυτό διαδραμάτισε σημαντικό 

ρόλο στην πόλη, δεδομένου ότι υπάρχουν λίγα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα 

που κυκλοφορούν στην περιοχή. Ως εκ τούτου, ο δήμος κατάφερε να αυξήσει 

την ευαισθητοποίηση των πολιτών και να προωθήσει τις βιώσιμες μετακινήσεις. 

Οι κύριοι στόχοι του μέτρου ήταν: 

• Προώθηση της απόκτησης ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων και αύξηση 

της χρήσης εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς. 

• Εφαρμογή υπηρεσίας ενοικίασης για συμβατικά ποδήλατα, ηλεκτρικά 

ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια. 

Επιπλέον, ο Δήμος έχει πραγματοποιήσει αρκετές εκστρατείες προώθησης της 

εφαρμογής υπηρεσίας ενοικίασης όπως συνέδρια, εκθέσεις και άλλες 

εκδηλώσεις. Ο Δήμος διοργανώνει τοπικές εκδηλώσεις και συμμετέχει στην 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από το 2009, με σκοπό την προώθηση 

των μη ρυπογόνων οχημάτων όπως ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών. 

Επιπρόσθετα, το μέτρο αυτό συνέβαλε στην μείωση των επιπέδων CO2 κατά 

20%. 

(Κροατία) Τον Ιούλιο του 2014, το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχέδιο 

Pro-E-Bike βοήθησε την εθνική ταχυδρομική υπηρεσία της Κροατίας Croatian 

Post (Croatian Post) να δοκιμάσει τα ηλεκτρικά ποδήλατα ως τρόπο να 

παραδώσει επιστολές και μικρά πακέτα με καθαρότερα και πιο ενεργειακά 

αποδοτικά οχήματα. 

Η δοκιμαστική φάση ήταν πιο επιτυχημένη από το προβλεπόμενο και, 

συνεπώς, η Croatian Post αποφάσισε να αγοράσει 180 ηλεκτρικά ποδήλατα για 

να αντικαταστήσει τα βενζινοκίνητα μοτοποδήλατά της. Τον Οκτώβριο του 

2015, ο πρόεδρος της Κροατίας παρουσίασε επίσημα τα νέα ηλεκτρικά 

ποδήλατα. Η μετάβαση από τα μοτοποδήλατα στα ηλεκτρικά ποδήλατα θα 

εξοικονομήσει χρήματα για τα καύσιμα και θα μειώσει τις εκπομπές CO2, 

μειώνοντας σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα. 
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Κατανάλωση Ενέργειας- Προώθηση οχημάτων «Καθαρής Ενέργειας» 

 

Εικόνα 4.16: Χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες 

στην Κροατία 

(Πηγή:https://www.eltis.org/discover/case-studies/procuring-e-bikes-cleaner-

postal-deliveries-croatia) 

Η αγορά ποδηλάτων κόστισε 496 000 ευρώ με περίπου 150 000 ευρώ να 

συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Προστασίας Περιβάλλοντος και 

Ενεργειακής Απόδοσης. 

Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση (δεδομένου ότι ένα ηλεκτρικό ποδήλατο 

αντικαθιστά ένα βενζινοκίνητο μοτοποδήλατο) είναι περίπου 930 ευρώ ανά 

μοτοποδήλατο. Εφαρμοσμένη σε 180 νέα ηλεκτρονικά ποδήλατα, η Croatian 

Post θα εξοικονομήσει περίπου € 168.000 ετησίως. Τα ποδήλατα αναμένεται 

ακόμα μειώσουν την εκπομπή πάνω από 100 τόνων CO2 ετησίως. 

Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Φιλοθέης- Ψυχικού: 

Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην 

περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, όπως: 

✓ Εκσυγχρονισμός στόλου και αντικατάσταση με νέα οχήματα χαμηλής κατανάλωσης 

(ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικό αέριο). 

✓ Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων  

✓ Προμήθεια συμβατικών και ηλεκτρικών ποδηλάτων και διενέργεια εκστρατείας για την 

ενσωμάτωσή τους στο σύστημα δημόσιων μεταφορών. 

✓ Μέτρα προώθησης της μικροκινητικότητας- ηλεκτρικών πατινιών 

✓ Εγκατάσταση σχετικών υποδομών για τα ηλεκτρικά ποδήλατα (σταθμών φόρτισης, ειδικές 

https://www.eltis.org/discover/case-studies/procuring-e-bikes-cleaner-postal-deliveries-croatia
https://www.eltis.org/discover/case-studies/procuring-e-bikes-cleaner-postal-deliveries-croatia
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Κατανάλωση Ενέργειας- Προώθηση οχημάτων «Καθαρής Ενέργειας» 

θέσεις στάθμευσης) σε συμφωνημένα σημεία της πόλης. 

Εμπόδια και κινητήριες δυνάμεις για την εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων 

Η επιτυχής ανάπτυξη συναφών μέτρων διευκολύνεται από εθνικές και κοινοτικές οδηγίες αναφορικά 

με την προώθηση καθαρότερων οχημάτων  και καυσίμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την 

Ελλάδα αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Μετάβασης στην Ηλεκτροκίνηση, το οποίο προβλέπει την 

επιδότηση οχημάτων καθαρής ενέργειας.   

Σε τοπικό επίπεδο, η μείωση των τοπικών εκπομπών (θόρυβος, NOx κ.λπ.) αποτελεί σημαντικό 

κίνητρο για την εφαρμογή συναφών μέτρων πολιτικής που ενισχύουν την ενίσχυση των τεχνολογιών 

ICE. Τα μέτρα τοπικής πολιτικής, όπως οι ζώνες χαμηλών εκπομπών, μπορούν επίσης να 

βελτιώσουν σημαντικά την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών χωρίς να επιβάλλουν σημαντικές δαπάνες σε 

δημόσιους φορείς. 

Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής  

✓ Μείωση ατμοσφαιρικών ρύπων 

✓ Μείωση ηχορύπανσης 

✓ Αύξηση οχημάτων που χρησιμοποιούν καθαρότερα καύσιμα 
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Αστικές εμπορευματικές μεταφορές - Σύστημα αστικής διανομής εμπορεύματος 

Σχετικές Παρεμβάσεις: 

✓ Κέντρα αστικών μεταφορών εμπορευμάτων 

✓ Εφαρμογή φιλικής προς το περιβάλλον διανομής με φορτηγά οχήματα χαμηλών ή μηδενικών 

εκπομπών, όπως ποδήλατα και ηλεκτρικά οχήματα. 

✓ Περιορισμοί διαδρομής / βάρους για βαρέα φορτηγά οχήματα, περιορισμοί φόρτωσης και 

παράδοσης (χωρική και χρονική) 

✓ Τα συστήματα αναγνώρισης φορέων φορτοεκφόρτωσης και τα προγράμματα εταιρικής 

σχέσης ποιότητας (τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν κατάρτιση οδηγού και ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών) και τοπικά σχέδια παράδοσης για κτίρια, επιχειρήσεις και εργοτάξια 

Μπολόνια 

(Ιταλία) 

Στην Μπολόνια της Ιταλίας εφαρμόστηκε ολοκληρωμένο σχέδιο αναφορικά με τις 

εμπορευματικές μεταφορές, το οποίο αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: 

✓ Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται η εμπορευματική διανομή 

στην πόλη, προκειμένου να τελειοποιηθεί η ανάπτυξη του συστήματος. 

✓ Προώθηση της δημιουργίας μιας κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αυτή 

η πλατφόρμα συνδέεται με εκείνη που έχει αναπτύξει ήδη ο Δήμος για 

την βελτιστοποίηση της παράδοσης εμπορευμάτων 

✓ Εισαγωγή νέων πολιτικών πρόσβασης στο κέντρο της πόλης, που θα 

ευνοήσει τα λιγότερο ρυπογόνα οχήματα 

Υπολογίζεται ότι μετά το τέλος των δράσεων θα έχει επιτευχθεί: 

• Μείωση κατά 25% της πρόσβασης φορτηγών στις ζώνες με περιορισμό 

της κυκλοφορίας 

• Μέση μείωση των παραδόσεων περίπου 10% ετησίως 

• Βελτίωση της διαθεσιμότητας χώρων στάθμευσης φορτίων και 

εκφορτώσεων αγαθών 

• Μέση μείωση του ποσοστού της κατοχής χώρων στάθμευσης για την 

φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων. 

Λα Ροσέλ 

(Γαλλία) 

Στην πόλη Λα Ροσέλ της Γαλλίας αποφασίστηκε να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών εστιάζοντας 

στις ακόλουθες δραστηριότητες: 

• Ενθάρρυνση όλων των εμπόρων, από μεμονωμένους λιανοπωλητές 

έως διαχειριστές υπεραγορών, να χρησιμοποιούν το σύστημα 
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• Παροχή ειδικών κινήτρων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να 

τους πείσουν να επενδύσουν σε καθαρά οχήματα 

• Ενθάρρυνση των ιδιωτικών μεταφορών εμπορευμάτων να 

χρησιμοποιούν καθαρά οχήματα και να συντονίζουν τις παραδόσεις 

τους 

• Θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων με τους διανομείς όσον αφορά τη χρήση 

καθαρών οχημάτων, τις ώρες παράδοσης και τον συντονισμό 

• Ανάπτυξη σχεδίων μάρκετινγκ και επικοινωνίας για την προώθηση του 

συστήματος διανομής αγαθών 

• Διομολόγηση ενός φόρουμ εμπορευματικών μεταφορών για την 

επίδειξη, εξήγηση και ενθάρρυνση των ορθών πρακτικών  

 

 

 

 

 

 

 

Ντονόστια –              

Σαν Σεμπαστιάν 

(Ισπανία) 

Η δημιουργία ενός νέου και αποτελεσματικού συστήματος διανομής αγαθών στο 

κέντρο της Παλιάς Πόλης και στην περιοχή Ensanche ήταν το επίκεντρο των 

παρεμβάσεων στην πόλη του Σαν Σεμπαστιάν. Οι στόχοι του μέτρου ήταν οι 

εξής: 

- Αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στον πολεοδομικό 

σχεδιασμό και στην ανάπτυξη στρατηγικής. 

- Μείωση του αριθμού των χιλιομέτρων των φορτηγών οχημάτων. 

- Αύξηση των ποσοστών φόρτωσης φορτηγών οχημάτων στο κέντρο της πόλης 

- Μείωση της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου. 

Μετά την εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας, εγκρίθηκε ένα σχέδιο 

εφαρμογής που περιλάμβανε όλα τα επιλεγμένα μέτρα και συστάσεις. Οι κύριες 

επιλογές που συζητήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: 

• Δημιουργία κέντρου ενοποίησης εμπορευμάτων για τη διανομή του 

τελευταίου μιλίου των εμπορευμάτων. 

• Η χρήση καθαρών οχημάτων για διανομή τελευταίου του τελευταίου 

μιλίου των εμπορευμάτων. 

• Ρυθμιστικές επιλογές για τη βελτίωση της συμπεριφοράς φόρτωσης. 

• Αυξημένος έλεγχος στη χρήση των χώρων φόρτωσης. 

• Σχεδιασμός πρωτότυπου πρωτοκόλλου διανομής. 

• Η χρήση νέων τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ 

των διανομέων και των τοπικών καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένης 
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της επικοινωνίας με την αστυνομία και της δυνατότητας κράτησης των 

ζωνών φόρτωσης και εκφόρτωσης. 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μέτρου ήταν τα εξής: 

- Αύξηση της αποτελεσματικότητας στην κατανομή των αστικών 

προϊόντων. 

- Mείωση του μέσου μήκους διαδρομής από οχήματα μεταφοράς από 4,5 

km σε 4,1 km. 

- Η νέα υπηρεσία παράδοσης τελευταίου μΦιλοθέης- Ψυχικού με 

ηλεκτρικά φορτηγά-ποδήλατα συνέβαλε σε εξοικονόμηση μέχρι 26.849,4 

χλμ. ετησίως. 

- Επιτεύχθηκε ετήσια μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 23%. 

- Σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ρύπων. 

- Οι εταιρείες μεταφορών μείωσαν κατά περισσότερο από 6.800 € το 

κόστος λειτουργίας τους. 

 

 

Στοκχόλμη 

(Σουηδία) 

 

Οι νυχτερινές παραδόσεις με ηλεκτρικά οχήματα (EVs) προσφέρουν την ευκαιρία 

να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς 

να δημιουργούν έντονες οχλήσεις κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών. Σε 

συνέχεια προηγούμενου πιλοτικού προγράμματος νυχτερινών παραδόσεων, η 

πόλη της Στοκχόλμης πρόκειται να επεκτείνει το έργο με ηλεκτρικά φορτηγά.  

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διερεύνηση των επιπτώσεων της παράδοσης 

αγαθών κατά τη διάρκεια της νύχτας έναντι του τη διάρκεια της ημέρας και τις 

συνέπειες και τις κανονιστικές απαιτήσεις για άρση της απαγόρευσης των 

νυχτερινών παραδόσεων. 

Το εν λόγω μέτρο βασίζεται στο πρώτο πιλοτικό έργο παραδόσεων εκτός ωρών 

αιχμής στην πόλη της Στοκχόλμης το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2014 και 

2016. Το προηγούμενο έργο διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο η νυχτερινή 

απαγόρευση της πόλης για τα βαρέα φορτηγά θα μπορούσε να αρθεί με καθαρά 

και σιωπηλά οχήματα για να αυξηθεί η ικανότητα της υφιστάμενης υποδομής. Η 

δοκιμή έδειξε θετικά αποτελέσματα στην αποδοτικότητα και τις εκπομπές. Η 

πρωινή κυκλοφοριακή συμφόρηση θα μπορούσε να μειωθεί και οι παραδόσεις 

ήταν πιο αποτελεσματικές τη νύχτα όταν οι δρόμοι ήταν ελεύθεροι. 

Για την εφαρμογή του νέου συστήματος νυχτερινής παράδοσης, 

συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού φορτηγού, δημιουργήθηκε διαδικασία 

διαλόγου προμηθειών, με την κοινοπραξία να αποτελείται από τις εταιρείες 

Scania, Havi logistics και McDonald's. 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ / 
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΒΑΚ  

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ  65 
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Εικόνα 4.17: Σύστημα νυχτερινών διανομών 

(Πηγή: https://civitas.eu/document/fact-sheet-night-time-deliveries-using-clean-

and-silent-vehicles) 

Η κοινοπραξία θα δοκιμάσει ένα σιωπηλό ηλεκτρικό plug-in υβριδικό όχημα για 

νυχτερινές παραδόσεις στα καταστήματα της McDonald's στην κεντρική περιοχή 

της Στοκχόλμη. Οι εμπειρίες από το προηγούμενο πιλοτικό πρόγραμμα 

παραδόσεων εκτός αιχμής δείχνουν ότι, εκτός από τα σιωπηλά οχήματα, είναι 

απαραίτητο να μειωθεί και ο θόρυβος κατά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.  

Η λειτουργία του νέου συστήματος νυχτερινής διανομής προγραμματίστηκε να 

ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2018 και η συλλογή δεδομένων σχετικά με τους 

δείκτες απόδοσης, όπως η αποδοτικότητα παράδοσης και ο θόρυβος, 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα 

ζητήματα θορύβου, καθώς ο φόβος θορύβου που επηρεάζει την περίοδο κοινής 

ησυχίας των κατοίκων κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι ένας από τους κύριους 

λόγους για τη γενική απαγόρευση των νυχτερινών παραδόσεων στη Στοκχόλμη. 

Εμπόδια και κινητήριες δυνάμεις για την εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων 

Η επιτυχής ανάπτυξη μέτρων αναφορικά με τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές απαιτεί σαφή 

κατανόηση των τοπικών αναγκών και των υλικοτεχνικών προτύπων για την εφαρμογή τους. Για να 

προσελκύσουν χρήστες, τα συστήματα πρέπει να είναι αποδοτικά ως προς το κόστος και το χρόνο 

και πρέπει να παρέχουν ίση ή καλύτερη υπηρεσία από τις παραδοσιακές μεθόδους. Ως εκ τούτου 

συχνά απαιτείται συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. 

https://civitas.eu/document/fact-sheet-night-time-deliveries-using-clean-and-silent-vehicles
https://civitas.eu/document/fact-sheet-night-time-deliveries-using-clean-and-silent-vehicles
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Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Φιλοθέης- Ψυχικού: 

Από τα παραπάνω παραδείγματα μια η εφαρμογή ωραρίου εμπορικών φορτοεκφορτώσεων  μπορεί  

να βρει  εφαρμογή και στην περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. 

Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής 

✓ Θέσπιση ωραρίου φορτοεκφορτώσεων 
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Προώθηση και Δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας 

Σχετικές Παρεμβάσεις: 

✓ εκστρατείες: ευαισθητοποίηση / μάρκετινγκ που επικεντρώνεται σε διάφορες πτυχές, π.χ. 

οδική ασφάλεια και ομάδες-στόχοι, π.χ. μαθητές ή μετακινούμενοι 

✓ εξατομικευμένο μάρκετινγκ μετακινήσεων, το οποίο αποτελεί μια τεχνική αλλαγής 

προσωπικής συμπεριφοράς σχετικά με τις μετακινήσεις 

✓ κέντρα κινητικότητας 

✓ επιβράβευση των βιώσιμων τρόπων μετακίνησης 

✓ οικολογική οδήγηση 

(Ηνωμένο 

Βασίλειο) 

Το πρόγραμμα Ασφαλής και αποδοτική οδήγηση, SAFED (Safe and Fuel 

Efficient Driving) πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Μεταφορών. Επιλέχθηκαν 

οδηγοί βαρέων οχημάτων (HGV) και επιβατικών οχημάτων (PCV) όπως 

λεωφορεία, οι οποίοι εκπαιδεύθηκαν σχετικά με την ασφάλεια και την 

κατανάλωση καυσίμου από ένα δίκτυο 200 εκπαιδευτών. Οι οδηγοί βαρέων 

οχημάτων παρουσίασαν 10% μείωση της κατανάλωσης, εξοικονομώντας 6 

εκατομμύρια λίρες, μείωσαν 36,9% των αλλαγών ταχυτήτων και τις εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα κατά 28.468 τόνους. Οι οδηγοί επιβατικών οχημάτων 

παρουσίασαν 12% μείωση κατανάλωσης ανά οδηγό, 40% μείωση στην αλλαγή 

ταχυτήτων και 69% μείωση σε λάθη σχετικά με την ασφάλεια. 

 

Εικόνα 4.18: Πρόγραμμα πιστοποίησης ασφαλούς και ενεργειακά αποδοτικής 

οδήγησης SAFED 

(Πηγή: https://trimis.ec.europa.eu/sites) 

Λιουμπλιάνα 

(Σλοβενία) 

Η Λιουμπλιάνα διοργάνωσε διάφορα σεμινάρια (περίπου δύο φορές το χρόνο 

και μερικά σε ατομική βάση) για τους εκπαιδευτές της σχολικής κυκλοφορίας 

που εκπαιδεύουν και τους γονείς και τους μαθητές των δημοτικών σχολείων 

στην οδική ασφάλεια. Τα σχολεία συνεργάζονται με ιδρύματα που ασχολούνται 

https://trimis.ec.europa.eu/sites
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με την οδική ασφάλεια, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο για την Πρόληψη και την 

Εκπαίδευση στην Οδική Κυκλοφορία, την Αστυνομία, τους φορείς και τις 

ενώσεις. Ο στόχος της Λιουμπλιάνα ήταν να εκπαιδεύσει τα σχολεία, τους 

μαθητές και τους γονείς τους στον ασφαλή σχεδιασμό της διαδρομής, με έναν 

εκπαιδευμένο εκπαιδευτή και 2 επιτηρητές κυκλοφορίας ανά σχολείο. Μέσω 

της συλλογής δεδομένων σχετικά με τις διαδρομές προς το σχολείο, τα ταξίδια 

και τον αριθμό των μαθητών, δημιουργήθηκαν και αναβαθμίζονται συνεχώς 

ψηφιακά και διαδραστικά σχέδια για ασφαλείς διαδρομές στο σχολείο. Οι 

χάρτες απεικονίζουν τις κύριες διαδρομές που λαμβάνουν οι μαθητές και 

υπογραμμίζουν τους πιθανούς κινδύνου. Σχέδια επικίνδυνων σημείων και 

ασφαλών χώρων έχουν προετοιμαστεί. Έχουν αναληφθεί αρκετές 

διαφημιστικές δραστηριότητες για την προώθηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 

αυτού του ασφαλούς σχεδίου διαδρομών στις ιστοσελίδες του Δήμου της 

Λιουμπλιάνας και των δημοτικών σχολείων. Ωστόσο, απαιτείται μεγαλύτερη 

προσπάθεια προκειμένου να συμμετάσχουν περισσότεροι εθελοντές στην 

παροχή βοήθειας στον τομέα αυτό - σε δρομολόγια προς τα σχολεία. 

Κύριοι στόχοι του μέτρου ήταν η εξάλειψη των ατυχημάτων  στην διαδρομή 

προς το σχολείο και το σπίτι και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών μέσω 

σχεδίων και χαρτών που έχουν εισαχθεί στις σχολικές εγκαταστάσεις και το 

διαδίκτυο, σταθερή υπηρεσία φύλαξης της κυκλοφορίας και μέτρα για την 

μείωση της ταχύτητας των οχημάτων κοντά στα σχολεία. 

Τα αποτελέσματα του μέτρου είναι: 

- Καλή συνεργασία μεταξύ του Δήμου της Λιουμπλιάνας, των σχολείων, 

των γονέων, της αστυνομίας της πόλης, του Δημοτικού Συμβουλίου και 

των ΜΚΟ 

- Καλή συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις σχετικές με το θέμα 

- Η αποδοχή των μέτρων ασφαλείας έχει αυξηθεί από 9,4% έως 23,4% 

- Σημαντική μείωση της μέσης ταχύτητας (0,4-9,9km/h ή 1-20%) 

- Δεν επιτεύχθηκαν τα επίπεδα των στόχων. Ωστόσο, το εξεταζόμενο 

δείγμα είναι στατιστικά πολύ χαμηλό για να επιτρέπει τον εντοπισμό 

των τάσεων 

(Ηνωμένο 

Βασίλειο) 

Η Ακαδημία Lockerbie στο Ηνωμένο Βασίλειο κέρδισε το βραβείο αριστείας για 

την οδική ασφάλεια το 2016 οργανώνοντας ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για την βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών στους δρόμους. 
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Η πρωτοβουλία «Οδική ασφάλεια μέσω φυσικής» εισήγαγε ποικίλες έννοιες 

οδικής ασφάλειας, όπως η ταχύτητα, η απόσταση, η πέδηση κ.α., στο πλαίσιο 

μαθημάτων φυσικής στο σχολείο.  

Μαζί με την αστυνομία, έγινε προσομοίωση οδικών ατυχημάτων και οι μαθητές 

μπορούσαν να ολοκληρώσουν τη δική τους έρευνα για ένα πιο πολύπλοκο 

περιστατικό. Οι μαθητές μετέφεραν τις εμπειρίες τους στους γονείς και τους 

δασκάλους για την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την οδήγηση σε κακές 

συνθήκες. Επίσης, ανέπτυξαν ένα σχέδιο παροχής πόρων και εκπαίδευσης για 

να βοηθήσουν τους οδηγούς να αισθάνονται πιο σίγουροι και να οδηγούν με 

μεγαλύτερη ασφάλεια. Η πρωτοβουλία αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά 

με την οδική ασφάλεια ταυτόχρονα με τα σχολικά προγράμματα σπουδών. Ο 

ψυχαγωγικός χαρακτήρας ορισμένων δραστηριοτήτων αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Δημιουργεί επίσης μια σύνδεση 

μεταξύ των γενεών. Το πρόγραμμα μεταφέρεται εύκολα σε άλλα σχολεία χάρη 

στο καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό του. 

Γκρατς 

(Αυστρία) 

Το 2012 το Γκρατς εισήγαγε ένα ειδικό μοντέλο οικονομικής στήριξης, το οποίο 

προέρχεται από ιδίους πόρους της πόλης, για να ενθαρρύνει τις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν διάφορα μέτρα διαχείρισης της 

κινητικότητας. Διοργανώθηκε ένας διαγωνισμός που ονομάζεται «Διαχείριση 

της κινητικότητας για τις επιχειρήσεις», στην οποία ανατέθηκε χρηματικό 

βραβείο για τις πέντε καλύτερες προτάσεις, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την 

υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων διαχείρισης της κινητικότητας. 

Οι δραστηριότητες διαχείρισης της κινητικότητας περιελάμβαναν ένα ή 

περισσότερα μέτρα που θα βοηθούσαν στη μείωση της χρήσης αυτοκινήτων 

στο Γκρατς. Ο Δήμος διατηρεί τον έλεγχο των μέτρων, καθώς επιλέγει τα έργα 

που θα λάβουν χρήματα. 

Τα μέτρα σχεδιάζονται σε πολύ τοπικό επίπεδο (σε επίπεδο εταιρείας) ώστε να 

καταστεί δυνατή η καλή κατανόηση των θεμάτων / αναγκών και η αντίστοιχη 

σχεδίαση των μέτρων. 

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν μόνο σε ΜΜΕ, διότι η διαχείριση της 

κινητικότητας των εταιρειών στο Γκραζ ήταν - αν όχι καθόλου - κυρίως από 

μεγάλες εταιρείες και η πόλη θέλησε να δώσει ώθηση στις ΜΜΕ από τον 

ανταγωνισμό. 

Επιπλέον, ο δήμος παρέσχε κατάρτιση σε εταιρείες πριν από τον διαγωνισμό, 

ώστε να κατανοήσουν τους στόχους του διαγωνισμού κινητικότητας. 

Στην πρώτη φάση, ο Δήμος παρείχε ένα σύνολο εκπαιδευτικών εργαλείων σε 
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όλες τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό 

«Διαχείριση της κινητικότητας για επιχειρήσεις». 

Τα εργαλεία κατάρτισης περιελάμβαναν: 

✓ Εγχειρίδιο (με γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση της κινητικότητας, 

κατάλογο πιθανών μέτρων κινητικότητας ανά τρόπο μεταφοράς και 

κατάλογο επιτυχημένων παραδειγμάτων στο Graz) 

✓ Δωρεάν εκτίμηση και αξιολόγηση. 

✓ Υποστήριξη για την προσέγγιση σχετικών ατόμων. 

✓ Ατομική γενική υποστήριξη (τηλέφωνα, ηλεκτρονικά ταχυδρομεία 

κ.λπ.). 

✓ Στη συνέχεια, οι εταιρείες κλήθηκαν να ολοκληρώσουν ένα ειδικό 

έντυπο αίτησης, στο οποίο έπρεπε να προσδιοριστούν οι τύποι μέτρων 

που θα εφαρμόζονταν. Με βάση αυτή την εφαρμογή, ο δήμος 

υπολογίζει ένα συνολικό σκορ για κάθε αιτούντα και αποφάσισε να 

αναθέσει πέντε εταιρείες. 

Τα χρηματικά βραβεία καταβλήθηκαν απευθείας από τον προϋπολογισμό του 

δήμου και κατανεμήθηκαν ως εξής: 

✓ 10.000 € για τον νικητή 

✓ 7.000 € για τη δεύτερη θέση 

✓ 5.000 € για την τρίτη θέση 

✓ 3.000 € για την τέταρτη και πέμπτη θέση. 

Σε μια δεύτερη φάση, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση από την εφαρμογή των 

μέτρων και των αποτελεσμάτων τους. 

Potenza 

(Ιταλία) 

Το τμήμα Μεταφορών της Potenza, δημιούργησε το πρώτο κέντρο 

κινητικότητας της πόλης. Το επίκεντρο ήταν η παροχή πληροφοριών σε 

δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα 

κινητικότητας. Το Κέντρο Κινητικότητας σχεδιάστηκε για να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση αυτοκινήτων, λύσεις σε θέματα 

μεταφορών και πληροφορίες σχετικά με την οδική ασφάλεια. 

Το Κέντρο Κινητικότητας εστιάζει στη δημιουργία σχεδίων μετακίνησης από το 

σπίτι έως την εργασία αλλά και σχεδίων επαγγελματικών ταξιδιών με 

βιώσιμους και εναλλακτικούς τρόπους. Το Κέντρο Κινητικότητας ασχολείται 

επίσης, την ανάλυση των μελετών έρευνας μετακινήσεων και βοηθάει στη 
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διαχείριση της εφαρμογής του τοπικού σχεδίου κινητικότητας. Σκοπός του 

κέντρου είναι να καταστήσει πιο ελκυστικές τις μετακινήσεις με τις συγκοινωνίες 

ούτως ώστε να αποτραπεί η χρήση των Ι.Χ. 

Στοκχόλμη  

(Σουηδία) 

 

Η πόλη της Στοκχόλμης στόχευσε να αυξήσει την ελκυστικότητα του τρόπου 

ζωής με μειωμένη χρήση του αυτοκινήτου για τους πολίτες. Με το μέτρο αυτό η 

κινητικότητα ως υπηρεσία (MaaS) και η κοινή χρήση οχήματος γίνονται πιο 

ελκυστικές. Το μέτρο θα χρησιμεύσει στην ανάπτυξη, υλοποίηση και 

προώθηση αυτών των λύσεων ως βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων έναντι της 

ιδιωτικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτων.  

Πιο συγκεκριμένα, ο εταίρος CIVITAS ECCENTRIC UbiGo αναπτύσσει και 

στοχεύει στην δημιουργία μιας από τις πρώτες πραγματικές υπηρεσίες MaaS 

στον κόσμο. Η υπηρεσία βασίζεται σε ένα μοντέλο συνδρομής που μπορεί να 

καλύψει τις καθημερινές ταξιδιωτικές ανάγκες ολόκληρων νοικοκυριών. Διαθέτει 

όλες τις παρακάτω λειτουργίες ταξιδιού σε μία εφαρμογή: δημόσιες 

συγκοινωνίες στην ευρύτερη περιοχή της Στοκχόλμης, κοινή χρήση 

αυτοκινήτων, ενοικίαση αυτοκινήτων, ταξί και ποδήλατα.  

Παράλληλα, δύο εταιρείες που παρέχουν πλατφόρμες ανταλλαγής οχημάτων 

Peer-to-Peer (P2P) είναι επίσης εταίροι στο CIVITAS ECCENTRIC: GoMore 

και Snappcar. Και οι δύο πλατφόρμες επιτρέπουν στα άτομα να μοιράζονται το 

δικό τους αυτοκίνητο με γείτονες ή άλλους με άλλους μετακινούμενους. Οι 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες επιτρέπουν στους χρήστες να προσφέρουν το 

αυτοκίνητό τους σε περιόδους που δεν το χρησιμοποιούν, να συνεργάζονται με 

μια κοινότητα μελλοντικών χρηστών και να υπάρχει εγγύηση για τα οχήματά 

τους ενώ χρησιμοποιούνται από κάποιον άλλο. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων 

λαμβάνουν πληρωμή για την προσφορά του αυτοκινήτου τους, το οποίο οι 

χρήστες του αυτοκινήτου μπορούν να πληρώσουν μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας. Υπάρχει επίσης ένα σύστημα αξιολόγησης για τον πελάτη και τον 

πάροχο του αυτοκινήτου. Το GoMore προσφέρει επίσης την επιλογή του 

carpooling στην πλατφόρμα τους. Κατά τη διάρκεια του έργου, τόσο το 

SnappCar όσο και το GoMore θα εντείνουν τις εργασίες για την απόκτηση νέων 

χρηστών στη Στοκχόλμη. Η GoMore έχει δημιουργήσει μια λειτουργία 

εξυπηρέτησης πελατών και η SnappCar έχει αναπτύξει μια εφαρμογή και 

πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, το χαρακτηριστικό της επαλήθευσης της άδειας 

οδήγησης. Και οι δύο εταιρείες έχουν πραγματοποιήσει διαφημιστικές 

καμπάνιες στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για να ευαισθητοποιήσουν και να 

λάβουν νέα μέλη και κοινόχρηστα αυτοκίνητα στις πλατφόρμες τους. 
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Βρέμη 

(Γερμανία) 

Στη Βρέμη επιχειρήθηκε να αλλάξει η νοοτροπία της χρήσης του ΙΧ υπέρ μιας 

πιο έξυπνης χρήσης του αυτοκινήτου μέσω ενός ελκυστικού συστήματος 

επιμερισμού/διαμοιρασμού των αυτοκινήτων. Στόχος για την πόλη της Βρέμης 

ήταν να αφαιρέσει 6000 αυτοκίνητα από τους δρόμους της μέχρι το 2020, 

ενθαρρύνοντας 20.000 πολίτες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κοινής 

χρήσης των αυτοκινήτων.  

Το σημαντικότερο επίτευγμα του προγράμματος είναι η μείωση του δείκτη 

ιδιοκτησίας ιδιωτικών αυτοκινήτων. Μέχρι σήμερα, κάθε όχημα που μοιράζεται 

στη Βρέμη αντικαθιστά 11 ιδιωτικά αυτοκίνητα. Καθώς το 15% των εκπομπών 

CO2 κατά τη διάρκεια ζωής ενός αυτοκινήτου εκπέμπονται στη φάση της 

κατασκευής, οι κάτοικοι έχουν εξοικονομήσει περίπου 3300 τόνους CO2 

ετησίως μεταβαίνοντας σε κοινή χρήση αυτοκινήτων. Αυτό αναμένεται να 

αυξηθεί σε πάνω από 8000 τόνους δεδομένου ότι το πρόγραμμα διεύρυνε την 

εμβέλειά του με την εισαγωγή 10 έως 20 νέων σταθμών κοινής χρήσης 

αυτοκινήτων κάθε χρόνο μέχρι το 2020. Η επέκταση αποσκοπεί επίσης να 

καταστήσει το πρόγραμμα προσβάσιμο στους πολίτες που ζουν σε πιο 

απομακρυσμένες περιοχές της πόλης. 

Μπολόνια  

(Ιταλία) 

Η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη μείωση της χρήσης του 

Ι.Χ.. Η Bella Mossa χρησιμοποίησε μηχανισμούς παιχνιδιών (gamification) ως 

ένα τρόπο διασκέδασης για την ενθάρρυνση των ανθρώπων να 

χρησιμοποιήσουμε βιώσιμα μέσα μετακίνησης. Συγκεκριμένα. Η εφαρμογή 

προέβλεπε ένα σύστημα επιβράβευσής: κάθε ταξίδι που γίνεται περπατώντας, 

με μέσα μαζικής μεταφοράς ή με αυτοκίνητο κοινής χρήσης καταγράφεται και 

βαθμολογείται. Όταν επιτευχθεί ένας στόχος πόντων, ο χρήστης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει/ εξαργυρώσει τις επιβραβεύσεις του. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα 

που συλλέγονται είναι διαθέσιμα στη δημόσια διοίκηση για σκοπούς 

προγραμματισμού. Για τη λειτουργία του συστήματος επιβράβευσης 

χρησιμοποιήθηκε μια ήδη υπάρχουσα εφαρμογή που ονομάζεται BetterPoints, 

η οποία είχε αναπτυχθεί από μια βρετανική εταιρεία 7-8 χρόνια πριν για 

εκστρατείες οι οποίες ήταν επικεντρωμένες στην αλλαγή συμπεριφοράς και στη 

συνέχεια προσαρμόστηκε στους στόχους της Bella Mossa.  
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Εικόνα 4.19: H εφαρμογή επιβράβευσης βιώσιμων τρόπων μετακίνησης Better 

points 

(Πηγή: https://www.betterpoints.ltd/betterpoints-platform/) 

Επιπλέον, το ΣΒΑΚ της Μπολόνια χρησιμοποίησε τις πληροφορίες και τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν  μέσω της εφαρμογής. Το πρόγραμμα Bella 

Mossa συγχρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EMPOWER, στο 

πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020.  

Το πρόγραμμα σημείωσε μεγάλη επιτυχία αναφορικά με τη συμμετοχή: οι 

προγραμματιστές είχαν ως στόχο τη συμμετοχή 10.000 πολιτών, αλλά πάνω 

από 21.000 χρήστες έκαναν λογαριασμό και, μεταξύ αυτών, οι 15.000 ήταν 

ενεργοί χρήστες (δηλ. χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή τακτικά). Οι χρήστες 

ήταν ικανοποιημένοι καθώς: 

✓ Το 84% των χρηστών δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν ξανά αν η 

https://www.betterpoints.ltd/betterpoints-platform/
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διαδικασία επαναληφθεί. 

✓ 73% των χρηστών δήλωσαν ότι έχουν μειώσει τη χρήση του 

αυτοκινήτου και το 77% δήλωσε ότι περπατούσε περισσότερο. 

✓ Το 64% των χρηστών δήλωσε ότι έχει καλύτερη γνώμη για τη σημασία 

της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.   

Συνάφεια με το ΣΒΑΚ Φιλοθέης- Ψυχικού: 

Από τα παραπάνω παραδείγματα μια σειρά πρακτικών μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην 

περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, όπως: 

✓ 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 

Εμπόδια και κινητήριες δυνάμεις για την εφαρμογή του μέτρου 

Το μάρκετινγκ και η επιβράβευση θα πρέπει να διαμορφωθούν για να απευθύνονται σε 

συγκεκριμένες ομάδες-στόχους.  Οι εκστρατείες μάρκετινγκ φαίνεται να έχουν ισχυρότερη 

επίδραση στη μείωση των ατυχημάτων όταν απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως είναι 

οι επαγγελματίες οδηγοί ή τα παιδιά.  

Η ενθάρρυνση του περπατήματος στο σχολείο απαιτεί την ενεργή συμμετοχή του ίδιου του 

σχολείου, ειδικά όταν η προώθηση του περπατήματος θα συνδέεται με το σχολικό πρόγραμμα. 

Οι παρεμβάσεις και δράσεις που παρέχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τη στροφή σε 

πιο βιώσιμες λύσεις κινητικότητας μπορούν να δώσουν στους χρήστες πειστικά κίνητρα για 

δράση, αναλόγως, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη χρήση αυτοκινήτων των συμμετεχόντων. 

Δείκτες για τον υπολογισμό της επιτυχίας των μέτρων/ της συνολικής τους επιρροής  

✓ Αύξηση χρήσης των  Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

✓ Μείωση της χρήσης Ι.Χ. 

✓ Ποιότητα αέρα 

✓ Μείωση Ηχορύπανσης 

✓ Κυκλοφοριακή συμφόρηση 
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5 Εξειδίκευση σχεδίου δράσης 

Το σχέδιο δράσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός οποιουδήποτε στρατηγικού σχεδίου, καθώς 

συνδέεται άμεσα με τον καθορισμό των απαιτούμενων βημάτων αλλά και τη διαμόρφωση του 

κατάλληλων ρυθμιστικών διατάξεων που θα προδιαγράψουν το πλαίσιο υλοποίησης των 

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

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

απαιτούμενη «υποδομή» στην οποία θα μπορεί να πατήσει μια οργανωτική αρχή για εφαρμόσει τις 

προτάσεις του σχεδίου. Ουσιαστικά μέσω του σχεδίου δράσης, ο εκάστοτε φορέας καλείται να δώσει 

απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν: 

• Τι περιλαμβάνει λεπτομερώς η εκάστοτε δράση 

• Ποιες είναι αιτίες που οδήγησαν στο σχεδιασμό της 

• Ποιο πρόβλημα/ανάγκη καλείται να αντιμετωπίσει 

• Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της 

• Πως θα εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση 

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

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

• Πως θα παρακολουθείται η εξέλιξη της υλοποίησης της δράσης/μέτρου 

• Πως θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 

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

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

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

οικονομική αλληλουχία. Αυτό συμβαίνει, διότι τα μέτρα αστικής κινητικότητας στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και ανεξάρτητα, τουλάχιστον 

αποτελεσματικά, αλλά απαιτούν την ανάπτυξη κατάλληλων συνεργειών και χρονικών ακολουθιών για 

την εξασφάλιση της απαιτούμενης συνέχειας στο σύνολο του δικτύου. Πέρα από αυτό, πολλές φορές 

η δημιουργία ενός μέτρου κινητικότητας συνεπάγεται  την κατάργηση ενός άλλου ή τη δραστική 

αλλαγή του τρόπου της πρότερης  λειτουργίας του. 

Κατά συνέπεια, το σχέδιο δράσης ενός ΣΒΑΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά προτίμηση τα 

παρακάτω πεδία: 

• Περιγραφή του μέτρου: Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του μέτρου και το γεωγραφικό εύρος 

της εφαρμογής του. 

• Αναγκαιότητα της υλοποίησης: Τους λόγος που υπαγορεύτηκε η ανάπτυξη του 

συγκεκριμένου μέτρου, δηλαδή το ποιο πρόβλημα καλείται να επιλύσει. 

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

συγκριμένους στόχους της βιώσιμης κινητικότητας ευθυγραμμίζεται.   
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• Απαιτούμενοι πόροι: Εκτίμηση του απαιτούμενου οικονομικού κόστους για την εφαρμογή 

του μέτρου (€/μονάδα). 

• Χρονοδιάγραμμα: Εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος για την έναρξη κατασκευής του μέτρου 

μέχρι την έναρξη λειτουργίας του. Στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λαμβάνεται υπόψη και 

η απαιτούμενη χρονική ακολουθία των μέτρων που λειτουργούν υποστηρικτικά και 

συνδυαστικά με το εξεταζόμενο μέτρο. 

• Μεθοδολογία υλοποίησης: Καθορισμός των βημάτων που απαιτούνται πριν την εφαρμογή 

του μέτρου. Τέτοια βήματα είναι η εκπόνηση των κατάλληλων μελετών (σκοπιμότητας και 

εφαρμογής) και η αναζήτηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. 

• Μεθοδολογία παρακολούθησης: Ανάπτυξη των κατάλληλων δεικτών για την 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης αλλά και μετέπειτα των αποτελεσμάτων από τη 

λειτουργία του. Η μεθοδολογία παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει ποσοτικά 

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

η παρακολούθηση. 

• Μεθοδολογία αξιολόγησης: Σύγκριση της πορείας υλοποίησης των μέτρων σε 

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

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

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

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

εκτιμήσεις, ώστε να προβεί σε αναθεώρηση των στόχων ή σε διορθωτικές κινήσεις 

 

Εικόνα 5.1:  Διαγραμματική απεικόνιση δομής σχεδίου δράσης 
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5.1 Οριστικά μέτρα Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Τα οριστικά μέτρα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού 

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 

έχων 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 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα οριστικά μέτρα κινητικότητας για το 

Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού ανά άξονα παρέμβασης (Πίνακας 5.1). 
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Πίνακας 5.1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Μέτρων Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού 

Στρατηγική  

κατεύθυνση 
Προτεινόμενα μέτρα Ορίζοντας 5ετίας Ορίζοντας 10ετίας 

1. Βελτίωση και 
επέκταση υποδομών για  
την πεζή μετακίνηση με 

έμφαση στους 
ευάλωτους χρήστες 

1.1 Βελτίωση 
υποδομών πεζοδρομίων 

o Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων 

πεζοδρομίων - διαπλατύνσεις πεζοδρομίων- 

διαμόρφωση πεζοδρομίων στις κύριες συλλεκτήριες 

οδούς με πεζοδρόμια μικρότερα του 1,5 μέτρου, με 

βάση τις υφιστάμενες προδιαγραφές  με έμφαση 

στα εμποδιζόμενα άτομα  και στην εξασφάλιση της 

πρόσβασής τους  στις στάσεις της δημόσιας 

συγκοινωνίας και σε πόλους ενδιαφέροντος. 

o Μετατροπή των τοπικών οδών, που δεν έχουν 

ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια πλάτους 

1,5 μέτρου, σε οδούς συνύπαρξης πεζών – 

αυτοκινήτων (ήπιας κυκλοφορίας)  

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

 

1.2 Δημιουργία 
ραμπών και οδηγών τυφλών 

1.3 Βελτίωση της πρόσβασης των 
ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτήρια και 
υπηρεσίες 

1.4 Επέκταση πεζοδρομημένων 
περιοχών 
 

o Επέκταση υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων 

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 Ορίζοντας 10ετίας 

1.5 Εφαρμογή 
ασφαλών διαδρομών/ σχολικών 
δακτυλίων 

o Διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος για τους 

μαθητές γύρω από όλα τα συγκροτήματα 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης 

o Δράσεις για ομαδική μετακίνηση μαθητών προς 

τα σχολεία με ενεργούς τρόπους μετακίνησης 

(περπάτημα, ποδήλατο) 

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  

1.6 Ανάδειξη του αξιόλογου 
οικιστικού αποθέματος και των 
διατηρητέων κτιρίων 

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. 

o Θεσμοθέτηση σχετικών κανονιστικών 

διατάξεων για υφιστάμενες και μελλοντικές 

περιφράξεις. 

1.7 Σχεδιασμός ολοκληρωμένου 
συστήματος πινακίδων για πεζούς 
και ποδηλάτες 

o Σχεδιασμός και εγκατάσταση ολοκληρωμένου 

συστήματος πινακίδων για πεζούς και ποδηλάτες  

κατά μήκος του δικτύου πράσινων διαδρομών σε 

ορίζοντα 5ετίας. 

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

κατεύθυνση 
Προτεινόμενα μέτρα Ορίζοντας 5ετίας Ορίζοντας 10ετίας 

 

 

 

2. Βελτίωση υποδομών 

ποδηλάτου 

2.1 Αναδιαμόρφωση και ανάπτυξη 
υφιστάμενου δικτύου 
ποδηλατοδρόμων 
 

o Αναδιαμόρφωση και καλύτερη σύνδεση του 

υφιστάμενου ποδηλατόδρομου στο Παλαιό 

Ψυχικό με τους βασικούς πόλους έλξης της 

περιοχής και επέκτασή του προς τη Δημοτική 

Ενότητα Φιλοθέης. Τη Δημοτική Ενότητα Νέου 

Ψυχικού και τον σταθμό μετρό Εθνικής Άμυνας 

o Ανάπτυξη δικτύου ώστε να καλύπτει το 

σύνολο του δήμου και ένταξή του στο 

μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων, 

όπως ορίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της 

Αθήνας και διαδημοτική σύνδεσή του με 

τους όμορους Δήμους (Μαρούσι, 

Χαλάνδρι, Χολαργός, Αθήνα). 

 

2.2 Αναβάθμιση και επέκταση 
δικτύου θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων 

o Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων στους βασικούς 

πόλους έλξης, κοινωφελείς εγκαταστάσεις, 

σχολικά συγκροτήματα 

o Χωροθέτηση πρόσθετων θέσεων 

στάθμευσης ποδηλάτων  

2.3 Εγκατάσταση συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων 

o Μελέτη- διερεύνηση εφαρμογής συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων σε όλο τον Δήμο. 

o Εγκατάσταση συστήματος ποδηλάτων κοινής 

χρήσης στους βασικούς πόλους έλξης. 

o Επέκταση του δικτύου κοινής χρήσης 

ποδηλάτων και πατινιών σε όλο τον 

Δήμο 
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3Α. Διατάξεις 

μετριασμού της 

μηχανοκίνητης 

κυκλοφορίας- 

Ιεράρχηση του οδικού 

δικτύου 

3.1 Ιεράρχηση του οδικού 
δικτύου  
  

Αναδιοργάνωση της ιεράρχησης του οδικού δικτύου για 

την αντιμετώπιση της διαμπερούς κυκλοφορίας σε 

επιβαρυμένους άξονες του Δήμου: 

 

o Μονοδρόμηση και ανάπλαση της  28ης 

Οκτωβρίου στη ΔΕ Ψυχικού, μονοδρόμηση της 

οδού Δάφνης, Ανάπλαση περιοχής Νέας Αγοράς 

o Απομάκρυνση της κυκλοφορίας οχημάτων κατά 

μήκος του ρέματος της Φιλοθέης  

o Αντιδρομήσεις και πεζοδρομήσεις οδικών 

τμημάτων 

o Ιεράρχηση του οδικού δικτύου με σκοπό τη 

ριζική  αντιμετώπιση των διαμπερών κινήσεων 

εντός του Δήμου. 

o Αναθεώρηση της ιεράρχησης του οδικού 

δικτύου στο Παλαιό Ψυχικό. Απομάκρυνση της 

κυκλοφορίας οχημάτων κατά μήκος της 

λεωφόρου Διαμαντίδου και της Αγίου 

Δημητρίου 
 

3.2 Δημιουργία θυλάκων ήπιας 
κυκλοφορίας  

o Δημιουργία  εκτεταμένων θυλάκων ήπιας 

κυκλοφορίας. Επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας 

30 χλμ./ώρα και 20χλμ/ώρα  σε τοπικές οδούς 

ώστε να εξασφαλίζεται συνύπαρξη με τους 

πεζούς. 

 

3.3 Δημιουργία superblocks  

o Δημιουργία superblock για την προστασία από 

τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία- ενοποίηση 

οικοδομικών τετραγώνων στο τοπικό οδικό 

δίκτυο ώστε να δημιουργείται χώρος για 

πεζούς και ποδηλάτες- 
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3Β. Διατάξεις 

μετριασμού της 

μηχανοκίνητης 

κυκλοφορίας- οδική 

ασφάλεια 

3.4 Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
σε επικίνδυνα σημεία- Βελτίωση 
κρίσιμων κυκλοφοριακών 
κόμβων    

o Βελτίωση κρίσιμων κυκλοφοριακών κόμβων, 

όπου έχουν διαπιστωθεί ζητήματα ασφάλειας 

 

3.5 Συντήρηση/ αποκατάσταση 
οδικού δικτύου 

o Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου και 

αστικού εξοπλισμού στις βασικές αρτηρίες                                                                                                                          

o Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου 

και αστικού εξοπλισμού στο σύνολο του 

δικτύου 
3.6 Συντήρηση/εγκατάσταση 
αστικού εξοπλισμού 
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3.7  Αναβάθμιση και 
χωροθέτηση διαβάσεων για 
πεζούς και ποδηλάτες   
σύμφωνα με τις εθνικές 
προδιαγραφές 

o Επαναδιαγράμμιση διαβάσεων, Σχέδιο 

χωροθέτησης διαβάσεων πεζών- ποδηλάτων στις 

κύριες συλλεκτήριες οδούς και όπου έχουν 

διαπιστωθεί ζητήματα ασφάλειας. 

o Νησίδες πεζών- προεκτάσεις πεζοδρομίου στις 

κύριες συλλεκτήριες οδούς και όπου έχουν 

διαπιστωθεί ζητήματα ασφάλειας     

o Διαμορφώσεις για τη διάσχιση ποδηλάτων 

σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές σε οδούς 

που τέμνουν το δίκτυο ποδηλάτου που θα 

διαμορφωθεί στην 5ετία.    

 

o Διαμορφώσεις  διαβάσεων, Νησίδες πεζών- 

προεκτάσεις πεζοδρομίου  σε όλες τις 

συλλεκτήριες του Δήμου 

o Διαμορφώσεις για τη διάσχιση 

ποδηλάτων σύμφωνα με τις εθνικές 

προδιαγραφές σε οδούς που τέμνουν το 

δίκτυο ποδηλάτου που θα διαμορφωθεί 

στη 10ετία.  

 

3.8 Ηχητική καθοδήγηση στους 
φωτεινούς σηματοδότες 

o  Ηχητική καθοδήγηση στους φωτεινούς 

σηματοδότες  

 

Στρατηγική 

κατεύθυνση 
Προτεινόμενα μέτρα Ορίζοντας 5ετίας Ορίζοντας 10ετίας 
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4. Ανάδειξη των 
χώρων πρασίνου και 
στοιχείων που 
συνθέτουν την ιστορία 
και την ταυτότητα της 
πόλης- δημιουργία 
πράσινων διαδρομών 

4.1 Αναπλάσεις περιοχών 
ενδιαφέροντος 

o 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 

o 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 (woonerf) 

στη Δ.Ε. Νέου Ψυχικού 

o Ανάπλαση περιοχής «Νέας Αγοράς» στη ΔΕ 

Ψυχικού 

 

o Αποκάλυψη του εγκιβωτισμένου τμήματος 

του ρέματος της Φιλοθέης- σύνδεση και 

δημιουργία «διαδρομών νερού» με τον 

όμορο Δήμο Χαλανδρίου 

o Μελέτη ενοποίησης του άξονα της Λ. 

Διαμαντίδου με την πλατεία Αγίας Σοφίας 

στο Νέο Ψυχικό και αναδιαμόρφωση του 

κόμβου Φάρου για την πολεοδομική 

ενοποίηση των δύο δημοτικών ενοτήτων 

o Μελέτη ανάπλασης της οδού 

Μαραθωνοδρόμου - δημιουργία ζώνης 

υψηλού πρασίνου και διαμόρφωση  

ποδηλατόδρομου 

4.2 Εξωραϊσμός ελεύθερων/ 
κοινόχρηστων χώρων/ Αύξηση 
των χώρων πρασίνου      

o Συντήρηση / αναβάθμιση / αντικατάσταση 

αστικού εξοπλισμού πλησίον πόλων έλξης 

μετακινήσεων, πεζοδρόμων, πράσινων 

διαδρομών και χώρων αναψυχής, χρήση 

φυσικών υλικών με στόχο την εξασφάλιση της 

ενιαίας αισθητικής και ομοιομορφίας στις 3 

Δημοτικές Ενότητες 

o Αναβάθμιση παιδικών χαρών στην περιοχή 

μελέτης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

και πιστοποίησή τους, εξοπλισμός από φυσικά 

υλικά, ώστε να επιτυγχάνεται η ενιαία 

αισθητική  στις 3 Δημοτικές Ενότητες  

o Μελέτη φύτευσης, άρδευσης, συντήρησης  και 

αναβάθμισης χώρων πρασίνου- καταγραφή ́

των αναγκών και υλοποίηση 

o Bελτίωση, ανάκτηση, επαύξηση, επέκταση 

και συνένωση των υπαίθριων, 

κοινοχρήστων, δασικών και χώρων 

πρασίνου του Δήμου σε κατεύθυνση 

ενοποίησής τους με τις περιβάλλουσες 

δασικές εκτάσεις (εντός, εκτός σχεδίου και 

Τουρκοβούνια), όπως και με το ρέμα και τις 

παραρεμάτιες περιοχές. 
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4. Ανάδειξη των 
χώρων πρασίνου και 
στοιχείων που 
συνθέτουν την ιστορία 
και την ταυτότητα της 
πόλης- δημιουργία 
πράσινων διαδρομών 4.3 Δημιουργία πράσινων 

διαδρομών                                                                                                        

o Μελέτη ανάπλασης της οδού 

Μαραθωνοδρόμου - δημιουργία ζώνης υψηλού 

πρασίνου και διαμόρφωση  ποδηλατόδρομου 

 

o Δημιουργία πράσινης διαδρομής που θα να 

συνδέει τις 3 δημοτικές ενότητες με ήπια μέσα 

μετακίνησης  και θα αναδεικνύει το ρέμα της 

Φιλοθέης 

o Δίκτυο και υποδομές περιπάτου και 

ποδηλασίας 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.                                             

o Σύνδεση του ρέματος με τα 

σημαντικότερα πάρκα- άλση του Δήμου, 

αλλά και με το λόφο των Τουρκοβουνίων.  
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5. Βελτίωση του 
επιπέδου 

εξυπηρέτησης από τα 
Συλλογικά μέσα 

μεταφοράς/Αύξηση της 
αποδοτικότητας των 

μεταφορών 
 

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. 

o Τηλεματική σε όλες τις στάσεις του ΟΑΣΑ και 
της δημοτικής συγκοινωνίας-                                                     
Αναβάθμιση και εμπλουτισμός έξυπνων 
υπηρεσιών πληροφόρησης. 

o Δημιουργία Κέντρου Κινητικότητας στην 
περιοχή του Φάρου με δυνατότητα ενοικίασης 
κοινόχρηστου ποδηλάτου, πατινιών ή  
μετεπιβίβασης στη δημοτική συγκοινωνία 

5.3 Εκσυγχρονισμός στόλου 
o Σταδιακή αντικατάσταση στόλου με 

οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. 
ηλεκτρικά, υβριδικά) 

o Πλήρης αντικατάσταση στόλου με οχήματα 
σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρικά, 
υβριδικά) 
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5. Βελτίωση του 
επιπέδου 

εξυπηρέτησης από τα 
Συλλογικά μέσα 

μεταφοράς/Αύξηση της 
αποδοτικότητας των 

μεταφορών 

 

5.4 Τροποποίηση, αναδιάρθρωση, 
πύκνωση δρομολογίων 

o Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων- 15’ 

λεπτά στις ώρες αιχμής, 25’ λεπτά στις 

ώρες μη αιχμής 

o 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)   

o Ενίσχυση των υφιστάμενων 

λεωφορειακών γραμμών- Συγχώνευση 

αλληλεπικαλυπτόμενων γραμμών και 

πύκνωση δρομολογίων 

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 

5.5 Δημιουργία δημοτικής/διαδημοτικής 
συγκοινωνίας 

o 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)   

o 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).                         
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6. Αποτελεσματικότερη 

διαχείριση της 

στάθμευσης 

 

6.1 Ελεγχόμενη στάθμευση    

o 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 

o Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης 

επεκτείνεται 

o Ζώνες στάθμευσης κατοίκων σε όλες τις 

περιοχές με έντονη παρόδια στάθμευση  
 

6.2 Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης 
για ειδικές κατηγορίες 

o Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ 

με στόχο το 2% των νόμιμων θέσεων 

στάθμευσης παρά την οδό και εκτός 

οδού να διατίθενται για ΑΜΕΑ    

o Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ με 

στόχο το 5% των νόμιμων θέσεων 

στάθμευσης παρά την οδό και εκτός οδού να 

διατίθενται για ΑΜΕΑ.      

o Χωροθέτηση θέσεων βραχυχρόνιας 

στάθμευσης σχολικών λεωφορείων κατά 

μήκος της οδού Μαραθωνοδρόμων σε 

απολήξεις ασφαλών διαδρομών μαθητών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.     

6.3 Αύξηση διαθεσιμότητας χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού 

o Διερεύνηση δημιουργίας δημοτικού 

χώρου στάθμευσης στην περιοχή του 

Φάρου 

o Δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης 

στην περιοχή του Φάρου 

6.4 Αστυνόμευση για αποφυγή  
παράνομης στάθμευσης 

o Στοχευμένο πρόγραμμα αστυνόμευσης παράνομης στάθμευσης (εστίαση σε κρίσιμες περιοχές 

του δικτύου και χρονικές περιόδους, βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων) 
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Στρατηγική  

κατεύθυνση 
Προτεινόμενα μέτρα Ορίζοντας 5ετίας Ορίζοντας 10ετίας 

 

 

7. Αύξηση χρήσης 

εναλλακτικών 

καυσίμων/ Ανάπτυξη 

οικονομίας 

διαμοιρασμού 

 

7.1 Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων 

o Μελέτη χωροθέτησης σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων 

 

o Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων σε επιπλέον 

διαθέσιμους και κατάλληλους δημοτικούς 

χώρους 

o Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων και δημιουργία κεντρικής πλατφόρμας 

διαχείρισης και παρακολούθησης των σταθμών 

φόρτισης 

7.2 Εκσυγχρονισμός στόλου 
δημοτικών οχημάτων 

o Σταδιακή αναβάθμιση του στόλου δημοτικών οχημάτων με οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας 

7.3 Ανάπτυξη πακέτου κινήτρων 

o Παροχή κινήτρων για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων σε νοικοκυριά 

o Προνομιακές συνθήκες στάθμευσης για ΙΧ και ταξί που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα 

7.4 Ανάπτυξη συστήματος car 
sharing 

o Μελέτη- Διερεύνηση εφαρμογής συστήματος 

ηλεκτρικών οχημάτων κοινής χρήσης 
o Εφαρμογή συστήματος ηλεκτρικών 

οχημάτων κοινής χρήσης 

7.5 Ανάπτυξη συστήματος car 
pooling  
  
 

o Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 

προώθηση του car pooling για τους εργαζόμενους 

στα σχολεία και σε επιχειρήσεις εντός του Δήμου 

o Κίνητρα για τον συντονισμό- συνεργασία 

των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

με σκοπό την από κοινού  συλλογική 

μετακίνηση των μαθητών ανά βαθμίδα 

εκπαίδευσης 
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Στρατηγική  

κατεύθυνση 
Προτεινόμενα μέτρα Ορίζοντας 5ετίας Ορίζοντας 10ετίας 

 

 

8. Διευθέτηση 

συστήματος αστικών 

διανομών 

 

8.1 Χωροθέτηση θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης 

 

o Χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης 

σε περιοχή Φάρου, Νέας Αγοράς 

Ψυχικού 

 

o Χωροθέτηση μεγαλύτερου αριθμού  θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης, χωροθέτηση θέσεων και 

σε περιοχή Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού (στο 

βαθμό που θα επαναλειτουργήσει) 

 

8.2 Θέσπιση ωραρίου και της διάρκειας 
φορτοεκφόρτωσης 

 

o Θέσπιση ωραρίου εμπορευματικών 

μεταφορών 

 

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

 

 

o Οικονομικά κίνητρα για την ενθάρρυνση 

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 ελεγχόμενης πρόσβασης σε οχήματα 

διανομής σε πεζοδρομημένες οδούς, περιοχές 

superblock 
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Στρατηγικές 

 κατευθύνσεις Προτεινόμενα μέτρα Ορίζοντας 5ετίας Ορίζοντας 10ετίας 

 

9. Προωθητικές 

ενέργειες αλλαγής 

συμπεριφοράς 

 

9.1 Διοργάνωση εργαστηρίων 
(workshop) συμμετοχικού σχεδιασμού 

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

κινητικότητα 

 

9.2 Θεσμοθέτηση φορέα κινητικότητας 

o Θεσμοθέτηση φορέα κινητικότητας για τον οργανωμένο σχεδιασμό και διαχείριση των 

εφαρμογών ευφυών συστημάτων κινητικότητας και μεταφορών 

9.3 Ενημερωτικές ημερίδες σε 
συλλόγους και εκπαιδευτικές δομές 

o Διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων στα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

περιοχής 

 
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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Δελτίο Ανάλυσης των Μέτρων του ΣΒΑΚ 

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

αξιοποιείται μια πρότυπη μορφή ανάλυσης των μέτρων με την μορφή δελτίου. Το «Δελτίο Ανάλυσης 

των Μέτρων του ΣΒΑΚ» διαμορφώθηκε για αυτόν τον σκοπό και λειτουργεί ως εργαλείο διευκρίνησης 

των παραμέτρων που καθορίζουν την ταυτότητα των μέτρων καθώς και το πλαίσιο υλοποίησης τους. 

Ο Πίνακας 5.2 περιλαμβάνει την περιγραφή των περιεχομένων του Δελτίου Ανάλυσης Μέτρων του 

ΣΒΑΚ που αποτελεί μια δομή που δημιουργήθηκε προκειμένου να εξειδικεύει τα μέτρα του ΣΒΑΚ με 

δομημένο τρόπο. Το εν λόγω δελτίο περιέχει δεκαέξι (16) παραμέτρους και συγκεκριμένα:  

(α) οκτώ (8) βασικές παράμετροι που συνθέτουν την ταυτότητα του μέτρου και πληροφορούν, μεταξύ 

άλλων, για το περιεχόμενο του, το ρόλο του στο ΣΒΑΚ, το αντικείμενο του και το πεδίο εφαρμογής του 

καθώς και  

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

και τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του.  

Πίνακας 5.2: Πρότυπο ανάλυσης των μέτρων του ΣΒΑΚ 

 Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τ
Α

Υ
Τ

Ο
Τ

Η
Τ

Τ
Α

 Π
Α

Κ
Ε

Τ
Ο

Υ
 Μ

Ε
Τ

Ρ
Ω

Ν
 

1 Τίτλος Ο τίτλος του πακέτου μέτρων 

2 Εξεταζόμενα μέτρα Τα μέτρα που εξετάζονται 

3 Πεδίο αστικής κινητικότητας 
Ευρύτερος τομέας ένταξης των εξεταζόμενων μέτρων 

/ δράσεων 

4 Στρατηγικοί Στόχοι ΣΒΑΚ Σύνδεση με στόχους ΣΒΑΚ 

5 
Συνάφεια με Μελέτες, 

Προγράμματα & Στρατηγικές 

Εξετάζεται η συνάφεια με υφιστάμενες μελέτες, 

προγράμματα, στρατηγικές και θεσμικό πλαίσιο 

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

7 Περιεχόμενο Αντικείμενο του κάθε μέτρου 

8 Ζήτημα προς αντιμετώπιση 

Ανάδειξη των στοιχείων που αντιμετωπίζει το κάθε 

μέτρο, σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης 

9 Πεδίο εφαρμογής 
Οριζόντια εφαρμογή  ή προτεινόμενη (ες) Χωρική(ές) 

ενότητα(ες) 
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 Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
Υ

Λ
Ο

Π
Ο

ΙΗ
Σ

Η
 Π

Α
Κ

Ε
Τ

Ο
Υ

 Μ
Ε

Τ
Ρ

Ο
Υ

 

10 Προτεραιότητα Υψηλή/ Μέση 

11 Ωριμότητα Έλεγχος ολοκλήρωσης σταδίων ωριμότητας 

12 Βήματα Υλοποίησης Βήματα Υλοποίησης/ Χρονική διάρκεια 

13 Εμπλεκόμενοι φορείς Φορείς Σχεδιασμού/ Υλοποίησης/ Εποπτείας 

14 
Προσδοκώμενα 

αποτελέσματα 

Θετικές συνέπειες σε Πεδία αστικής κινητικότητας/ 

Κοινωνικές Ομάδες. 

Κίνδυνοι που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 

του μέτρου. 

15 Δείκτες Παρακολούθησης Έλεγχος υλοποίησης του πακέτου μέτρων 

16 Προεκτίμηση δαπάνης 
Αντιστοίχιση βημάτων υλοποίησης- απαιτούμενης 

δαπάνης 

17 Χρηματοδότηση Πηγές χρηματοδότησης. 

 

Ειδικότερα, για κάθε ένα από τα πεδία του Πίνακας 5.2 ακολουθούν οι παρακάτω οδηγίες 

συμπλήρωσης: 

Ταυτότητα Μέτρου:  

o Τίτλος: Ο τίτλος του πακέτου μέτρου (αναλυτικά).  

o Εξεταζόμενα μέτρα: Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πακέτο μέτρων 

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

αναφέρεται το μέτρο. Αποτελούν ευρύτερες κατηγορίες ή κλάδους που σχετίζονται με το 

εξεταζόμενο μέτρο ή δράση. Χρησιμοποιούνται για την ευκολότερη σύνδεση του μέτρου με το 

επιστημονικό αντικείμενο. 

o Στρατηγικοί Στόχοι ΣΒΑΚ: Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΣΒΑΚ Δ. Φιλοθέης- Ψυχικού που 

εξυπηρετούνται από την εφαρμογή του μέτρου.  

o Συνάφεια με Μελέτες, Προγράμματα & Στρατηγικές: Εξετάζεται η συνάφεια με υφιστάμενες 

μελέτες, προγράμματα, στρατηγικές, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κλπ 

o Χαρακτήρας: Ο χαρακτήρας του κάθε μέτρου περιλαμβάνει συγκεκριμένες διακριτές 

επιλογές: (α) Έργο (π.χ. υλοποίηση ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων κ.λπ.), (β) Κανονισμός/ 

Θεσμική παρέμβαση (π.χ. ωράριο φορτοεκφόρτωσης, απαγορεύσεις κυκλοφορίας, 

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

υπηρεσίες διαχείρισης κινητικότητας, προώθηση δράσεων κ.λπ.) και (δ) επιμέρους 

συνδυασμοί των παραπάνω.  
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o Περιεχόμενο: Περιγραφή του περιεχομένου του κάθε μέτρου, τον ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του και των λεπτομερειών που χρίζουν ανάδειξης. 

o Ζήτημα προς αντιμετώπιση: Συνοπτική περιγραφή των παραμέτρων που εξηγούν την 

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

συγκοινωνίες, ανεπάρκεια πεζοδρομίων, έλλειψη θέσεων στάθμευσης ποδηλατών, Α.με.Α 

κ.λπ.). Αξιοποίηση των συμπερασμάτων από τον συμμετοχικό σχεδιασμό και ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης 

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

εφαρμοστεί το προτεινόμενο μέτρο. Ένα ενδέχεται να είναι είτε οριζόντιο (για όλο το δίκτυο 

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

εφαρμογή ενός μέτρου ή η εφαρμογή υπό προϋποθέσεις σε διαφορετικές χωρικές ενότητες 

περιγράφεται επίσης σε αυτό το σημείο. 

Υλοποίηση Μέτρου: 

o Προτεραιότητα: Η προτεραιότητα που αποδίδεται στην υλοποίηση του μέτρου και μπορεί να 

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

στόχων του ΣΒΑΚ και των γενικών στόχων που εξυπηρετούνται. Υπόψη λαμβάνεται ο 

εκτιμώμενος αντίκτυπος του μέτρου, καθώς και οι απόψεις των φορέων και τον πολιτών κατά 

την διαβούλευση του προσχεδίου. 

o Ωριμότητα: Εξετάζεται η εκτιμώμενη ωριμότητα της παρέμβασης ως προς την ικανοποίηση 

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

διαδικασιών που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο, (γ) χωροθέτηση της παρέμβασης, (δ) 

εγκρίσεις προ εφαρμογής, (ε) άδειες εκτέλεσης απαιτούμενων εργασιών/παρεμβάσεων και 

(στ) δημοπράτηση.  

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

διαγωνισμού και της μελέτης μέχρι την υλοποίηση και την εγκατάσταση της 

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

απαιτούμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του.  

o Εμπλεκόμενοι φορείς: Αναφέρονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετέχουν στο 

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

αρμοδιότητες σχεδιασμού, υλοποίησης, εποπτείας.   

o Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Αναφορά στις θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του 

μέτρου (π.χ. βελτίωση εξυπηρέτησης ευάλωτων χρηστών, μείωση μετακινήσεων με Ι.Χ., 

αναβάθμιση αστικού τοπίου κ.ά.) και στους πιθανούς κινδύνους (π.χ. πιθανότητα 

καταπάτησης νέων υποδομών/ υπηρεσιών κ.ά.).  

o Δείκτες παρακολούθησης: Μεταβλητές/ Δείκτες που ελέγχουν την πρόοδο υλοποίησης του 

πακέτου μέτρων ή/και την επιρροή του στην περιοχή εφαρμογής (π.χ. μήκος υλοποιημένων 

ποδηλατοδρόμων ή/και ποσοστό ποδηλατοδρόμων στο σύνολο του δικτύου, 

πλήθος/ποσοστό στεγάστρων σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας, πλήθος υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης μετακινουμένων κ.ά.).    
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o Προεκτίμηση δαπάνης: Προεκτίμηση δαπάνης που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε 

βήματος υλοποίησης ή παράθεση εκτιμήσεων για μοναδιαίες δαπάνες που αφορούν το κάθε 

εξεταζόμενο μέτρο. Η άθροιση των επιμέρους δαπανών, η τελική εκτίμηση της δαπάνης και 

συνυπολογισμός απρόβλεπτων εξόδων πραγματοποιείται στο σχέδιο δράσης 

o Χρηματοδότηση: Αναφορά στα διαθέσιμα εθνικά, περιφερειακά ή και ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν την υλοποίηση του μέτρου. 

Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά  

Σημειώνεται ότι οι παράμετροι του Πίνακας 5.2 που αφορούν: (α) στους δείκτες υλοποίησης των 

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

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

ΣΒΑΚ.  

Για το λόγο αυτό, αποτελούν και διακριτά θεματικά αντικείμενα που αναπτύσσονται αναλυτικά στην 

συνέχεια (Υποκεφάλαια 4.2, 4.3) στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- 

Ψυχικού, καθώς υποστηρίζουν την παρακολούθηση υιοθέτησης και εφαρμογής της συνολικής 

στρατηγικής του ΣΒΑΚ. 
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Μέτρα Κινητικότητας 
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Πίνακας 5.3: Βελτίωση και επέκταση υποδομών για  την πεζή μετακίνηση με έμφαση στους 

ευάλωτους χρήστες 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τ
Α

Υ
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Ο
Τ

Η
Τ

Τ
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 Π
Α

Κ
Ε

Τ
Ο

Υ
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Ε
Τ

Ρ
Ω

Ν
 

Τίτλος Πακέτου 
Μέτρων 

1. Βελτίωση και επέκταση υποδομών για  την πεζή μετακίνηση 

με έμφαση στους ευάλωτους χρήστες 

Εξεταζόμενα Μέτρα  

1.1 Βελτίωση υποδομών πεζοδρομίων   

1.2  Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών 
 
1.3 Βελτίωση της πρόσβασης των ΑμεΑ στα δημοτικά κτήρια και 

υπηρεσίες  

1.4 Επέκταση πεζοδρομημένων περιοχών   
 
1.5 Εφαρμογή ασφαλών διαδρομών/ σχολικών δακτυλίων 
 
1.6 Ανάδειξη του αξιόλογου οικιστικού αποθέματος και των 
διατηρητέων κτιρίων 
 
1.7 Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος πινακίδων για πεζούς 
και ποδηλάτες 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης 
Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Στρατηγικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- 
Ψυχικού  (Παραδοτέο Β) : 

✓ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία   

✓ Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 

✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 
πραγματοποιούνται με περπάτημα 
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Συνάφεια με 
Μελέτες, 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

• Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέου Ψυχικού 
 

Περιλαμβάνει την πρόταση για την οργάνωση των χρήσεων γης 

εντός του πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού. Περιέχει τα όρια της κάθε 

πολεοδομικής ενότητας, τη γενική εκτίμηση των αναγκών των 

πολεοδομικών ενοτήτων σε κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς 

εξυπηρετήσεις, τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης των 

πολεοδομικών ενοτήτων, τις χρήσεις γης, τα πολεοδομικά κέντρα, το 

κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, την πυκνότητα και το μέσο συντελεστή 

δόμησης και τις τυχόν απαγορεύσεις δόμησης και χρήσης. 

 

• Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Δημοτικής 

Ενότητας Ψυχικού (2015) 

Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των συνθηκών κίνησης πεζών 

και οχημάτων στην περιοχή συγκέντρωσης Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων Δ.Ε. Ψυχικού. Περιλαμβάνει προτάσεις διαμόρφωσης 

αξόνων κίνησης πεζών στην υπό μελέτη περιοχή με στόχο την 

άνετη, ασφαλή και ταχεία κίνηση πεζών εγκάρσια προς την Λ. 

Κηφισίας, με μεγιστοποίηση της προσβασιμότητας στην υπάρχουσα 

γέφυρα πεζών επί της οδού Στεφάνου  Δέλτα.  

• Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Δημοτικής 

Ενότητας Νέου Ψυχικού (2015) 

Η μελέτη περιλαμβάνει την πρόταση κυκλοφοριακών επεμβάσεων 
στην περιοχή του Φάρου με σκοπό την διευκόλυνση της κίνησης 
πεζών και οχημάτων, προτάσεις επεμβάσεων σε διασταυρώσεις του 
οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού και την 
πρόταση αξόνων κίνησης πεζών στην περιοχή μελέτης με στόχο την 
άνετη, ασφαλή και ταχεία κίνηση πεζών από και προς  διάφορες 
περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος. 
 

• Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Νέου Ψυχικού: Αναβάθμιση 

δημοσίου χώρου και συστήματα έξυπνης πόλης και 

έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας: εγκριτικές αποφάσεις 

οδών ήπιας κυκλοφορίας (2018) 

Η μελέτη περιλαμβάνει αναπλάσεις αστικού χώρου, και κατασκευή 

οδών ήπιας κυκλοφορίας, βελτίωση – επέκταση πεζοδρομίων για 

πρόσβαση σε πλατείες και δημόσια κτίρια, αναπλάσεις πλατειών, 

εμπλουτισμό αστικού πρασίνου, διευθέτηση θέσεων στάθμευσης. 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική 
Παρέμβαση: 

Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 
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Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά για κάθε εξεταζόμενο μέτρο 

Το περπάτημα μπορεί να αποτελέσει είτε μέσο αυτοτελούς μετακίνησης, είτε τμήμα μιας 
μετακίνησης που πραγματοποιείται με το αυτοκίνητο ή με άλλο μέσο μεταφοράς για τη 
μετάβαση από το σημείο προέλευσης στη θέση στάθμευσης ΙΧ/στάσης ΜΜΜ και αντίστοιχα 
από τη θέση στάθμευσης ΙΧ / στάσης ΜΜΜ στο σημείο προορισμού. Γίνεται επομένως 
αντιληπτό πως η εξασφάλιση υψηλού βαθμού ποιότητας πεζοδρομίων, τόσο από άποψη 
κατασκευής και ελκυστικότητας, όσο και μεταξύ τους συνδεσιμότητας, θα πρέπει να αποτελεί 
ζήτημα υψηλούς προτεραιότητας σε κάθε αστικό περιβάλλον. Η προσβασιμότητα σε ένα 
σύστημα μετακινήσεων αφορά στη δυνατότητα άνετης, ασφαλούς και ανεμπόδιστης κίνησης 
των πεζών, ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία και για άλλους ευάλωτους χρήστες. 
Ταυτόχρονα επηρεάζει άλλες πτυχές της λειτουργικότητάς των κοινοχρήστων χώρων (π.χ. 
θέαση πληροφοριακών πινακίδων) και την αισθητική των τελευταίων. Σε πόλεις με 
ανεπτυγμένα συστήματα μετακινήσεων, η προσβασιμότητα των ευάλωτων χρηστών αποτελεί 
κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας των προσφερόμενων συγκοινωνιακών υποδομών και 
υπηρεσιών. 
Ως ευάλωτοι χρήστες του συστήματος μετακινήσεων αναγνωρίζονται οι εξής ομάδες 
μετακινουμένων: 

• Άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία 

• Άτομα μεγάλης ηλικίας με δυσκολία στην κίνηση, χαμηλά αντανακλαστικά, ανεπαρκή 
φυσική κατάσταση, μειωμένη όραση & ακοή 

• Άτομα μικρής ηλικίας (<12 ετών) με μικρό διασκελισμό, άγνοια κινδύνου, απρόβλεπτη 
συμπεριφορά, απειρία και περιορισμένη εκπαίδευση. 

• Γυναίκες σε εγκυμοσύνη 

• Άτομα που μεταφέρουν - συνοδεύουν παιδιά 

• Άτομα που μεταφέρουν βαριά/ακανόνιστου μεγέθους αντικείμενα. 
Από το άθροισμα των παραπάνω ομάδων προκύπτει ένα άκρως υπολογίσιμο σύνολο 
μετακινουμένων με κοινές ανάγκες για ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνηση. Ωστόσο, η 
υφιστάμενη προσφορά υποδομών και υπηρεσιών στις περισσότερες πόλεις, είναι ελλιπής ως 
προς αυτές τις ομάδες. Επιπλέον, παρατηρείται ότι στις περισσότερες από τις παραπάνω 
κατηγορίες, οι μετακινούμενοι είναι ταυτόχρονα και «αιχμάλωτοι» χρήστες του συστήματος, 
δηλαδή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς (π.χ. Ι.Χ. ή 
ποδήλατο). Συνεπώς, η μέριμνα για την βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ευάλωτων 
χρηστών του συστήματος μετακινήσεων, θα πρέπει να επικεντρώνεται στην μετακίνηση με 
Μ.Μ.Μ. και πεζή. 
 
1.1 Βελτίωση υποδομών πεζοδρομίων & 1.4  Επέκταση πεζοδρομημένων περιοχών                                                             
 

Η επέκταση και εγκατάσταση πεζοδρομίων, κυρίως στα σημεία που δεν υπάρχουν ή έχουν 

ανεπαρκές πλάτος, καθώς και η στοχευμένη επέκταση των πεζοδρόμων σε συνέργεια με τη 

δημιουργία  οδών ήπιας κυκλοφορίας θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

δικτύου πεζής μετακίνησης στο Δήμο του Φιλοθέης- Ψυχικού και θα επιτρέψουν την άνετη 

κίνηση των πεζών στις οδούς, βελτιώνοντας την ποιότητα και την ταχύτητα μετακίνησης τους, 

καθώς και την οδική ασφάλεια.  

Στην κατεύθυνση αυτή δρα ενισχυτικά και  η επέκταση πεζοδρομημένων περιοχών καθώς και 

η ανάπλαση πλατειών και ανοιχτών αναξιοποίητων χώρων. 

Τα συγκεκριμένα μέτρα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη Δημιουργία Δικτύου Πράσινων 

Διαδρομών, καθώς και με τα μέτρα που αναφέρονται στα Πακέτα Μέτρων «Διατάξεις 

μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας- Οδική Ασφάλεια»  και «Αναπλάσεις περιοχών 

ενδιαφέροντος».  
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1.2  Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών 
 
Στις Εθνικές προδιαγραφές «Σχεδιάζοντας για όλους» γίνεται εκτενής αναφορά στις 

σχεδιαστικές απαιτήσεις και λεπτομέρειες που σχετίζονται με την διαμόρφωση ενός αστικού 

περιβάλλοντος φιλικό προς τους ευάλωτους χρήστες. Τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να 

εξασφαλισθούν είναι: 

Α) Ο οδηγός τυφλών: 

▪ να έχει χρωματική αντίθεση με το υπόλοιπο πεζοδρόμιο 

▪ να μην διακόπτεται από μόνιμα ή προσωρινά εμπόδια 

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

Β) Οι ράμπες πεζών: 

▪ να ακολουθούν τις ποιοτικές προδιαγραφές για ασφάλεια και άνεση 

▪ να τοποθετούνται στο κέντρο της διάβασης πεζών 

▪ να υπάρχει αντίστοιχη ράμπα στην αντίθετη όχθη της οδού 

Γ) Η αποτροπή παράνομης καταπάτησης οδηγών τυφλών και ραμπών πεζών από άλλες 

δραστηριότητες (παρόδια καταστήματα, παράνομη στάθμευση κ.ά.) 

Δ) Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών για πρόσβαση στις στάσεις λεωφορείων και ταξί 

αλλά και στα παρακείμενα πεζοδρόμια 

Αντίστοιχα με τα παραπάνω, η ύπαρξη κατάλληλων υποδομών για την πρόσβαση στις 

Δημόσιες Συγκοινωνίες αποτελεί σημαντική παράμετρο για την εξυπηρέτηση των ευάλωτων 

χρηστών. Τα πεζοδρόμια περιμετρικά των στάσεων θα πρέπει επιτρέπουν την απρόσκοπτη 

πρόσβαση σε αυτές.  

 
1.3 Βελτίωση της πρόσβασης των ΑμεΑ στα δημοτικά κτήρια και υπηρεσίες  

Η άνετη πρόσβαση στα διάφορα κτήρια ενδιαφέροντος της πόλης (εμπόριο, πολιτισμός, 

αθλητισμός, υπηρεσίες) αποτελεί τον κύριο στόχο αυτού του μέτρου. Ο Δήμος μπορεί να 

δώσει το παράδειγμα στους ιδιώτες με την διαμόρφωση προσβάσιμων δημόσιων και 

δημοτικών κτηρίων και στις τρεις δημοτικές ενότητες. 

 

1.5 Εφαρμογή  ασφαλών διαδρομών/ σχολικών δακτυλίων 
 
Οι μετακινήσεις των μαθητών αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για κάθε Δήμο, καθώς 

επηρεάζουν δυναμικά την λειτουργία του οδικού δικτύου. Τα σχολεία αποτελούν τόπους 

συνάντησης παιδιών από διαφορετικές γειτονιές της πόλης. Ωστόσο, η υφιστάμενη 

κατάσταση που δίνει προτεραιότητα στην κίνηση του αυτοκινήτου, αποθαρρύνει τους μαθητές 

και τις μαθήτριες να προσεγγίζουν το σχολείο με περπάτημα ή ποδήλατο.  

Η διαμόρφωση σχολικών δακτυλίων είναι ένα μέτρο που μπορεί να σχηματίσει  ευνοϊκές για 

τα παιδιά κυκλοφοριακές και πολεοδομικές συνθήκες ασφαλούς και άνετης μετακίνησης από 

και προς τα σχολικά συγκροτήματα. 

Η σημαντικότερη παράμετρος για την αλλαγή του τρόπου μετακίνησης των μαθητών  είναι το 

επίπεδο ασφάλειας στις οδούς περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος. Οι εν λόγω οδοί θα 

πρέπει να διαθέτουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών προκειμένου να δημιουργούν σε μαθητές 

και γονείς το αίσθημα της ασφαλούς μετακίνησης. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά είναι: 

• Χαμηλές (έως μηδενικές) ταχύτητες μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

• Πεζοδρόμια / Πεζόδρομοι που επιτρέπουν την άνετη κίνηση των μαθητών (πλάτος, 

επιφάνειας κίνησης, φωτισμός, φυτεύσεις κ.ά.) 

• Ασφαλείς διατάξεις διάσχισης της οδού προς το σχολείο 

o Επαρκής ορατότητα πεζού 
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o Κατάλληλη υποδομή διάβασης 

o Προτεραιότητα στην κίνηση του πεζού 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν αν επιτευχθούν με μια σειρά ενεργητικών 

(ρυθμιστική σήμανση, ενημέρωση, σχολικός τροχονόμος κ.ά.) και παθητικών (αλλαγή 

επιφάνειας οδοστρώματος, πεζοδρόμηση, αύξηση πλάτους πεζοδρομίων κ.ά.) μορφών 

παρέμβασης στις οδούς περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων. 

Οι συνηθέστερες παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε οδούς περιμετρικά των σχολικών 

συγκροτημάτων προκειμένου να βελτιώσουν την ασφάλεια στην μετακίνηση των μαθητών 

παρουσιάζονται παρακάτω. (Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., Τεχνικές οδηγίες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων 

στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και 

περιοχές αυξημένης κίνησης στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, Σεπτέμβριος 

2013). 

Πιο συγκεκριμένα για τη δημιουργία σχολικών δακτυλίων προστασίας στο Δήμο Φιλοθέης- 

Ψυχικού  δημιουργούνται κυκλικές περιοχές ακτίνας 100m περιμετρικά των σχολείων με 

λογισμικό GIS. Η ακτίνα αυτή είναι σύμφωνη με βάση το μέγεθος του Δήμου και το πλήθος 

και τη θέση των εκπαιδευτικών δομών και επιτρέπει την άρτια προστασία του σχολείου καθώς 

και τη δημιουργία ενός αισθήματος ασφάλειας γύρω από αυτό.  

Εντός των συγκεκριμένων ζωνών προτείνεται η μείωση των ορίων ταχύτητας, η τοποθέτηση 

ειδικής σήμανσης που προειδοποιεί για την ύπαρξη σχολικής εγκατάστασης, η πύκνωση των 

διαβάσεων, η λήψη απαραίτητων προστατευτικών μέτρων για τις εισόδους των σχολείων, 

τμηματικές πεζοδρομήσεις, αισθητικές παρεμβάσεις, κ.α.. 

Ειδικότερα, για την περίπτωση των σχολικών εγκαταστάσεων προτείνεται η ανάπτυξη των 

παρακάτω μέτρων στις οδούς που βρίσκονται σε ακτίνα 100μ από το εξεταζόμενο κτήριο: 

• Το ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου να είναι 1,5μ. Ειδικά για τους δρομους με μικρά 

γεωμετρικά χαρακτηρστικά προτείνεται τουλάχιστον το ένα πεζοδρόμιο να πληροί το 

ελάχιστο πλάτος. 

• Ανάπτυξη προεξοχών πεζοδρομίου στα άκρα των οδικών τμημάτων σε βάρος 

υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης 

o Δημιουργία χώρου για ράμπα 

o Εξασφάλιση καλύτερης ορατότητάς και ελέγχου 

o Ύπαρξη επαρκούς χώρου αναμονής επί του πεζοδρομίου, πριν την διάσχιση της 

οδού 

• Χωροθέτηση διαβάσεων στο κέντρο των προεξοχών πεζοδρομίου 

• Εγκατάσταση κατακόρυφης προειδοποιητικής σήμανσης 

• Μετατροπή όλων των οδών τοπικού χαρακτήρα εντός του δακτυλίου σε οδούς με μέγιστη 

ταχύτητα 30 km/h  

Η επιλογή των τελικών παρεμβάσεων σε κάθε οδικό τμήμα αποτελεί αντικείμενο μελέτης 

εφαρμογής που θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο των παρεμβάσεων που προβλέπει το ΣΒΑΚ 

για την εξεταζόμενη οδό, την ιεράρχηση της στο δίκτυο και ενδεχόμενα επιπλέον 

χαρακτηριστικά αισθητικής/ λειτουργικής αναβάθμισης που μπορούν να ενσωματωθούν. 
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1.6 Ανάδειξη του αξιόλογου οικιστικού αποθέματος και των διατηρητέων κτιρίων 
 

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού αποτελεί έναν από τους λίγους Δήμους με οργανωμένη και 

σχεδιασμένη οικιστική ανάπτυξη και σε μεγάλο βαθμό έχει καταφέρει να διατηρήσει τη 

φυσιογνωμία των αρχικών Σχεδίων των προαστίων, καθώς χαρακτηρίζεται από χαμηλούς 

συντελεστές δόμησης, ποικιλομορφία ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, ενώ βρίθει 

αξιόλογων κτηρίων που δημιουργούν ένα αναβαθμισμένης ποιότητας αστικό τοπίο.   

Η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου, των δεκάδων  διατηρητέων  κτηρίων της 

εποχής του μεσοπολέμου και των τοποσήμων της περιοχής μέσω διαδρομών αρχιτεκτονικού 

ενδιαφέροντος, αλλά και η δημιουργία κινήτρων στους κατοίκους για  μείωση των 

περιφράξεων με σκοπό την αύξηση της οπτικής επικοινωνίας του πεζού/ποδηλάτη με το 

δομημένο περιβάλλον θα μπορούσαν να συμβάλουν ενθαρρυντικά στην προώθηση ήπιων 

μορφών μετακίνησης και ιδιαίτερα στην πεζή μετακίνηση.  

1.7 Καθοδηγητική σήμανση πεζών και ποδηλατιστών        
Η εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης κατοίκων και επισκεπτών, 

αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό για Δήμους με πολυάριθμους πόλους ενδιαφέροντος.  Για 

τον σκοπό αυτό προτείνεται η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

πληροφόρησης με την φυσική παρουσία πινακίδων (Εικόνα 5.2).  

 
Εικόνα 5.2: Συστημα πινακίδων πληροφόρησης στο Seattle, 2019 

 

Το κύριο σύστημα που απευθύνεται σε πεζούς και ποδηλάτες αποτελείται από διαφορετικά 

επίπεδα πινακίδων πληροφόρησης που θα λειτουργούν συμπληρωματικά με την διαδικτυακή 

πληροφόρηση. Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται, αφορούν χώρους πολιτισμού, 

διατηρητέα κτίρια, τοπόσημα, ιστορικούς τόπους, εμπορικές οδούς, υπηρεσίες, σταθμούς 

Δημόσιας συγκοινωνίας, πάρκα, χώρους πρασίνου, το Μητροπολιτικό Πάρκο των 

Τουρκοβουνίων. Για κάθε προορισμό θα παρέχεται η πληροφορία του χρόνου διαδρομής για 

μετακίνηση πεζού και ποδήλατου.  

Οι θέσεις ενδιαφέροντος που θα αναδεικνύονται μέσω του συστήματος πληροφόρησης με 

φυσικές πινακίδες και ο χάρτης που θα διαμορφωθεί (α επίπεδο πληροφόρησης), θα 

προκύψει από συμμετοχική διαδικασία του Δήμου με εμπλεκόμενους φορείς του Δήμου  που 

σχετίζονται με εμπορικές, πολιτιστικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες αναψυχής. 
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Ζητήματα προς αντιμετώπιση  

Η αναβάθμιση των υποδομών πεζή μετακίνησης, όπως  και των υποδομών  μετακίνησης με 
το ποδήλατο αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την απαιτούμενη ασφάλεια και 
προσπελασιμότητα του Δήμου από όλους και κυρίως από τους ευάλωτους χρήστες. 
Επιπλέον, θα ανακατανείμει το δημόσιο χώρο κυκλοφορίας υπέρ της ήπιας κινητικότητας και 
της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης.  
Παράλληλα, στο πλαίσιο των συμμετοχικών διαδικασιών του ΣΒΑΚ, οι εκπρόσωποι των 
φορέων ΑμεΑ, αλλά και κάτοικοι της περιοχής ανέδειξαν ότι υπάρχει ανυπαρξία των 
υποδομών για ευάλωτους χρήστες της οδού (ράμπες, θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, κ.ά.). 
Κατά την πρωτογενή έρευνα, παρατηρήθηκαν εξάλλου ιδιαίτερα μικρά πλάτη πεζοδρομίων, 
ύπαρξη εμποδίων επί αυτών, φθορές και χαμηλή ποιότητα της επιφάνειας κίνησης πεζών, 
απουσία ασφαλώς διαμορφωμένων ραμπών και διαβάσεων στους κόμβους καθώς και 
έλλειψη  δικτύου όδευσης τυφλών.  
Το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων αποτελεί κύριο εργαλείο στην επίτευξη των γενικών και 
στρατηγικών στόχων του ΣΒΑΚ 

Πεδίο εφαρμογής 

1.1 Βελτίωση υποδομών πεζοδρομίων & περιοχών                                                             
5ετία: 

• Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων στο βασικό 
οδικό δίκτυο του Δήμου και γύρω από βασικούς πόλους έλξης και κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις 

• 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 

 

 
 
Εικόνα 5.3:  Προτεινόμενες ζώνες διαπλάτυνσης σε ορίζοντα 5ετίας 
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10ετία: 

• Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων στο σύνολο 
του οδικού δικτύου 

• Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και προοδευτική βελτίωση των υποδομών και στο 
υπόλοιπο δίκτυο.  

1.2  Επέκταση πεζοδρομημένων  περιοχών 
5ετία 

• Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων γύρω από τις κεντρικές πλατείες – σύνδεση με δίκτυο 
οδών ήπιας κυκλοφορίας 

• Μελέτη ανάπλασης κεντρικών πλατειών Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού (πλατείες 
Γρηγορίου Λαμπράκη, Ελευθερίας,) και Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού (βλέπε και 
μέτρο 4.1 Αναπλάσεις περιοχών ενδιαφέροντος). 

 
10ετία 

• Επέκταση πεζοδρόμων στα πλαίσια της διαμόρφωσης superblock (βλέπε και μέτρο 
3.3 )- Ένταξή τους  στο δίκτυο πράσινων διαδρομών (μέτρο 4.3)  για τη συνένωση 
των βασικών πόλων έλξης της περιοχής και σύνδεση των επιμέρους συνοικιών και 
γειτονιών 

 
1.3 Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών & 1.4 Βελτίωση της πρόσβασης των 

ΑμεΑ στα δημοτικά κτήρια και υπηρεσίες  

5ετία 
• Ράμπες και οδηγοί τυφλών κατά μήκος όλων των τμημάτων πεζοδρόμων και πεζοδρομίων 
του βασικού οδικού δικτύου και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του τοπικού δικτύου - 
εξασφάλιση της πρόσβασής  στις στάσεις της υφιστάμενης δημόσιας συγκοινωνίας 
• Εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στο σύνολο των δημοτικών κτηρίων και 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σύμφωνα με το ΝΟΚ, 2012.  
 
10ετία 
• Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών κατά μήκος πεζοδρομίων και πεζοδρόμων (σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 40%) με έμφαση στην πρόσβαση στις στάσεις λεωφορείων και ταξί 
αλλά και σε όλους τους πόλους ενδιαφέροντος της περιοχής μελέτης. 
 
1.5 Εφαρμογή  ασφαλών διαδρομών/ σχολικών δακτυλίων 
 
5ετία 
Διαμόρφωση σχολικών δακτυλίων και ήπιων και ασφαλών διαδρομών προς όλα τα 
συγκροτήματα πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
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Εικόνα 5.4:  Δημιουργία σχολικών δακτυλίων σε ορίζοντα 5ετίας  

 

Προτεραιότητα Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 
Βήματα Υλοποίησης 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας 
Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ)Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση 
Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 

Δ)Εγκρίσεις προ εφαρμογής (πχ 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση) 

Χ 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Άλλη δράση Ωριμότητας:  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Αναβάθμιση υποδομών πεζών: 

Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων πεζοδρομίων 

Επέκταση πλάτους πεζοδρομίων  

 
Σταδιακή Υλοποίηση στον 
ορίζοντα της 10ετίας 

 

Επέκαταση πεζοδρόμων 

Αρχιτεκτονική μελέτη αστική αναζωογόνησης – ολιστική 

προσέγγιση περιοχής ή άξονα  

Κυκλοφοριακή Τεκμηρίωση 

Υλοποίηση 

 

 
6 έως 9 μήνες 

3 έως 6 μήνες 

6 έως 12 μήνες 

Σταδιακή Υλοποίηση στον 
ορίζοντα της 10ετίας 
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Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών 
Μελέτες εφαρμογής 
Δημοπράτηση και υλοποίηση έργου 
 

 
3 έως 4 μήνες 
6 έως 12 μήνες 

Σταδιακή Υλοποίηση στον 
ορίζοντα της 10ετίας 

Βελτίωση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτήρια και 

υπηρεσίες 

Μελέτες εφαρμογής 
Δημοπράτηση και υλοποίηση έργου 
 

 
3 έως 4 μήνες 
6 έως 12 μήνες 

Σταδιακή Υλοποίηση στον 
ορίζοντα της 5ετίας 

Ολοκληρωμένο σύστημα πινακίδων για πεζούς και 

ποδηλάτες 

Σχεδιασμός συστήματος 

Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων 
 

 
6 έως 12 μήνες 

Σταδιακή Υλοποίηση στον 
ορίζοντα της 5ετίας 

Παρεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας πέριξ των σχολικών 

συγκροτημάτων 

Μελέτες ωρίμανσης / μεμονωμένο ή ομάδα σχολικών 

συγκροτημάτων 

Υλοποίηση παρεμβάσεων στην υποδομή περιμετρικά του 

σχολείου / μεμονωμένο ή ομάδα σχολικών συγκροτημάτων 

 

 
3 έως 6 μήνες 
6 έως 12 μήνες 

Σταδιακή Υλοποίηση 
στον ορίζοντα της 5ετίας 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Υλοποίησης: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Εποπτείας: 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ + Ανάδειξη της πεζής μετακίνησης ως κύριου και ασφαλούς τρόπου μετακίνησης  
+ Ασφαλής μετακίνηση ευάλωτων χρηστών 
+ Προώθηση "ήπιων" μορφών μετακίνησης 
+ Τόνωση εμπορικότητας οδών 
+ Περιορισμός των οχλήσεων της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
+Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών λόγω άθλησης και αναβάθμισης του αστικού     
περιβάλλοντος 
+ Προώθηση καθαρών μορφών μετακίνησης 
+ Βελτίωση της ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών στα σχολικά 
συγκροτήματα εντός και εκτός σχολικού ωραρίου ( π.χ. για απογευματινή άθληση) 
+ Προώθηση της πεζή μετακίνησης ως κύριο μέσο μετάβασης στο σχολείο  
+ Αστική αναζωογόνηση γειτονιών περιμετρικά των σχολείων 
- Μείωση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό 
- Ανάγκη ρύθμισης τροφοδοσίας καταστημάτων 
- Αύξηση χρόνου μετακίνησης με Ι.Χ. αυτοκίνητο εξαιτίας μειωμένων ταχυτήτων (διέλευση 
από οδούς ήπιας κυκλοφορίας) η ανάγκης εκτέλεσης περιπορείας (γύρω από πεζοδρόμους). 
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Δείκτες παρακολούθησης 

• Πλάτος πεζοδρομίων ως δείκτης καλής 
βαδισιμότητας 

• Ποσοστό πεζοδρομίων με πλάτος >2,1μ 
• Ράμπες και οδηγοί τυφλών κατά μήκος  

τμημάτων πεζοδρόμων 
• Βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων και  

ενθάρρυνση ήπιων μορφών κινητικότητας στα 
σχολεία 

Προεκτίμηση δαπάνης 
 

Αντικατάσταση και επισκευή 
φθαρμένων πεζοδρομίων 

4.000.000 € 

Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων 660.000,00  € 

Δημιουργία ραμπών και 
οδηγών τυφλών 

490.000,00 € 

Βελτίωση της πρόσβασης των 
ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτήρια και 
υπηρεσίες 

20.000,00 € 

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου 
συστήματος πινακίδων για 
πεζούς και ποδηλάτες 

25.000,00 € 

Δημιουργία σχολικών 
δακτυλίων 

600.000,00 € 

Χρηματοδότηση 

• Ίδιοι πόροι Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού αν πρόκειται 
για δημοτικό δίκτυο & ίδιοι πόροι Περιφέρειας για 
πρωτεύων οδικό δίκτυο  

• ΠΕΠ Αττικής (2014-2020, 2021-2027) 

• Πράσινο Ταμείο 

• Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 
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Πίνακας 5.4: Βελτίωση και επέκταση υποδομών για το ποδήλατο 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος Πακέτου 
Μέτρων  

2. Βελτίωση και επέκταση υποδομών για το ποδήλατο 

Εξεταζόμενα 
Μέτρα  

2.1 Αναδιαμόρφωση και ανάπτυξη υφιστάμενου δικτύου 
ποδηλατοδρόμων 
2.2 Αναβάθμιση και επέκταση δικτύου στάθμευσης ποδηλάτων                                         

2.3  Εγκατάσταση συστήματος ποδηλάτων κοινής χρήσης                          

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Ενίσχυση υποδομών μετακίνησης με το ποδήλατο  
Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Στρατηγικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- 
Ψυχικού   
(Παραδοτέο Β) : 

✓ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία   

✓ Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία 
✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται 

με το ποδήλατο  

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

• Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέου Ψυχικού 
 

Περιλαμβάνει την πρόταση για την οργάνωση των χρήσεων γης εντός 

του πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού. Περιέχει τα όρια της κάθε 

πολεοδομικής ενότητας, τη γενική εκτίμηση των αναγκών των 

πολεοδομικών ενοτήτων σε κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς 

εξυπηρετήσεις, τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης των 

πολεοδομικών ενοτήτων, τις χρήσεις γης, τα πολεοδομικά κέντρα, το 

κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, την πυκνότητα και το μέσο συντελεστή 

δόμησης και τις τυχόν απαγορεύσεις δόμησης και χρήσης. 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία:  

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά για κάθε εξεταζόμενο μέτρο 

 
2.1 Αναβάθμιση, συντήρηση και ανάπτυξη υφιστάμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων 
 

Το ποδήλατο είναι καταλύτης οδικής ασφάλειας και κοινωνικής αλληλεπιδρασης. Η ανάπτυξη 

δικτύου ποδηλατοδρόμων (είτε αυτόνομα είτε ως τμήμα πράσινων διαδρομών) μπορεί να 

βοηθήσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην προώθηση του ποδηλάτου αλλά και στην 

ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας γενικότερα. Οι λύσεις για τη δημιουργία 

ποδηλατοδρόμων ποικίλουν, καθώς μπορεί να αποτελούν είτε αποκλειστικές υποδομές είτε 

να μοιράζονται τον οδικό χώρο με άλλους χρήστες πχ. αυτοκίνητα ή πεζούς. Σε κάθε 

περίπτωση η εισαγωγή του ποδηλάτου στην κυκλοφοριακή πραγματικότητα θα είναι 

σημαντικός παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και παράγοντας 

προσέλκυσης επισκεπτών από γειτονικούς οικισμούς.  

Η υποδομή ποδηλάτου είναι εξ’ ίσου σημαντικό μέρος της διατομής της αστικής οδού όσο ο 
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χώρος της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, η ζώνη παρόδιας στάθμευσης και ο χώρος κίνησης 

των πεζών. Ο χώρος που απαιτείται για την ένταξη του ποδηλάτου στην αστική οδό 

προκύπτει από την ανακατανομή του χώρου που είναι διαθέσιμος για τις λειτουργίες της 

κυκλοφορίας και της στάθμευσης. Τρόποι εξασφάλισης χώρου για την κυκλοφορία του 

ποδηλάτου είναι: 

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

- Η κατάργηση λωρίδας κυκλοφορίας ή ζώνης παρόδιας στάθμευσης 
- Η εφαρμογή μονοδρομήσεων κατόπιν κυκλοφοριακής μελέτης 
- Η συνύπαρξη του ποδηλάτου με τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία γενικά ή με τα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς στις λεωφορειολωρίδες ή ακόμα και τους πεζούς σε πεζοδρόμια 
επαρκούς πλάτους ή/και σε πεζόδρομους, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση τα 
απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή και άνετη κίνηση όλων των χρηστών της οδού. 

Κατά το σχεδιασμό υποδομών ποδηλάτου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι που 

σχετίζονται με τις διαστάσεις και την όδευση του ποδηλάτου και τα φυσικά χαρακτηριστικά της 

ποδηλατικής δραστηριότητας (σταθερότητα και ελιγμοί) καθώς και αποστάσεις από σταθερά 

στοιχεία ή τις υπόλοιπες λειτουργίες του οδικού περιβάλλοντος. 

Οι διάφορες κατηγορίες υποδομής και οι σχηματικές τους απεικονήσεις που θεωρούνται 

κατάλληλες για την περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού αναφέρονται παρακάτω (πηγή: 

ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016): 

 

 

Εικόνα 5.5: Λωρίδα ποδηλάτου στο οδόστρωμα 

  

 Εικόνα 5.6: Λωρίδα ποδηλάτου διαχωριζόμενη από την κυκλοφορία 

 

Κόστος: Μέτριο 

Ταχύτητα Κίνησης ποδηλάτου: 

Μέτρια 

Αίσθημα Ασφάλειας: Μέτριo 

Δέσμευση Χώρου: Μέτρια 

-Αφαιρεί θέσεις στάθμευσης 

Κόστος: Υψηλό 

Ταχύτητα Κίνησης Ποδηλάτου: Υψηλή 

Αίσθημα Ασφάλειας: Υψηλό 

Δέσμευση Χώρου: Υψηλή 

+ Δεν παραβιάζεται από Ι.Χ. 

-Αφαιρεί θέσεις στάθμευσης 
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Εικόνα 5.7: Μεικτή Κυκλοφορία με οχήματα 

 
Η επιλογή του δικτύου ποδηλατοδρόμων ακολουθεί αυτή των πράσινων διαδρομών και 

βασίζεται στην ίδια σχεδιαστική αρχή της σύνδεσης των σημαντικών χρήσεων γης και των 

σημείων ενδιαφέροντος (τα σχολικά συγκροτήματα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσιες  

υπηρεσίες, χώρους πρασίνου κ.ά). Σκοπός είναι η 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, αλλά και προς τη δημοτική ενότητα Φιλοθέης κατά μήκος του ρέματος της Φιλοθεής. 

Για την χάραξη αυτή ελήφθησαν υπόψη οι κλίσεις, το πλάτος της οδού, η ιεράρχηση των 

οδών καθώς και η πολεοδομική σημασία τους.  

Ο ποδηλατόδρομος αυτός θα έχει ενιαία διαμόρφωση, προκειμένου να αποτελέσει τον κορμό 

του δικτύου και συνδέεται με τις πράσινες διαδρομές, ενώ θα αποτελέσει ευκαιρία για 

συνολική ανάπλαση των οδών που θα διέρχεται. 

Ο τρόπος υλοποίησης των παρεμβάσεων στις οδούς που προτείνονται για την ανάπτυξη του 

δικτύου ποδηλατοδρόμων θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης εφαρμογής που θα εκπονηθεί 

σε μεταγενέστερο στάδιο για τις συγκεκριμένες οδούς και θα λαμβάνει υπόψη και τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. 

 

2.2  Αναβάθμιση και επέκταση δικτύου θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων & 2.3 
Εγκατάσταση συστήματος  ποδηλάτων κοινής χρήσης 
 
Οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και τις ζωές των κατοίκων 

γενικότερα. Μάλιστα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ρόλο στον τομέα των μετακινήσεων. Επομένως, 

είναι σημαντικό μία περιοχή, η οποία επιθυμεί να επιτύχει ένα σημαντικό επίπεδο βιώσιμης 

κινητικότητας, να αξιοποιήσει ορισμένα από αυτά τα εργαλεία.  

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

διευκολύνουν τις σύντομες διαδρομές, μέσα από την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών 

για την ασφαλή στάθμευση των ποδηλάτων, αλλά και μέσα από την  εγκατάσταση 

συστήματος ποδηλάτων (ή και πατινιών) κοινής χρήσης. Το εύρος κάλυψης εξαρτάται από 

την έκταση και τον πληθυσμό του Δήμου, ενώ  το σύστημα μπορεί να επεκταθεί και σε 

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

ποδηλάτες. 

Τα προγράμματα ποδηλάτων κοινής χρήσης υπάρχουν εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, αλλά μόνο 

την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί σημαντικά σε περισσότερες από 800 πόλεις σε όλο τον 

κόσμο και με έναν παγκόσμιο στόλο που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 900.000 ποδήλατα. 

Κόστος: Χαμηλό 

Ταχύτητα Κίνησης Ποδηλάτου: Μέτρια 

Αίσθημα Ασφάλειας: Μέτριο 

Δέσμευση Χώρου: Χαμηλή 

+ Δεν αφαιρεί θέσεις  στάθμευσης 

+ Κατάλληλο για στενές οδούς 

- Απαιτείται έντονη σήμανση  
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Εικόνα 5.8:  Προγράμματα κονόχρηστων ποδηλάτων ανά περιοχή, 2000-2012 (Μidgley, 
Meddin and DeMaio, Yang et al, Shaheen at al.) 

 

Η ανάπτυξη συστήματος ποδηλάτων κοινής χρήσης αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο μέτρο για την 

ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου από κατοίκους και επισκέπτες. Επίσης εμφανίζει καίρια 

σημασία για την προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού. Η υλοποίησή του απαιτεί μικρό 

χρόνο και απλές διαδικασίες ωρίμανσης. Επίσης, το κόστος για τον Δήμο μπορεί να είναι 

σχετικά χαμηλό καθώς μπορεί η υλοποίησή του να χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά 

προγράμματα που υποστηρίζουν δράσεις καινοτομίας ή να γίνει αποκλειστικά από ιδιώτες. 

Οι σταθμοί τοποθετούνται σε δημόσιους χώρους, σε σημαντικούς πόλους έλξης καθώς και σε 

κόμβους του δικτύου πράσινων διαδρομών. Η σταδιακή τοποθέτησή τους γίνεται σε 

συνδυασμό με την επέκταση των πράσινων διαδρομών.  

Οι σταθμοί bike-sharing θα αποτελούν ιδιαίτερα σημεία μέσα στην πόλη, τα οποία θα δίνουν 

στους κατοίκους και επισκέπτες τη δυνατότητα χρήσης (ηλεκτρικού) ποδηλάτου ή μέσων 

μικροκινητικότητας, πχ πατίνια για μικρό χρονικό διάστημα. Οι σταθμοί αυτοί θα έχουν 

μεταβλητές θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής που εξυπηρετούν. Χρειάζεται να 

γίνει μελέτη εφαρμογής για τον ακριβή καθορισμό της θέσης και του μεγέθους των σταθμών. 

 

Ζητήματα προς αντιμετώπιση  

 
Η αναβάθμιση των υποδομών μετακίνησης με το ποδήλατο αναμένεται να βελτιώσει 
σημαντικά την απαιτούμενη ασφάλεια και προσπελασιμότητα της πόλης από όλους και 
κυρίως από τους ευάλωτους χρήστες. Επιπλέον, θα ανακατανείμει το δημόσιο χώρο 
κυκλοφορίας υπέρ της ήπια κινητικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης. Το υπόψη 
μέτρο αποτελεί κύριο εργαλείο στην επίτευξη των γενικών και στρατηγικώμ στόχων του 
ΣΒΑΚ. 
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Πεδίο εφαρμογής 

 
2.1 Αναδιαμόρφωση και ανάπτυξη υφιστάμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων- 2.2 Αναβάθμιση 
και επέκταση δικτύου θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων- 2.3 Εγκατάσταση συστήματος  
ποδηλάτων κοινής χρήσης  
 
5ετία 

• 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, αλλά και προς τη Δημοτική 

ενότητα Φιλοθέης  

 

• Δίκτυο θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων και εφαρμογή συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων στους βασικούς πόλους έλξης, κοινωφελείς εγκαταστάσεις (σταθμοί 

ποδηλάτων/πατινιών κοινής χρήσης) 

 

 
 
Εικόνα 5.9: Προτεινόμενη επέκταση ποδηλατοδρόμου ορίζοντας 5ετίας 
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10ετία 

• 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) 

• Εγκατάσταση συστήματος ποδηλάτων κοινής χρήσης και πατινιών σε περισσότερα 

σημεία βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης - επιπλέον σταθμοί 

ποδηλάτων/πατινιών κοινής χρήσης) 

 
 

Εικόνα 5.10: Προτεινόμενη επέκταση ποδηλατοδρόμου ορίζοντας 10ετίας- σύνδεση με 
πράσινες διαδρομές  

 

Προτεραιότητα Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας 
Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής (πχ Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση) 

Χ 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Άλλη δράση Ωριμότητας:  
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Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Μελέτη εφαρμοφής επέκτασης δικτύου ποδηλατοδρόμων 
Αρχιτεκτονική μελέτη αστική αναζωογόνησης – ολιστική προσέγγιση 

περιοχής ή άξονα  

Κυκλοφοριακή Τεκμηρίωση 
Υλοποίηση 
 
Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας για την εγκατάσταση 
συστήματος ποδηλάτων και πατινιών κοινής χρήσης  

 

Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων βάσει των 
αποτελεσμάτων της μελέτης 

 

 

 

6 έως 8 μήνες 

6 έως 8 μήνες 

Σταδιακή 
υλοποίηση σε 
ορίζοντα 10ετίας 

 
6 έως 9 μήνες 
 
1 έως 3 έτη 
 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Υλοποίησης: 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Εποπτείας: 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Προώθηση "ήπιων" μορφών μετακίνησης 
+ Ανάδειξη του ποδηλάτου ως ασφαλούς μέσου μετακίνησης 
+ Βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους ποδηλάτες 
+ Ενίσχυση προσπελασιμότητας πεζών και ποδηλάτων 
+ Περιορισμός των οχλήσεων της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
+Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών λόγω άθλησης και αναβάθμισης του αστικού     
περιβάλλοντος 
- Μείωση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό 
- Ανάγκη ρύθμισης τροφοδοσίας καταστημάτων 
- Αύξηση χρόνου μετακίνησης με Ι.Χ. αυτοκίνητο εξαιτίας μειωμένων ταχυτήτων (διέλευση 
από οδούς ήπιας κυκλοφορίας) η ανάγκη εκτέλεσης περιπορείας 

 

 
Δείκτες παρακολούθησης 
 

• Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων  
• Ποσοστό μετακινήσεων με ποδήλατο 

Προεκτίμηση δαπάνης 

Αναδιαμόρφωση και καλύτερη 
σύνδεση του υφιστάμενου 
ποδηλατόδρομου με τους 
βασικούς πόλους έλξης 

2.550.000,00€ 

 
Επέκταση υφιστάμενου δικτύου 
ποδηλατοδρόμων  

2.500.000,00 €  

Ανάπτυξη δικτύου και ένταξή του 
στο μητροπολιτικό δίκτυο 

2.290.000,00 € 

Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων 11.000,00 € 

Μελέτη και εφαρμογή 
συστήματος ποδηλάτων κοινής 
χρήσης 

380.000,00 € 
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Χρηματοδότηση 

 
• Ίδιοι πόροι Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού αν πρόκειται 

για έργα στο δημοτικό δίκτυο & ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας για βασικό οδικό δίκτυο  

 
• ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 
 
• Πράσινο Ταμείο 
 

• Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 
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Πίνακας 5.5: Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας- Κυκλοφοριακή οργάνωση 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος Πακέτου 
Μέτρων  

3Α. Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας- 

Κυκλοφοριακή οργάνωση 

Εξεταζόμενα 
Μέτρα  

3.1 Ιεράρχηση του οδικού δικτύου  
3.2 Δημιουργία θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας 
3.3 Δημιουργία superblocks 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Οδικό Δίκτυο - Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με Στρατηγικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού   
(Παραδοτέο Β) : 

✓ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία   

✓ Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία 
✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται 

με περπάτημα 
✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται 

με το ποδήλατο 
✓ Μείωση τροχαίων ατυχημάτων με εμπλεκόμενους πεζούς και 

ποδηλάτες  

 

• Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νέου Ψυχικού 
 

Περιλαμβάνει την πρόταση για την οργάνωση των χρήσεων γης εντός 

του πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού. Περιέχει τα όρια της κάθε 

πολεοδομικής ενότητας, τη γενική εκτίμηση των αναγκών των 

πολεοδομικών ενοτήτων σε κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς 

εξυπηρετήσεις, τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης των 

πολεοδομικών ενοτήτων, τις χρήσεις γης, τα πολεοδομικά κέντρα, το 

κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, την πυκνότητα και το μέσο συντελεστή 

δόμησης και τις τυχόν απαγορεύσεις δόμησης και χρήσης. 

 

• Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Δημοτικής Ενότητας 

Ψυχικού (2015) 

Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των συνθηκών κίνησης πεζών και 

οχημάτων στην περιοχή συγκέντρωσης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Δ.Ε. 

Ψυχικού. Περιλαμβάνει προτάσεις διαμόρφωσης αξόνων κίνησης πεζών 

στην υπό μελέτη περιοχή με στόχο την άνετη, ασφαλή και ταχεία κίνηση 

πεζών εγκάρσια προς την Λ. Κηφισίας, με μεγιστοποίηση της 

προσβασιμότητας στην υπάρχουσα γέφυρα πεζών επί της οδού 

Στεφάνου  Δέλτα.  
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Συνάφεια με 
Μελέτες, 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

• Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Δημοτικής Ενότητας 

Νέου Ψυχικού (2015) 

Η μελέτη περιλαμβάνει την πρόταση κυκλοφοριακών επεμβάσεων στην 
περιοχή του Φάρου με σκοπό την διευκόλυνση της κίνησης πεζών και 
οχημάτων, προτάσεις επεμβάσεων σε διασταυρώσεις του οδικού δικτύου 
της Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού και την πρόταση αξόνων κίνησης 
πεζών στην περιοχή μελέτης με στόχο την άνετη, ασφαλή και ταχεία 
κίνηση πεζών από και προς  διάφορες περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος. 
 

• Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Δημοτικής Ενότητας 

Φιλοθέης (2016) 

Η μελέτη περιλαμβάνει τον οριζοντιογραφικό σχεδιασµό των νέων 

διαµορφώσεων των κρασπέδων των οδών σε επιλεγµένες θέσεις και τη 

μελέτη νέων προγραµµάτων φωτεινής σηµατοδότησης και συντονισµού 

σηµατοδότησης σε ισόπεδες σηµατοδοτούµενες διασταυρώσεις στη ΔΕ 

Φιλοθέης 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία:  

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά για κάθε εξεταζόμενο μέτρο 

 
3.1 Ιεράρχηση του οδικού δικτύου - 3.2 Δημιουργία θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας 
 
Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου συνιστά θεμελιώδες ζήτημα του πολεοδομικού και 

συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Εστιάζοντας στα ΣΒΑΚ αξίζει να σημειωθεί πως αποτελεί 

απαραίτητο αλλά και οικονομικό μέτρο για την εφαρμογή του συνόλου των κανονιστικών, 

στρατηγικών και λοιπών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων. 

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

απαραίτητα παράλληλες μεταξύ τους, αλλά συνδυάζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες 

μετακίνησης τόσο μέσα στη συγκεκριμένη χωρική ενότητα (αστική περιοχή στην εν λόγω 

περίπτωση) όσο και μεταξύ της ενότητας αυτής και άλλων εξωτερικών χωρικών ενοτήτων). 

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

κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό της βασικής λειτουργίας (κινητικότητας ή πρόσβασης) που 

επιτελούν. Διακρίνονται πέντε (5) βασικές κατηγορίες:  

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

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

• «Δευτερεύουσα αρτηρία». Οι αρτηρίες αυτές εξυπηρε-τούν μετακινήσεις μικρότερου 
μήκους και με μικρότερη ταχύτητα σε σύγκριση με μία κύρια αρτηρία. Οι δευτερεύουσες 
αρτηρίες συμπληρώνουν τις κύριες αρτηρίες σε ένα αστικό οδικό δίκτυο. 

• «Συλλεκτήρια οδός». Σκοπός είναι η κατανομή των μετα-κινήσεων από τις αρτηρίες στο 
δίκτυο των τοπικών οδών και, αντίστροφα, η διοχέτευση της κυκλοφορίας από το τοπικό 
δίκτυο στις αρτηρίες. Οι συλλεκτήριες οδοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω σε 
κύριες και δευτερεύουσες. 

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

 

Ένα κύριο γνώρισμα της λειτουργικής ιεράρχησης από την κατηγορία της ελεύθερης λεωφόρου 

προς την κατηγορία της τοπικής οδού είναι η μείωση της δυνατότητας ανεμπόδιστης και 

συνεχούς κίνησης σε αντιδιαστολή με την ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης στις παρόδιες 

χρήσεις γης. 

Στην περίπτωση του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού προτείνεται η αναδιοργάνωση της 
ιεράρχησης του οδικού δικτύου για την αντιμετώπιση της διαμπερούς κυκλοφορίας, εστιάζοντας 
σε επιβαρυμένους άξονες για τον ορίζοντα 5ετίας  και μεταβαίνοντας σταδιακά σε πιο 
ριζοσπαστικές επεμβάσεις σε ορίζοντα 10ετίας. Επίσης προτείνεται  η μείωση ορίων ταχύτητας 
στο ιεραρχημένο δίκτυο στα στα 30 km/h για τις τοπικές οδούς με εγκατάσταση επιπρόσθετης 
σήμανσης. 
 
H δημιουργία εκτεταμένων περιοχών ήπιας κυκλοφορίας εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τόσο στην 

αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας όσο και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

στο δημόσιο χώρο της πόλης.  

Η δημιουργία τέτοιου είδους περιοχών επιτυγχάνεται κυρίως με κυκλοφοριακά μέτρα που 

εμποδίζουν τις διαμπερείς ροές (π.χ. μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις) ή με κατασκευαστικά 

μέτρα (π.χ. δημιουργία νησίδων, πεζοδρόμων) που κάνουν τη διέλευση των αυτοκινήτων 

αδύνατη ή με μικρότερη ταχύτητα. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν με χαμηλού 

κόστους παρεμβάσεις, όπως η απλή σήμανση (οριζόντια ή κάθετη). Οι διαμπερείς ροές 

κατευθύνονται σε ανώτερες ιεραρχικά οδούς. Είναι ένα μέτρο εφικτό και δεν αναμένεται να 

προκληθούν σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς δεν εμποδίζεται η πρόσβαση των 

αυτοκινήτων, απλά αλλάζουν οι πορείες τους. 

 Πιο συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα μέτρα μετριασμού της έντασης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

είναι τα ακόλουθα: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ / ΟΡΙΣΤΙΚΟ 
ΣΒΑΚ  

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ  119 

 

• Έντονη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επιτρεπόμενης ταχύτητας: Η έντονη 

σήμανση δημιουργεί στον οδηγό την αίσθηση της ευθύνης, με αποτέλεσμα να είναι πιο 

προσεκτικός και να τηρεί τους κανόνες. Αντίστοιχα, οι ευάλωτοι χρήστες της οδού μπορούν 

να κινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια σε ένα οδικό περιβάλλον με περισσότερο ξεκάθαρη 

και εμφανή σήμανση. 

    

 
 

Εικόνα 5.11: Παραδείγματα οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης επιτρεπόμενης ταχύτητας  
 

• Αλλαγή υφής ή /και χρώματος στο σύνολο του οδοστρώματος. Η αλλαγή της υφής του 
οδοστρώματος εφαρμόζεται συνήθως στο πλαίσιο παρεμβάσεων με στόχο την αισθητική 
αναβάθμιση στην οδό. Παράλληλα, με την χρήση κατάλληλων υλικών, επιτυγχάνεται η 
μείωση των ταχυτήτων των διερχόμενων οχημάτων, με άμεσα οφέλη στην οδική ασφάλεια. 
Σημαντικό είναι τα υλικά οδοστρωσίας αν εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες παραμέτρους 
αντιολισθηρότητας, ωστόσο να μην λειτουργούν επιβαρυντικά για τα ελαστικά των 
οχημάτων.  
 

 
 

Εικόνα 5.12: Αλλαγή υφής στο σύνολο του οδοστρώματος 
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• Μεταβολές (θλάσεις) τού άξονα τις οδού. Ο ευθύς άξονας σε μια οδό επιτρέπει την 
ανάπτυξη ταχυτήτων. Το εξεταζόμενο μέτρο εφαρμόζει μια σειρά μόνιμων ή προσωρινών 
παρεμβάσεων προκειμένου να μεταβάλει ελαφρά τον άξονα της οδού με σκοπό τον 
περιορισμό της ταχύτητας κίνησης. Οι θλάσεις του άξονα μπορούν να πραγματοποιηθούν 
με προεκτάσεις του πεζοδρομίου, επέκταση ή εγκατάσταση φυτεύσεων και επιτρεπόμενη 
κάθετη στάθμευση. Τέτοιες λύσεις εφαρμόζονται με καλύτερα αποτελέσματα σε 
μονοδρομημένες οδούς.  
 

 
 

Εικόνα 5.13: Παράδειγμα μεταβολών του άξονα της οδού 
 

• Μετατροπή τοπικών οδών σε ήπιας κυκλοφορίας εφαρμόζοντας συνδυασμό μέτρων: 
Ο συνδυασμός μέτρων περιορισμού της ταχύτητας και αστικής ανάπλασης αναβάθμισης 
της αισθητικής και τις «ζωτικότητας» μιας οδού, αποτελεί την ουσία μιας οδού ήπιας 
κυκλοφορίας. Τέτοιες παρεμβάσεις αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και 
αποδίδουν στις οδούς λειτουργίες πέρα από την πρόσβαση στις κατοικίες. 
 

 
 

Εικόνα 5.14: Μετατροπή οδού σε ήπιας κυκλοφορίας 
 

Σε γενικές γραμμές εκτιμάται ότι τα εν λόγω μέτρα είναι εφικτά και δεν αναμένεται να 

προκληθούν σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς δεν εμποδίζεται η πρόσβαση των 

αυτοκινήτων, απλά αλλάζουν οι πορείες τους. 

 

Ο τρόπος εφαρμογής τους ποικίλει και μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, 

όπως η απλή σήμανση (οριζόντια ή κάθετη) ή και υψηλότερου όπως αρχιτεκτονικές 

παρεμβάσεις στον κοινόχρηστο χώρο (επεκτάσεις πεζοδρομίων, αλλαγή υφής στις διαβάσεις ή 
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και στο σύνολο του οδοστρώματος κ.ά.). Το είδος και το εύρος των παρεμβάσεων αυτών θα 

εξειδικευτούν από στοχευμένες μελέτες εφαρμογής που θα πρέπει να εκπονηθούν για τα οδικά 

τμήματα που εντάσσονται στις περιοχές ήπιας κυκλοφορίας σε κάθε χρονικό ορίζοντα. 

Στην περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού οι περιοχές ήπιας κυκλοφορίας  

διαμορφώνονται  σε συνάρτηση με την υφιστάμενη ιεράρχηση του οδικού δικτύου.  Εντός των 

περιοχών αυτών προτείνεται η ενίσχυση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, η 

διενέργεια αισθητικών παρεμβάσεων πχ πλακόστρωση όπου κρίνεται απαραίτητο, η μείωση της 

στάθμευσης, η οριοθέτηση των νόμιμων θέσεων στάθμευσης, η δημιουργία υποδομών για την 

ενθάρρυνση του περπατήματος και του ποδηλάτου. Πιο συγκεκριμένα, με βάση και τα 

πολεοδομικά χαρακτηριστικά του Δήμου προτείνονται οι παρακάτω σχεδιαστικές αρχές: 

 
Περιοχή Φάρου- Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού 
 

Οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας που τοποθετούνται στον πυρήνα εμπρικών δραστηριοτήτων του 

Δήμου αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα σε σχέση με της γειτονιές κατοικίας. Παράλληλα, για 

την περίπτωση της δημοτικής ενότητας Νέου Ψυχικού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

εξασφάλιση της αίσθησης συνέχειας με το υφιστάμενο δίκτυο πεζής μετακίνησης με οδούς 

ήπιας κυκλοφορίας (woonerfs), συμβάλλοντας στη διατήρηση της ανθρώπινης κλίμακας στον 

αστικό χώρο.  Στις εν λόγω οδούς, τα μέτρα μείωσης των ταχυτήτων της μηχανοκίνητης 

κυκλοφορίας περιορίζονται: 

• Σε επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα 

• Σε αλλαγή της υφής του οδοστρώματος 

• Σε περιορισμένες θλάσεις του άξονα της οδού 

• Σε κοινό επίπεδο κίνησης οχημάτων και πεζών με κατάλληλη υφή οδοστρώματος και 

έντονη σήμανση υπέρ των ήπιων μορφών κινητικότητας 

 

Περ ιοχές αποκλειστικής  κατοικίας- Δημοτικές ενότητες Ψυχικού και Φιλοθέης 

Για τις περιοχές αποκλειστικής κατοικίας προτείνεται: 

• Ανώτατο όριο ταχύτηας στα 20χλμ/ώρα 

• Έντονη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση 

• Σε οδούς με μικρό πλάτος: κοινό επίπεδο κίνησης οχημάτων και πεζών με κατάλληλες 

διαμορφώσεις- επέκταση ή εγκατάσταση φυτεύσεων και έντονη σήμανση υπέρ των ήπιων 

μορφών κινητικότητας 

 
3.3 Διαμορφωση super blocks 
 
To μέτρο διαμόρφωσης των super blocks βασίζεται στην ενοποίηση οικοδομικών τετραγώνων 

στο τοπικό οδικό δίκτυο ώστε να δημιουργείται χώρος για πεζούς και ποδηλάτες. Τα ιδιωτικά 

αυτοκίνητα και οι δημόσιες συγκοινωνίες κινούνται στους δρόμους που πλαισιώνουν αυτά τα 

τετράγωνα. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου είχε σκοπό τα εξής: 

• Την απελευθέρωση του δημόσιου χώρου για κοινωνικές και γειτονικές σχέσεις. 

• Τη μείωση του θορύβου και της ρύπανσης. 

• Την αύξηση της προσβασιμότητα. 

• Την αύξηση της χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών. 

• Υλοποίηση των χώρων κοινωνικοποίησης «superblocks» 

 

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

επιτρέπεται μόνο στους δρόμους γύρω από τα τετράγωνα αυτά, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να 

διατίθενται σε πεζούς και ποδηλάτες. Οι γειτονιές αυτές είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να 

δημιουργούν περισσότερους ελεύθερους χώρους όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να συναντώνται, 
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να συζητούν, να συναναστρέφονται και να κοινωνικοποιούνται. 

Η εφαρμογή των Superblocks θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον. 

Αρχικά, θα δημιουργήσει στους κατοίκους το αίσθημα της «γειτονιάς» και θα τους απομακρύνει 

από την ηχορύπανση και την αυξημένη επικινδυνότητα, που προέρχονται από τους υψηλούς 

φόρτους των διερχόμενων οχημάτων. Μετά την εφαρμογή αυτού του μέτρου, θα παράγει 

λιγότερους αέριους ρύπους, καθώς θα ενισχύει τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης όπως 

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

Ιδιαίτερη προσοχή από την εφαρμογή αυτού του συστήματος θα πρέπει να δοθεί στις συνέπειες 

που θα έχει στις τιμές των ακινήτων.  

 
Αναφορικά με την εφαρμογή του μέτρου στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού προτείνονται τα 

ακόλουθα: 

• Για την ενοποίηση των οικοδομικών τετραγώνων στην περιοχή του Φάρου θα 

επιδιωχθεί η σταδιακή /τμηματική πεζοδρόμηση ορισμένων οδών ή διαμορφωσή τους 

σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας με αλλαγή της υφής του οδοστρώματος (woonerfs). 

• Για τη δημιουργία ενοποιημένων οικοδομικών τετραγώνων στη Δημοτική Ενότητα 

Ψυχικού γύρω από τον άξονα της Διαμαντίδου προτείνεται η ενοποίηση των 

οικοδμομικών τετραγώνων με επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 20χλμ/ώρα και  

ηπιοποίηση των οδών με αλλαγή της υφής του οδοστρώματος. 

• Για τη δημιουργία ενοποιημένων οικοδομικών τετραγώνων στη Δημοτική Ενότητα 

Φιλοθέης προτείνεται η σταδιακή /τμηματική πεζοδρόμηση των οδών γύρω από την 

πλατεία Ι. Δροσοπούλου. 
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Ζητήματα προς αντιμετώπιση  
 Εναρμόνιση της λειτουργίας του οδικού δικτύου με τις τοπικά επικρατούσες οικιστικές, 

μορφολογικές, φυσικές συνθήκες και με το τοπίο. Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και 

αντιμετώπιση των διαμπερών κινήσεων. 

Το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων αναμένεται να βελτιώσει και τη ροή των οχημάτων, αλλά 
ταυτόχρονα συμβάλει και στην αποφόρτιση του επιβαρυμένου τοπικού δικτύου του Δήμου 
Φιλοθέης- Ψυχικού, δημιουργώντας νέους χώρους κοινωνικοποίησης και αλλάζοντας ριζικά το 
δημόσιο χώρο της πόλης.  
 

Πεδίο εφαρμογής 

3.1 Αναδιοργάνωση της ιεράρχησης του οδικού δικτύου για την αντιμετώπιση της 

διαμπερούς κυκλοφορίας – 3.2 Δημιουργία θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας-  3.3 

Δημιουργία superblocks 

Ορίζοντας 5ετίας 
 

• Αναδιοργάνωση της ιεράρχησης του οδικού δικτύου με σκοπό τη μείωση της διαμπερούς 

κυκλοφορίας σε επιβαρυμένους άξονες: 

• Μονοδρόμηση και ανάπλαση της  28ης Οκτωβρίου στη ΔΕ Ψυχικού, μονοδρόμηση της 

οδού Δάφνης- μετατροπή τους από δευτερεύουσες αρτηρίες σε συλλεκτήριες  

• Απομάκρυνση της κυκλοφορίας οχημάτων κατά μήκος του ρέματος της Φιλοθέης 

• Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας με ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα. 

Έκταση: 5.601,69 στρ. 
 

 
Εικόνα 5.15: Προτεινόμενη διαμόρφωση περιοχών ήπιας κυκλοφορίας και super blocks – 

Ορίζοντας 5ετίας 
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Ορίζοντας 10ετίας 
 

• Αναδιοργάνωση της ιεράρχησης του οδικού δικτύου με σκοπό τη ριζική αντιμετώπιση της 
διαμπερούς κυκλοφορίας  

• Δημιουργία περιοχών ενοποιημένων οικοδομικών τετραγώνων- superblocks - Έκταση : 
1.102, 10 στρ. 

 

 
 
Εικόνα 5.16: Προτεινόμενη διαμόρφωση περιοχών ήπιας κυκλοφροίας και super blocks 
ορίζοντας 10ετίας 
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Προτεραιότητα Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής (πχ Αποκεντρωμένη Διοίκηση) 
Χ 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 
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Οδικές παρεμβάσεις (μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, οδοί ήπιας 

κυκλοφορίας) 

Κυκλοφοριακές μελέτες 

Μονοδρομήσεις και μετατροπές οδών ήπιας κυκλοφορίας 

Επέκταση πεζοδρομήσεων και ολοκλήρωση παρεμβάσεων 

 

 

 

1,5-2 έτη 

5 έτη 

5-10 έτη 
 

 

 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Υλοποίησης: 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Εποπτείας: 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Βελτίωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο δίκτυο της πόλης 
+ Προστασία περιοχών κατοικίας από υψηλούς φόρτους μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
+ Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου 
+ Λειτουργική αναβάθμιση συνοικιών 
+ Αστική αναζωογόνηση και αναβάθμιση της αξίας των παρακείμενων ακινήτων 
+ Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
+ Ενίσχυση προσπελασιμότητας πεζών και ποδηλάτων 
+ Άνετη και ασφαλής μετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών 
+ Περιορισμός των οχλήσεων της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
- Μείωση θέσεων στάθμευσης 
- Χαμηλός βαθμός εξοικείωσης πολιτών   

Δείκτες παρακολούθησης 

• Πεζόδρομοι στο οδικό δίκτυο του Δήμου 

• Περιοχές/ Θύλακες  ήπιας κυκλοφορίας 

• Περιοχές ενοποιημένων οικοδομικών τετραγώνων 
(superblocks) 

• Ποσοστό μείωσης ετήσιου αριθμού τροχαίων 
συμβάντων 
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Προεκτίμηση δαπάνης 

Μονοδρόμηση και ανάπλαση της  
28ης Οκτωβρίου στη ΔΕ Ψυχικού, 
μονοδρόμηση της οδού Δάφνης 
και Ανάπλαση πλατείας Πίνδου και 
περιοχής "Νέας Αγοράς" 

600.100,00€ 

Απομάκρυνση της κυκλοφορίας 
οχημάτων κατά μήκος του ρέματος 
της Φιλοθέης 

30.000,00€ 

Δημιουργία θυλάκων ήπιας 
κυκλοφορίας 

12.896.250,00€  

 

Δημιουργία περιοχών superblocks 1.742.940,00€ 

Αντιδρομήσεις οδικών τμημάτων 
για την αποφυγή διαμπερών ροών 

20.000,00€ 

Χρηματοδότηση 

- Ίδιοι πόροι Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού αν πρόκειται για 
δημοτικό δίκτυο & ίδιοι πόροι Περιφέρειας για βασικό οδικό 
δίκτυο  
 
- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-2027 
 
- Πράσινο Ταμείο, «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 
2019-2020» 
  
- Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 
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Πίνακας 5.6: Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας- οδική ασφάλεια 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος πακέτου 
μέρτων 

3Β. Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας- 

οδική ασφάλεια 

Εξεταζόμενα 
Μέτρα 

3.4 Βελτίωση κρίσιμων κυκλοφοριακών κόμβων                                 

3.5 Συντήρηση/ αποκατάσταση οδικού δικτύου                                  

3.6 Συντήρηση/ αποκατάσταση  αστικού εξοπλισμού                                                                    

3.7 Αναβάθμιση και χωροθέτηση διαβάσεων για πεζούς και 

ποδηλάτες  σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές (διεπαφή με 

άλλα μέσα)   

3.8 Ηχητική καθοδήγηση στους φωτεινούς σηματοδότες 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Διαχείριση κυκλοφορίας – Οδική Ασφάλεια 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με Στρατηγικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- 
Ψυχικού   
(Παραδοτέο Β) : 

✓ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία   

✓ Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 

✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 
πραγματοποιούνται με περπάτημα 

✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 
πραγματοποιούνται με το ποδήλατο 

✓ Μείωση τροχαίων ατυχημάτων με εμπλεκόμενους πεζούς 
και ποδηλάτες 
  

Συνάφεια με 
Μελέτες, 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

 

• Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Δημοτικής 
Ενότητας Ψυχικού (2015) 

Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των συνθηκών κίνησης 

πεζών και οχημάτων στην περιοχή συγκέντρωσης Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων Δ.Ε. Ψυχικού. Περιλαμβάνει προτάσεις διαμόρφωσης 

αξόνων κίνησης πεζών στην υπό μελέτη περιοχή με στόχο την 

άνετη, ασφαλή και ταχεία κίνηση πεζών εγκάρσια προς την Λ. 

Κηφισίας, με μεγιστοποίηση της προσβασιμότητας στην 

υπάρχουσα γέφυρα πεζών επί της οδού Στεφάνου  Δέλτα.  

• Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Δημοτικής 

Ενότητας Νέου Ψυχικού (2015) 

Η μελέτη περιλαμβάνει την πρόταση κυκλοφοριακών 
επεμβάσεων στην περιοχή του Φάρου με σκοπό την διευκόλυνση 
της κίνησης πεζών και οχημάτων, προτάσεις επεμβάσεων σε 
διασταυρώσεις του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Νέου 
Ψυχικού και την πρόταση αξόνων κίνησης πεζών στην περιοχή 
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μελέτης με στόχο την άνετη, ασφαλή και ταχεία κίνηση πεζών 
από και προς  διάφορες περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος. 
 

• Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Δημοτικής 

Ενότητας Φιλοθέης (2016) 

Η μελέτη περιλαμβάνει τον οριζοντιογραφικό σχεδιασµό των νέων 

διαµορφώσεων των κρασπέδων των οδών σε επιλεγµένες θέσεις 

και τη μελέτη νέων προγραµµάτων φωτεινής σηµατοδότησης και 

συντονισµού σηµατοδότησης σε ισόπεδες σηµατοδοτούµενες 

διασταυρώσεις στη ΔΕ Φιλοθέης 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση:  

Υπηρεσία / Διαδικασία:  

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

4.1 Βελτίωση κρίσιμων κυκλοφοριακών κόμβων                                  

Η οδική ασφάλεια αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο στον αστικό χώρο. Η αναβάθμιση 
διασταυρώσεων στο αστικό οδικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό μέτρο υποδομών η 
εφαρμογή του οποίου θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια. 
Το κόστος και ο χρόνος υλοποίησης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την επιλεγμένη 
παρέμβαση.  
Χαρακτηριστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ροής της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας είναι η δημιουργία κυκλικών κόμβων, ο ανασχεδιασμός του 
φυσικού χώρου της διασταύρωσης, η απλοποίηση των επιτρεπόμενων κινήσεων, η 
τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη κ.α.. 
Περιπτώσεις τέτοιων παρεμβάσεων φαίνονται στις παρακάτω εικόνες: 
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Εικόνα 5.17: Διατάξεις αναβάθμισης κόμβων του δικτύου 
 

        

Εικόνα 5.18: Διάταξη αναβάθμισης κόμβων του δικτύου 

Λογική: Οι κόμβοι επιλέγονται σε συνάρτηση με την επικινδυνότητα που παρουσιάζουν 
από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, την ιεράρχηση των οδών που τέμνονται 
και τη σημασία της περιοχής (πχ κεντρική, υπερτοπικός πόλος έλξης).  
Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν είναι πχ η δημιουργία κυκλικού κόμβου, η 
αλλαγή υφιστάμενης σηματοδότησης, η εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών 
(έξυπνων), μείωση τεμνουσών κινήσεων, στενώσεις οδοστρώματος, απομάκρυνση 
στάθμευσης κ.α. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση του κόμβου θα αποφασιστεί μέσα από 
μελέτες εφαρμογής. 
 

4.2 Συντήρηση / αποκατάσταση οδικού δικτύου 

Περιλαμβάνει την αναγνώριση των φθορών του οδοστρώματος και των διατάξεων που 
δυσχεραίνουν την κίνηση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και οφείλονται σε κακοτεχνίες 
και την αποκατάσταση τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην κατάσταση του 
οδοστρώματος στις θέσεις διαβάσεων των πεζών και μπροστά από τις στάσεις τις 
δημόσιας συγκοινωνίας. 
Η απορροή των υδάτων αποτελεί εξίσου σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με κατάλληλες επικλήσεις και διατάξεις απορροής στις οδούς. Τα 
λιμνάζοντα ύδατα από κακοτεχνίες ή φθορές στο οδόστρωμα, λειτουργούν ως σημαντικό 
εμπόδιο στην μετακίνηση των πεζών και των ποδηλατιστών. 
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Οι διαδικασίες συντήρησης και αποκατάστασης μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
ολοκληρωμένων αναπλάσεων στις οδούς της πόλης που συνδυάζουν περισσότερα από 
ένα, μέτρα του ΣΒΑΚ και άλλων σχεδίων. Η συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού 
δικτύου πραγματοποιείται σε πρώτη φάση στις βασικές αρτηρίες και επεκτείνεται στο 
υπόλοιπο δίκτυο της πόλης 
 
4.3 Συντήρηση / αποκατάσταση αστικού εξοπλισμού 

Περιλαμβάνει τον εντοπισμό ελλείψεων στην οδική σήμανση (οριζόντια και κατακόρυφη), 
την σηματοδότηση και τον φωτισμό της οδού και την συμπλήρωσή /συντήρηση τους 
σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές. Η διόρθωση/ συμπλήρωση της 
σήμανσης και της σηματοδότησης προτείνεται να γίνει αρχικά σε σημεία του δικτύου, 
όπου εξυπηρετούνται σημαντικοί κυκλοφοριακοί φόρτοι, είτε σημεία με μεγάλη 
συγκέντρωση παραβάσεων και ατυχημάτων. Αντίστοιχα, ο φωτισμός της οδού θα πρέπει 
να συμπληρωθεί κατά προτεραιότητα λαμβάνοντας υπόψη και την βελτίωση της 
ασφάλειας στην κίνηση πεζών και ποδηλάτων. 
 
Ρυθμιστική πληροφόρηση: 

Η ρυθμιστική οριζόντια και κατακόρυφη πληροφόρηση στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού 
αντιμετωπίζει όμοια ζητήματα με άλλες Δήμους της Αττικής. Οι τοπικές παρεμβάσεις σε 
οδούς, οι τμηματικές συντηρήσεις και η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου σήμανσης 
οδηγούν συχνά σε λανθασμένη σήμανση, παρωχημένη σήμανση ή έλλειψη σήμανσης. 
Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ προτείνεται η εκπόνηση / ανάθεση μιας μελέτης που  
 
o Θα καταγράψει την ρυθμιστική σήμανση στο δίκτυο της πόλης 
o Θα καθορίσει την ορθή κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση στο δίκτυο λαμβάνοντας 

υπόψη της προτάσεις του μέτρου «Διατάξεις διάσχισης για πεζούς και ποδήλατα», 
o Θα κατασκευάσει πλάνο με τις εκτιμώμενες μεταβολές στην σήμανση από την 

υλοποίηση των σχετικών μέτρων του ΣΒΑΚ. 
o Θα διατυπώσει πλάνο συντήρησης ή/και αντικατάστασης της σήμανσης στο σύνολο 

του Δικτύου  
Ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στην οριστική χωροθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης 
στον χώρο της οδού, προκειμένου να μην λειτουργεί ως εμπόδιο στην κίνηση πεζών και 
ποδηλάτων. Εξίσου σημαντική παράμετρος για την κατακόρυφη σήμανση αποτελεί η 
κατάλληλη συντήρηση της βλάστησης που μπορεί να την επηρεάζει. 
 

• Αντικατάσταση υλικών ασφαλτόστρωσης σε επιλεγμένες οδούς του Δήμου 

Τα υλικά που συγκροτούν το οδικό περιβάλλον του Δήμου, δημιουργούν δυσμενείς 
συνθήκες μικροκλίματος, έχοντας ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων. Επομένως απαιτείται η επανεξέταση των υλικών αυτών με σκοπό τη βελτίωση 
της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. 
 
4.4 Αναβάθμιση διβάσεων/ χωροθέτηση νέων διαβάσεων  για πεζούς και 
ποδηλάτες  σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές (διεπαφή με άλλα μέσα)                                        
Πέρα από την αλλαγή της διάταξης ενός κόμβου και τη βελτίωση των γεωμετρικών του 
χαρακτηριστικών που οδηγούν στη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και τη 
βελτίωση της εξυπηρέτησης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, θα πρέπει να υπάρχουν 
και σχετικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας της 
αναβάθμισης της εξυπηρέτησης των πεζών και των ευάλωτων χρηστών. Ιδιαίτερη 
μέριμνα για τέτοιου είδους  μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται στους κόμβους εντός του 
αστικού ιστού και πλησίον σημείων ενδιαφέροντος και σχολικών συγκροτημάτων. 
Ενώ η υποδομή για την κίνηση των πεζών μπορεί να είναι επαρκής, συχνά 
δημιουργούνται ζητήματα ασφάλειας κατά την διάσχιση της οδού και τη συσχέτιση των 
πεζών με την μηχανοκίνητη κυκλοφορία. 
Το συγκεκριμένο μέτρο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και αποτελεί τόσο μέτρο παρέμβασης σε 
υποδομές όσο και μέτρο κανονιστικού χαρακτήρα. Καίριας σημασίας για την επίτευξη 
όλων των στόχων του ΣΒΑΚ με την προϋπόθεση να συντηρείται συστηματικά. Η 
εφαρμογή του μέτρου είναι οικονομικά ρεαλιστική (με δεδομένο ότι πρόκειται για ιδιαίτερα 
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χαμηλού κόστους παρεμβάσεις). Ωστόσο, χρονικά απαιτεί μεγάλο διάστημα για την 
εκπόνηση των σχετικών μελετών και εγκρίσεις. Η υλοποίηση μπορεί να γίνει σε σύντομο 
χρόνο από ίδιους πόρους του τεχνικού προγράμματος του δήμου. 
Το παρόν μέτρο εξετάζει επιπροσθέτως και τη μελέτη και την τελική αναδιαμόρφωση των 
διαβάσεων των πεζών και των ποδηλάτων σε κρίσιμες διασταυρώσεις. Η θέση και η 
συχνότητα των διαθέσιμων σημείων διάσχισης της οδού σε έναν κεντρικό άξονα 
συμβάλουν σημαντικά στην ασφαλή και άνετη κίνηση των πεζών, ενώ επηρεάζουν 
άμεσα την ροή της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Στόχος είναι η αρμονική λειτουργία της 
οδού και η ασφάλεια για όλους τους χρήστες της οδού. 
Οι διατάξεις διάσχισης της οδού οφείλουν κατά περίπτωση να διαθέτουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

• Επαρκές πλάτος ( Ελάχιστο 2,5μ) 

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

• Άμεση «κάθετη» διάσχιση της οδού 

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

• Γραμμές στάσης οχημάτων 

• Κατακόρυφη σήμανση 

• Αρχή και Πέρας που οδηγεί στο κέντρο Ράμπας πεζών, 

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

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

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

• Διαβάσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου. 
 
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διατάξεων ενίσχυσης της εξυπηρέτησης των πεζών είναι: 
 
Τυπικές Διαβάζεις τύπου Zebra 
  
Τα χαρακτηριστικά των τυπικών διαβάσεων πεζών καθορίζονται από την Εθνική 

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

της οδού και οδηγούν στο κέντρο της ράμπας πεζών. Τυπικές διαβάσεις προτείνεται να 

χρησιμοποιηθούν σε οδούς με χαμηλούς φόρτους πεζών και χαμηλές ταχύτητες κίνησης 

οχημάτων. Τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι κατά κανόνα τοπικές οδοί, οι οποίες δεν 

εντάσσονται σε κάποια ζώνη ήπιας κυκλοφορίας. Οι τυπικές διαβάσεις χρησιμοποιούνται 

επίσης σε οδούς υψηλότερης σημασίας, όπου δεν επιτρέπεται η στάθμευση και ο 

διερχόμενος φόρτος οχημάτων δεν επιτρέπει την στένωση ή / και υπερύψωσή οδού  

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

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

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

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

την ασφάλεια (ελκύουν την προσοχή των οδηγών) και την αισθητική της οδού. 
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Εικόνα 5.19: Περίπτωση τυπικής διάβασης με κατάλληλη διαγράμμιση και κατακόρυφη 
σήμανση 
 

 
 
 
Εικόνα 5.20: Περίπτωση χρωματισμένων διαβάσεων που λειτουργούν ως τοπόσημο ή 
χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας οδού /περιοχής/πόλης 
 
 

 
 
Εικόνα 5.21: Περίπτωση χρωματισμένων διαβάσεων που λειτουργούν ως τοπόσημο ή 
χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας οδού /περιοχής/πόλης Περίπτωση αλλαγής υφής του 
οδοστρώματος στην θέση της διάβασης 
 
 
 
 
 
 
 
Διαβάσεις με προεκτάσεις πεζοδρομίου: 
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Εικόνα 5.22: Προέκταση πεζοδρομίου για αμεσότερη διάσχιση 
 
 

 
 
Εικόνα 5.23: Αξιοποίηση της προέκτασης του πεζοδρομίου για την αμεσότερη διάσχιση 
της οδού με εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού και φυτεύσεων 
 
Υπερυψωμένες διαβάσεις 
 
Οι υπερυψωμένες διαβάσεις είναι υβώσεις με επίπεδη επιφάνεια στην κορυφή. 
Εφαρμόζονται σε διασταυρώσεις όπου απαιτούνται πολύ χαμηλές ταχύτητες και 
καλύπτουν όλη την επιφάνειά της 
 
Στην περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, προτείνεται η αναβάθμιση καθώς και η 
δημιουργία νέων διαβάσεων εε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου, πλησίον σημαντικών 
χρήσεων όπως σχολεία, αθλητικοί χώροι, κτλ, εντός της κεντρικής περιοχής, καθώς και 
σε μεγάλους οδικούς άξονες και κόμβους. 
Επιπρόσθετα, για την περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού προτείνονται οι 
παρακάτω σχεδιαστικές αρχές: 
Οι διαβάσεις που τοποθετούνται σε σημεία όπου έχουν διαπιστωθεί θέματα ασφάλειας 
προτείνεται να διαμορφώνονται ως εξής: 
 

• Προέκταση πεζοδρομίου για αμεσότερη διάσχιση 

• Αλλαγής υφής του οδοστρώματος στην θέση της διάβασης 

 
Τοπικό δίκτυο- περιοχές αποκλειστικής κατοικίας: Περίπτωση τυπικής διάβασης με 
κατάλληλη διαγράμμιση και κατακόρυφη σήμανση 
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Σχολικά συγκροτήματα 
Για τις διαβάσεις περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων προτείνονται: 
 

• Υπερυψωμένες διαβάσεις με υβώσεις με επίπεδη επιφάνεια στην κορυφή που θα 

καλύπτουν όλη την επιφάνειά της οδού. 

• Κατάλληλη διαγράμμιση και κατακόρυφη σήμανση. 

 
Διαμορφώσεις για τη διάσχιση ποδηλάτων σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές 
(διεπαφή με άλλα μέσα)  -  

Δημιουργία Bike-box στους σχετικούς κόμβους και διασταυρώσεις  

Το BikeBox ή Cycle box ή «επιφάνεια αναμονής ποδηλάτων»( ΥΠΟΜΕΔΙ, 2015)  είναι 

ουσιαστικά η ασφαλής εκδοχή της συνηθισμένης συμπεριφοράς των δίκυκλων (μηχανές 

ή/και ποδήλατα) να ελίσσονται μεταξύ των οχημάτων σε μια ουρά προκειμένου να 

φτάσουν στην αρχή της. Με την έναρξη της πράσινης ένδειξης τα δίκυκλα μπορούν και 

εκκενώνουν γρηγορότερα τον κόμβο.  

Για την κατασκευή ενός Bike Box η γραμμή στάση των μηχανοκίνητων οχημάτων 

μετατοπίζεται για συγκεκριμένη απόσταση (π.χ. 2 ή 3 ή 5 m) προς τα ανάντι του 

σηματοδότη ανάλογα με τον φόρτο των ποδηλάτων. Στο κενό που δημιουργείται 

επιτρέπεται μόνο η διέλευση ποδηλάτων, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται με 

ασφαλή τρόπο στην αρχή της ουράς, Το Bike Box επιτρέπει σε ποδήλατα να αναμένουν 

για αριστερή στροφή.   

Πρακτικά, το bike box καταλαμβάνει μια θέση αυτοκινήτου (4 - 5m) από την ουρά 

προκειμένου να δώσει ασφαλή χώρο αναμονής στους ποδηλάτες οι οποίες ερχόμενοι 

από τον ποδηλατόδρομο χρειάζεται να πραγματοποιήσουν αριστερή στροφή.  

  

Εικόνα 5.24: Παράδειγμα διαχείρισης αριστερής στροφής με Bike box – Τεχνικές οδηγίες 

για υποδομές ποδηλάτων (ΥΠΟΜΕΔΙ, 2015)  

Στην περίπτωση του εξεταζόμενου υποδείγματος μικροπροσομοίωσης το Bike Box 

κωδικοποιείται ως εξής:  

• Δημιουργούνται δυο κλάσεις οχημάτων (Μηχανοκίνητα οχήματα & ποδήλατα)  

• Για κάθε κλάδο ενός κόμβου που χρειάζεται Bike Box, διπλασιάζονται οι φάσεις 
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σηματοδότησης, έτσι ώστε να υπάρχουν δυο ζεύγη για κάθε φάση που αφορά 
τον κλάδο του bike box.  

• Η μια φάση σηματοδότησης από τις διπλασιασμένες ορίζεται για την κλάση των 
μηχανοκίνητών οχημάτων και η δεύτερη για το ποδήλατο  

• Η γραμμή στάσης για την φάση που αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα ορίζεται 
στα 5m ανάντι του σηματοδότη, ενώ εκείνη των ποδηλατών διατηρείται στα 0m.  

 

Εικόνα 5.25: Παράδειγμα εφαρμογής του BikeBox, Tucson, ΗΠΑ  

  
Παροχή προτεραιότητας σε στροφές από κύριο προς δευτερεύον δίκτυο  

 

Η παροχή προτεραιότητας σε στρέφουσες κινήσεις από κύριες προς δευτερεύουσες 

οδούς αποτελεί ένα ζήτημα προς διευθέτηση για τα οδικά τμήματα στα οποία έχει 

ενταχθεί ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατόδρομος.  

Η τρίτη ή η δεύτερη λωρίδα κίνησης Ι.Χ. της κύριας οδού που συνήθως μετατρέπεται σε 

ποδηλατική υποδομή, λειτουργούσε ως λωρίδα δεξιάς στροφής και ευθείας κίνησης για 

την μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Με τους ποδηλατοδρόμους του σεναρίου Α, η ποδηλατική 

υποδομή «μετατοπίζει» την λωρίδα που χρησιμοποιούν τα οχήματα για να στρίψουν, 

δημιουργώντας ένα σημείο πλοκής μεταξύ της στροφής των Ι.Χ. και τις ευθείας κίνησης 

των ποδηλάτων.  

 

  

Εικόνα 5.26: Παράδειγμα σχηματισμού σημείου πλοκής από την κατασκευή 
ποδηλατοδρόμου  
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Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος μπορεί να εγκατασταθεί σήμανση 

παροχής προτεραιότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας και 

με στόχο την προώθηση και την ομαλή ροή των ήπιων μορφών μετακίνησης, η σήμανση 

παροχής προτεραιότητας σε κόμβους όπως του παραδείγματος θα πρέπει να ευνοεί την 

κίνηση των ποδηλάτων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναμονή των οχημάτων σε 

λωρίδα κίνησης δημιουργεί ουρές, καθώς και ότι οι οδηγοί στην ελληνική πραγματικότητα 

δεν είναι εξοικειωμένοι με την παροχή προτεραιότητας σε ποδηλάτες, η ρεαλιστικότερη 

προσέγγιση της σήμανσης θα απέδιδε προτεραιότητα στο Ι.Χ.  

Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω στροφές από κύριο σε δευτερεύον δίκτυο χρειάζονται 

ειδική διαχείριση από άποψη οδικής ασφάλειας.  

Τα ποδήλατα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην δεξιά στροφή των οχημάτων πριν 

συνεχίσουν την ευθεία πορεία τους. Για την περίπτωση του παραδείγματος η ύπαρξη 

σηματοδότη επιτρέπει την ασφαλή παροχή προτεραιότητας όταν ξεκινήσει η πράσινη 

ένδειξη και τα οχήματα ξεκινούν από ακινησία. Ωστόσο, όταν ένα μηχανοκίνητο όχημα με 

ανεπτυγμένη ταχύτητα (στην οδό υπάρχει συντονισμός σηματοδότησης) επιχειρήσει να 

εκτελέσει στροφή και υπάρχουν ποδηλάτες που κινούνται επίσης με ανεπτυγμένη 

ταχύτητα, δημιουργούνται ζητήματα οδικής ασφάλειας.   

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η στάση και επανεκκίνηση ενός ποδηλάτη ώστε να παρέχει 

προτεραιότητα σε ένα μηχανοκίνητο όχημα είναι σημαντικά δυσκολότερη από την 

αντίστοιχη ενός Ι.Χ. Ειδικότερα, η δύσκολη επιτάχυνση ενός ποδήλατου από ακινησία 

αυξάνει τον ζητούμενο κενό (gap acceptance) μεταξύ των οχημάτων που στρίβουν 

προκειμένου να διασχίσει την στροφή. Έτσι, η καθυστερήσεις για τους ποδηλάτες είναι 

πολλαπλάσιες. Σε σενάρια ή υποσενάρια όπου το πλήθος των ποδηλάτων είναι ισάξιο ή 

μεγαλύτερο από το πλήθος των Ι.Χ. στο δίκτυο, αυτού του τύπου η παροχή 

προτεραιότητας αναμένεται να δημιουργεί σημαντικές καθυστερήσεις.  

 

Ζητήματα προς αντιμετώπιση 

Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στους επικίνδυνους κόμβους. 
Αναβάθμιση των διασταυρώσεων για την εξυπηρέτηση  πεζών, ποδηλάτων και των 
ευάλωτων ομάδων μετακινούμενων. 

Πεδίο εφαρμογής 

 
3.4 Βελτίωση / Αναδιαμόρφωση κόμβων: 
Τα κύρια επικίνδυνα σημεία που εντοπίστηκαν στο οδικό δίκτυο της περιοχής 

παρέμβασης ταξινομούνται σε δύο ευρείες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά σε 

επικίνδυνες διασταυρώσεις υπό γωνία και η δεύτερη σε αδιαμόρφωτους κόμβους. 

Αναλυτικότερα, διασταυρώσεις υπό γωνία παρουσιάζονται σε οδούς, οι οποίοι τέμνουν 

διαγώνια τον αστικό ιστό της περιοχής και δεν υπάρχει κατάλληλη φωτεινή 

σηματοδότηση για την ρύθμιση της κυκλοφορίας (υπάρχει ωστόσο στα περισσότερα από 

αυτά τα σημεία κατακόρυφη σήμανση). Τέτοια επικίνδυνα σημεία απαντώνται σε όλη την 

έκταση του υπό εξέταση Δήμου, και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν: η συμβολή των οδών Ευριπίδου και Παπαφλέσσα, η συμβολή 

των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Άγγελου Σικελιανού, η διασταύρωση των οδών Λουκή 

Ακρίτα και Καραολή και Δημητρίου, η συμβολή της οδού Κρανιωτάκη με την λεωφόρο 

Ελευθερίου Βενιζέλου, η διασταύρωση της οδού Λουκή Ακρίτα με την οδό Σοφοκλέους, 

επικίνδυνες διασταυρώσεις κατά μήκος της οδού 28ης Οκτωβρίου, κ.λπ.  

Ιδιαίτερα προβλήματα ορατότητας παρουσιάζονται κατά μήκος της οδού Κηφισίας όπου 

παρατηρούνται πολλαπλά σημεία εξόδου προς αυτήν, χωρίς να υπάρχει φωτεινή 

σηματοδότηση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων οδών είναι: η Στεφάνου Στρέιτ, η 
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Γεωργίου Βεντήρη, η Αριστείδη Βικιαρέλη, η Αγίου Δημητρίου, η Εθνάρχου Μακαρίου, η 

Ταϋγέτου και η Παπαδιαμάντη. Μια αντίστοιχη εικόνα ισχύει και για την λεωφόρο 

Καποδιστρίου, με τις οδούς Κριεζή, Σαρανταπόρου, Κιλκίς και Ρενιέρη να δημιουργούν 

επικίνδυνα σημεία εξόδου προς αυτήν. 

Επίσης, επικίνδυνος κόμβος, ο οποίος χρήζει τοποθέτησης φωτεινού σηματοδότη είναι ο 

κόμβος στη συμβολή των οδών Σικελιανού και Στρ. Μακρυγιάννη στη Δ.Ε Νέου Ψυχικού.   

Επικίνδυνοι αδιαμόρφωτοι κόμβοι συναντώνται στις Δ.Ε. Φιλοθέης και Ψυχικού με τους 

πιο σημαντικούς από αυτούς να είναι: η συμβολή των οδών Διαδόχου Παύλου, 

Εμμανουήλ Ροΐδη και Νιόβης, η συμβολή των οδών Λουκή Ακρίτα, Κονίτσης, 25ης 

Μαρτίου και Νιόβης, η διασταύρωση των οδών Κύπρου, Αγίας Φιλοθέης, Παπαφλέσσα 

και Ευριπίδου, κ.λπ.  
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Ορίζοντας 5ετίας- 10ετίας 
 

• Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στους κόμβους όπου εντοπίζονται ζητήματα 
ασφάλειας 

  

• Ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών λόγω των προτεινόμενων κυκλοφοριακών 

αλλαγών στο πακέτο μέτρων «3Α Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης 

κυκλοφορίας- Ιεράρχηση του οδικού δικτύου» 

• Αναδιαμόρφωση επικίνδυνων κόμβων   

• Ηχητική καθοδήγηση στους φωτεινούς σηματοδότες κατά μήκος του βασικού οδικού 

δικτύου 

 

 
Εικόνα 5.27: Θέσεις κόμβων όπου εντοπίζονται ζητήματα ασφάλειας 
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3.5 Συντήρηση/ αποκατάσταση οδικού δικτύου & 3.6 Συντήρηση/εγκατάσταση 
αστικού εξοπλισμού 
 
Ορίζοντας 5ετίας 
Το μέτρο θα εφαρμοστεί στο βασικό οδικό δίκτυο του Δήμου στον ορίζοντα της 5ετίας. 
 
Ορίζοντας 10ετίας 
Σταδιακή υλοποίηση για το σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου στον ορίζοντα της 
10ετίας. 
 
3.7 Αναβάθμιση και χωροθέτηση νέων διαβάσεων για πεζούς και ποδηλάτες 
σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές (διεπαφή με άλλα μέσα)   
 
Ορίζοντας 5ετίας 
Στον ορίζοντα της πενταετίας προτείνεται η εφαρμογή του μέτρου σε πρωτεύουσες και 
δευτερεύουσες αρτηρίες, γύρω από σημεία ενδιαφέροντος (σχολεία, υπηρεσίες κα) και 
σε σημεία που εντοπίζονται ζητήματα  ασφάλειας.  
 
Ορίζοντας 10ετίας 
Στον ορίζοντα της δεκαετίας προτείνεται η κατά περιπτωση εφαρμογή του μέτρου για το 
σύνολο του οδικού δικτύου. 
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Προτεραιότητα Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου  

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής (πχ Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση) 

 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Οριστική Μελέτη Κόμβων (κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη 
οδοποιίας) 
Διαδικασία Διαγωνισμού 
Κατασκευή Κόμβων 
 
Μελέτη Εφαρμογής Συντήρησης/ αναβάθμισης οδικού δικτύου 
Υλοποίηση συντήρησης / αναβάθμισης 
 
Οριστική Μελέτη χωροθέτησης διαβάσεων 
Διαδικασία Διαγωνισμού 
Αναβάθμιση διαβάσεων 

 
6 έως 9 μήνες 
3 έως 6 μήνες 

1έτος 
 
 

3 έως 6 μήνες 
Σταδιακή 

υλοποίηση 
 

6 μήνες 
3 έως 6 μήνες 

1έτος 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Υλοποίησης: 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Περιφέρεια Αττικής 

Εποπτείας: 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Βελτίωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο δίκτυο της πόλης 
+ Βελτίωση της οδικής ασφάλειας (οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων) 
+ Μείωση φθορών οχημάτων 
+ Βελτίωση των μετακινήσεων των επισκεπτών 

 

Δείκτες Παρακολούθησης 

• Ετήσιος αριθμός νεκρών και σοβαρά τραυματιών από 
οδικά τροχαία ατυχήματα ανά έτος 

• Ποσοστό μείωσης ετήσιου αριθμού τροχαίων 
συμβάντων 

Προεκτίμηση δαπάνης 

Βελτίωση κρίσιμων κυκλοφοριακών 
κόμβων    

1.400.000,00 € 

Συντήρηση και αποκατάσταση 
οδικού δικτύου και αστικού 
εξοπλισμού στο σύνολο του Δήμου 

1.355.000,00€ 

Σχέδιο χωροθέτησης διαβάσεων 
πεζών- ποδηλάτων- 
Επαναδιαγράμμιση διαβάσεων  
στο κύριο οδικό δίκτυο 

250.000,00€ 

 
Ηχητική καθοδήγηση στους 
φωτεινούς σηματοδότες κατά 
μήκος του βασικού οδικού δικτύου 

12.400,00€ 
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Χρηματοδότηση 

Ίδιοι πόροι Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού αν πρόκειται για 
δημοτικό δίκτυο & ίδιοι πόροι Περιφέρειας για βασικό 
οδικό δίκτυο  
 
• ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-2027 
 
• Πράσινο Ταμείο 
 

• Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 
 

 

 

Πίνακας 5.7: Ανάδειξη των χώρων πρασίνου και στοιχείων που συνθέτουν την ιστορία και την 

ταυτότητα της πόλης- δημιουργία πράσινων διαδρομών 

 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος πακέτου 
μέτρων 

4. Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και αισθητική 

αναβάθμιση περιοχής 

Εξεταζόμενα 
Μέτρα 

4.1 Αναπλάσεις περιοχών ενδιαφέροντος 

4.2 Εξωραϊσμός ελεύθερων/ κοινόχρηστων χώρων/ Αύξηση των 

χώρων πρασίνου      

4.3 Δημιουργία πράσινων διαδρομών 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης 
Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 
Ενίσχυση ποδηλάτου 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Στρατηγικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου 
Φιλοθέης- Ψυχικού   
(Παραδοτέο Β) : 
✓ Μείωση Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 

πραγματοποιούνται με περπάτημα 
✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 

πραγματοποιούνται με το ποδήλατο 
✓ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία 
✓ Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

• Πενταετές ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (2014-2019): 

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

• Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής (ΡΣΑ) 

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

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία:  

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο συγκεκριμένο πακέτο μέτρων έρχονται σε 

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

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

βελτιώνουν το αστικό περιβάλλον, να ενοποιούνται μέσω διαδρομών ώστε να 

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

τους κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στην 

επίτευξη της αύξησης της έκτασης πρασίνου ανά κάτοικο, αλλά και στην πιο ισότιμη 

κατανομή των χώρων πρασίνου στις επιμέρους συνοικίες του Δήμου.  

4.1 Αναπλάσεις περιοχών ενδιαφέροντος 

Στο πλαίσιο της ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος και αισθητική αναβάθμιση του 

δημόσιου χώρου προτείνονται αναπλάσεις περιοχών ενδιαφέροντος και πιο 

συγκεκριμένα: 

1. Μελέτη ανάπλασης της οδού Μαραθωνοδρόμου - δημιουργία ζώνης υψηλού 

πρασίνου και διαμόρφωση  ποδηλατόδρομου 

2. 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. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα αποκάλυψη του 

εγκιβωτισμένου τμήματος του ρέματος της Φιλοθέης. 

3. Ανάπλαση της  περιοχής "Νέας Αγοράς" 

4. Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού: ανάπλαση των 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 

5. Μελέτη ενοποίησης 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 

 

4.2 Εξωραϊσμός ελεύθερων/ κοινόχρηστων χώρων/ Αύξηση των χώρων 

πρασίνου      

Σε εναρμόνιση με την δημιουργία πράσινων διαδρομών, την ανάπλαση του ρέματος 

της  Φιλοθέης προτείνεται και η περεταίρω αξιοποίηση Bελτίωση, ανάκτηση, 

επαύξηση, επέκταση  των υπαίθριων, κοινοχρήστων, δασικών και χώρων πρασίνου 

του Δήμου με έργα βελτίωσης των υποδομών τους (παγκάκια, φυτεύσεις, 
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πλακόστρωτες διαδρομές).  Στην ίδια κατεύθυνση προτείνεται και η αναβάθμιση των 

υφιστάμενων παιδικών χαρών στην περιοχή μελέτης σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και η πιστοποίηση αυτών, καθώς και η αύξηση αστικού πρασίνου με νέες 

δεντροφυτεύσεις στον δημόσιο χώρο, επίσης σε διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, νησίδες 

και κοινόχρηστους χώρους. Για όλά τα παραπάνω προτείνεται η χρήση φυσικών 

υλικών με στόχο την εξασφάλιση της ενιαίας αισθητικής και ομοιομορφίας του 

δημόσιου χώρου και στις 3 δημοτικές ενότητες 

4.3 Δημιουργία πράσινων διαδρομών          

Οι πράσινες διαδρομές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την προώθηση της 

βιώσιμης κινητικότητας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, 

συμβάλλουν με αξιοσημείωτο τρόπο στην ανάδειξη κέντρων, γειτονιών και πόλων 

έλξης από τις οποίες διέρχονται. Οι εν λόγω διαδρομές δεν χαρακτηρίζονται από ενιαία 

διαμόρφωση, αντιθέτως το εκάστοτε τμήμα έχει τα χαρακτηριστικά που κρίνονται 

καλύτερα. Οι συνηθέστερες παρεμβάσεις είναι: ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης 

σήμανσης, μείωση ορίων ταχύτητας (κατά κύριο λόγο 30χλμ/ώρα), διαπλάτυνση 

πεζοδρομίων, απομάκρυνση ορισμένων θέσεων στάθμευσης, οριοθέτηση και 

εγκιβωτισμός των νόμιμων, ενίσχυση φύτευσης, ειδική μέριμνα για υποδομή 

ποδηλάτου ή συνύπαρξη με πεζούς ή άλλα οχήματα, εγκατάσταση αστικού 

εξοπλισμού. Οι πράσινες διαδρομές αποτελούν διαδρομές σε ένα αστικό οδικό δίκτυο 

κατά μήκος των οποίων διαμορφώνονται και επικρατούν συνθήκες κατάλληλες για την 

προώθηση των ήπιων μορφών κινητικότητας. Οι συγκεκριμένες συνθήκες αφορούν τα 

παρακάτω: 

o Διατάξεις ασφαλούς διάσχισης για πεζούς και ποδήλατα, οι οποίες οφείλουν κατά 

περίπτωση να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά 

• Επαρκές πλάτος ( Ελάχιστο 2,5μ) 

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

• Άμεση «κάθετη» διάσχιση της οδού 

• Οριζόντια σήμανση και εμφανή χρωματισμό στις λωρίδες διάσχισης για πεζούς 
και ποδηλάτες  

• Γραμμές στάσης οχημάτων 

• Κατακόρυφη σήμανση  

• Αρχή και Πέρας που οδηγεί στο κέντρο ράμπας πεζών,  

• Ηχητική σήμανση κ.ά. στοιχεία προσβασιμότητας ευάλωτων χρηστών  

• Επαρκής ορατότητα στις κινήσεις της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

• Κατάλληλο φωτισμό στην οδό και τα πεζοδρόμια 

• Διαβάσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου 

• Έργα διαπλάτυνσης πεζοδρομίων 
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o Βελτίωση υποδομών ΑμεΑ, Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών στα 

πεζοδρόμια 

o Στις περιπτώσεις που επαρκούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά μπορεί να 

προβλεφθεί και αποκλειστική υποδομή για το ποδήλατο. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα εφαρμοστεί μοντέλο μικτής κυκλοφορίας. Σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα και σχεδιασμός στις διασταυρώσεις. 

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

o Εγκιβωτισμός των νόμιμων θέσεων στάθμευσης και δημιουργία Parklets 

Η επιλογή του δικτύου των πράσινων διαδρομών βασίζεται στη σχεδιαστική αρχή 

σύνδεσης των σημαντικών χρήσεων γης και των σημείων ενδιαφέροντος, όπως είναι 

τα σχολικά συγκροτήματα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι δημόσιες  υπηρεσίες με 

υποδομές ήπιας κινητικότητας που θα είναι προσβάσιμες για όλους. Ο τρόπος 

υλοποίησης των παρεμβάσεων στις οδούς που προτείνονται για την ανάπτυξη του 

δικτύου πράσινων διαδρομών θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης εφαρμογής που θα 

εκπονηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για τις συγκεκριμένες οδούς και θα λαμβάνει 

υπόψη και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. 

Οι πράσινες διαδρομές αποτελούν τον βασικό κορμό των εναλλακτικών μετακινήσεων 

για την πόλη. Επομένως συνδέουν σημαντικές χρήσεις και πόλους έλξης, όπως 

σχολεία, αθλητικοί χώροι, πράσινοι χώροι, υδάτινο στοιχείο, κεντρική περιοχή, 

αξιοθέατα κτλ. Για τη δημιουργία των χώρων αυτών χρησιμοποιήθηκε λογισμικό GIS 

(shortest path algorithm), όπου τοποθετήθηκε το δίκτυο της πόλης, αφαιρέθηκαν οι 

κεντρικοί άξονες (πρωτεύουσες αρτηρίες) και τοποθετήθηκαν τα σημεία ενδιαφέροντος. 

Στη συνέχεια έγινε χειροκίνητος έλεγχος με σκοπό τον τελικό καθορισμό των 

διαδρομών αυτών. Επίσης, έγινε και έλεγχος των στοιχείων του δικτύου πχ χρήση 

πεζοδρομίου, στάθμευση που εντοπίστηκαν στην υφιστάμενη κατάσταση.  

Οι πράσινες διαδρομές δεν χαρακτηρίζονται από ενιαία διαμόρφωση, αντιθέτως το 

εκάστοτε τμήμα έχει τα χαρακτηριστικά που κρίνονται καλύτερα. Οι συνηθέστερες 

παρεμβάσεις είναι: ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, μείωση ορίων 

ταχύτητας (κατά κύριο λόγο 30χλμ/ώρα ή και 20 χλμ/ώρα), η διαπλάτυνση 

πεζοδρομίων, η  απομάκρυνση ορισμένων θέσεων στάθμευσης, οριοθέτηση και 

εγκιβωτισμός των νόμιμών, ενίσχυση φύτευσης, ειδική μέριμνα για υποδομή 

ποδηλάτου ή συνύπαρξη με πεζούς ή άλλα οχήματα, εγκατάσταση αστικού 

εξοπλισμού πχ παγκάκια, στάσεις για ποδήλατα. 

Ο τρόπος υλοποίησης των παρεμβάσεων στις οδούς που προτείνονται για την 

ανάπτυξη του δικτύου πράσινων διαδρομών θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 

εφαρμογής που θα εκπονηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για τις συγκεκριμένες οδούς 

και θα λαμβάνει υπόψη και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κάθε οδού. 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται  
Με την ανάπτυξη και βελτίωση του πράσινου στοιχείου στον αστικό χώρο θα ενισχυθεί 
η ελκυστικότητα επίσης περιοχής και το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης των 
πεζών και των ποδηλάτων, ενώ θα δημιουργηθούν και νέοι χώροι για  την ανάπτυξη 
κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

Πεδίο εφαρμογής 
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Oρίζοντας 5ετίας  
 

• Δημιουργία πράσινης διαδρομής που θα να συνδέει τις 3 δημοτικές ενότητες με 
ήπια μέσα μετακίνησης  και θα αναδεικνύει το ρέμα της Φιλοθέης- μήκος 12,09 km 

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

• 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 

• Ανάπλαση των οδών 28ης Οκτωβρίου και Δάφνης και  της περιοχής "Νέας Αγοράς" 
(Βλέπε και μέτρο 3.1) 

• 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 

• Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού και αντικατάσταση φθαρμένου αστικού 
εξοπλισμού πλησίον πόλων έλξης μετακινήσεων, πεζοδρόμων και χώρων 
αναψυχής. 

• Αναβάθμιση παιδικών χαρών στην περιοχή μελέτης σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και πιστοποίηση αυτών 

 

 
 

Εικόνα 5.28: Προτεινόμενη πράσινη διαδρομή σε ορίζοντα 5ετίας 
 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ / ΟΡΙΣΤΙΚΟ 
ΣΒΑΚ  

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ  146 

 

 
Ορίζοντας 10ετίας 
 

• 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.  – μήκος μήκος 22,5 

km (επέκταση κατά 10,41 km) 

• Μελέτη ενοποίησης 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 

• Αποκάλυψη του εγκιβωτισμένου τμήματος του ρέματος της Φιλοθέης- σύνδεση και 

δημιουργία «διαδρομών του νερού» σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους 

• Bελτίωση, ανάκτηση, επαύξηση, επέκταση  των υπαίθριων, κοινοχρήστων, 

δασικών και χώρων πρασίνου του Δήμου 

 

 

Εικόνα 5.29: Προτεινόμενη πράσινη διαδρομή σε ορίζοντα 10ετίας 
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Προτεραιότητα Υψηλή 
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Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου  

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση 
Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής (πχ 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση) 

 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

 
Βήματα Υλοποίησης  

 
Εκτιμώμενη 
Διάρκεια 

Ανάπλαση ρέματος Φιλοθέης 

Όλοκλήρωση διευθέτησης- Διαδικασίες παραχώρησης έκτασης- 

χαρακτηρισμού έκτασης σε κοινόχρηστο χώρο 

Οριστική Μελέτη Ανάπλασης  

Διαδικασία Διαγωνισμού  

Κατασκευή Πρότασης Ανάπλασης 

  

Αποκάλυψη εγκιβωτισμένου ρέματος Φιλοθέης 

Μελέτη κόστους- οφέλους- Διαδικασίες παραχώρησης - 

χαρακτηρισμού έκτασης  

Οριστική Μελέτη  

Διαδικασία Διαγωνισμού  

Κατασκευή Πρότασης  

 

Μελέτη ανάπλασης της οδού Μαραθωνοδρόμου - 

δημιουργία ζώνης υψηλού πρασίνου και διαμόρφωση  

ποδηλατόδρομου  

Οριστική Μελέτη Ανάπλασης  

Διαδικασία Διαγωνισμού  

Κατασκευή Πρότασης Ανάπλασης  

 

Μελέτη φύτευσης, συντήρησης  και αναβάθμισης χώρων 

πρασίνου  

Μελέτη καταγραφής  των αναγκών  

Αρχιτεκτονική Μελέτη Αναβάθμισης χώρων πρασίνου 

Διαδικασία Διαγωνισμού 

 
 

12-18 μήνες 
 

6-9 μήνες 
3-6 μήνες 
9-12 μήνες 

 
 
 
 

12-24 μήνες 
6-9 μήνες 
3-6 μήνες 
9-18 μήνες 

 
 
 
 
 
 
 

6-9 μήνες 
3-6 μήνες 
9-18μήνες 

 
 
 
 
 
 
 

5 μήνες 
6μήνες 
2 μήνες 
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Υλοποίηση βελτιώσεων  
 
 
 
 
Αναβάθμιση παιδικών χαρών στην περιοχή μελέτης 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πιστοποίηση αυτών 
Οριστική Μελέτη  

Διαδικασία Διαγωνισμού  

Κατασκευή – Υλοποίησης Πρότασης 

 

 

 

Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού: 

ανάπλαση πλατειών, αξιοποίηση ανοικτών χώρων, 

βελτίωση προσβασιμότητας - βελτίωση μοντέλου οδών 

ήπιας κυκλοφορίας (woonerfs) στη Δ.Ε. Νέου Ψυχικού 

Υλοποίηση- εφαρμογή  
 
 

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 

Κυκλοφοριακή Μελέτη - Αρχιτεκτονική Μελέτη  

Διαδικασία Διαγωνισμού 

Υλοποίηση παρεμβάσεων 
 

Δημιουργία πράσινων διαδρομών 

Μελέτη εφαρμογής παρεμβάσεων 

Διαδικασία Διαγωνισμού 

Υλοποίηση παρεμβάσεων 

 
 

Σταδιακά 9-18 
μήνες 

 
 
 
 
 
 

1 μήνα 
2 μήνες 

3- 6 μήνες 
 
 
 

 
 
 

 
9-24 μήνες 

 
 
 

 
 
 

9-12 μήνες 
3-6 μήνες 
9-24 μήνες 

 
 
 

 
 
 
 

6-9 μήνες 
3-6 μήνες 

σταδιακά σε 
ορίζοντα 10ετίας 

  

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Υλοποίησης: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Εποπτείας: 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
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+ Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών  
+ Αύξηση αισθητικού χαρακτήρα Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού 
+ Βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων 
+ Ανάδειξη της πεζής μετακίνησης ως κύριου και ασφαλούς τρόπου μετακίνησης 
+ Ασφαλής μετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών 
+ Προώθηση "ήπιων" μορφών μετακίνησης 
+ Τόνωση εμπορικότητας οδών  

 

Δείκτες παρακολούθησης 
Μήκος πράσινων διαδρομών 
Ποσοστό μετακινήσεων πεζή 

Ποσοστό μετακινήσεων με το ποδήλατο 

Προεκτίμηση δαπάνης 

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

3.800.000, 00 € 

 Ήπια ανάπλαση κατά μήκος του  
ρέματος της Φιλοθέης 

1.860.000,00 € 

Αποκάλυψη του εγκιβωτισμένου 
τμήματος του ρέματος της Φιλοθέης- 

2.000.000,00€ 

Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού: 
ανάπλαση πλατειών αξιοποίηση 
ανοικτών χώρων βελτίωση 
προσβασιμότητας  

6.135.00,00 € 

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 
 

10.000.000,00€ 

Μελέτη φύτευσης, συντήρησης  και 
αναβάθμισης χώρων πρασίνου- 
καταγραφή των αναγκών και 
υλοποίηση 

1.000.000,00€ 

Αναβάθμιση παιδικών χαρών με 
κατάλληλο εξοπλισμό και 
πιστοποίηση αυτών 

600.000,00 € 

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

500.000,00€ 

Δημιουργία πράσινης διαδρομής 8.000.000,00€ 

Χρηματοδότηση 
• Ίδιοι πόροι 

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

 

 

Πίνακας 5.8: Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης από τα Συλλογικά μέσα μεταφοράς 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος πακέτου 
μέτρων 

5. Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης από τα Συλλογικά 

μέσα μεταφοράς 

Εξεταζόμενα μέτρα 

5.1 Αναβάθμιση ποιότητας υποδομών     
5.2 Εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών εξυπηρέτησης και 
πληροφόρησης  
5.3 Εκσυγχρονισμός στόλου  
5.4 Τροποποίηση, αναδιάρθωση και πύκνωση των δρομολογίων 
5.5 Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Δημόσιες συγκοινωνίες 
Πληροφόρηση 
Αστικό περιβάλλον 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Στρατηγικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου 
Φιλοθέης- Ψυχικού   
(Παραδοτέο Β) : 
✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται 

με ΜΜΜ 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» [2014] 
o Άξονας 08 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές 

Προώθηση καθαρών αστικών και προαστιακών 
μεταφορών στα κύρια αστικά κέντρα της χώρας 

o Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση 
Αστικού Περιβάλλοντος 
Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για 
μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών 
μεταφορών στο περιβάλλον 

Βελτίωση συστημάτων αστικών και προαστιακών 
συγκοινωνιών, ασφάλειας πεζών 

o Άξονας 12 – Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της 
Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού 
Κεκτημένου 
Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος µέσω αστικού / 
πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, προστασία 
της ποιότητας της ατμόσφαιρας και αντιμετώπιση του 
θορύβου 

  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 
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Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων  μέτρων  

Η αναβάθμιση των δημοσίων συγκοινωνιών είναι ένα από τα κυριότερα μέτρα ενός ΣΒΑΚ 
που μπορεί να μεταβάλει τις συνθήκες του δικτύου. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι το 
μέσο που μπορεί να αντικαταστήσει την χρήση των αυτοκίνητων Ι.Χ., χωρίς να 
επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, ενώ αποτελεί κύρια λύση για συγκεκριμένες 
κοινωνικές ομάδες (π.χ. ηλικιωμένους, άτομα με δυσκολίες μετακίνησης κ.ά.).  

Στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού, οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες εκτελούνται από τον 

ΟΑΣΑ. 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). 

Μέσα στους σταθμούς του δεύτερου σταδίου υλοποίησης της Γραμμής 4 του Μετρό 

Αθήνας συμπεριλαμβάνονται και οι σταθμοί "Φάρος" (στην πλατεία Χρυσοχόου του Νέου 

Ψυχικού) και "Φιλοθέη" (Κηφισίας και Στεφάνου Δέλτα - Κολλέγιο Αθηνών) που θα 

χωροθετηθούν στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. Οι σταθμοί αυτοί δεν αναμένεται να έχουν 

ολοκληρωθεί εντός του  χρονικού ορίζοντα της 10ετίας, παρόλα αυτά έχουν ληφθεί 

υπόψη για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του ΣΒΑΚ.  

Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να αυξήσει το ποσοστό μετακινήσεων με δημόσιες συγκοινωνίες 
και να αναβαθμίσει σημαντικά την προσφερόμενη εξυπηρέτηση μέσω:  

(α) της αναβάθμισης της ποιότητας των υποδομών (στάσεων, τερματικών σταθμών), 
(β) της βελτίωση της εξυπηρέτησης και πληροφόρησης, 
(γ) του εκσυγχρονισμού του στόλου 
(δ) την δημιουργία ενός φιλικού μέσου για τους επισκέπτες της πόλης. 
 
Τα προτεινόμενα μέτρα για την  στο ΣΒΑΚ του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού συνοψίζονται 
ως εξής: 
 

5.1 Αναβάθμιση ποιότητας υποδομών      
1) Προτείνεται η αξιολόγηση των θέσεων των υφιστάμενων στάσεων, καθώς και όσων 
νέων στάσεων προκύψουν μετά από πιθανή αναδιάρθρωση της δημόσιας συγκοινωνίας, 
ως προς την ασφάλεια και την χρηστικότητα τους . Η νέα χωροθέτηση των στάσεων (εάν 
χρειαστεί) θα γίνει με κύρια κριτήρια την ασφάλεια των μετακινουμένων και την καλύτερη 
κάλυψη, προσπελασιμότητα και εξυπηρέτηση του πληθυσμού. 

2) Δημιουργία των κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών. Οι στάσεις αποτελούν στοιχεία 
αστικού εξοπλισμού που προβάλλονται έντονα. Συνεπώς, η κατάλληλη διαμόρφωση και 
αρχιτεκτονική τους μπορεί να δώσει νέο χαρακτήρα σε μια πόλη. Τα χαρακτηριστικά που 
θεωρούνται απαραίτητα σε μια στάση δημόσιας συγκοινωνίας είναι: 

o Η σήμανση της θέσης της στάσης με παρουσία πινακίδας. 

o Η αναγραφή του ονόματος (και του κωδικού) της στάσης. 

o Η εξασφάλιση της ανεμπόδιστης επιβίβασης/αποβίβασης των μετακινουμένων 
(απαγόρευση στάθμευσης κοντά στη στάση, διαμόρφωση εσοχής πεζοδρομίου, 
κ.ά.) 
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Στις στάσεις με μεγάλη επιβατική ζήτηση, επιπλέον χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι: 

o Το προστατευτικό σκέπαστρο προκειμένου να είναι εφικτή η αναμονή των 
μετακινουμένων υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. 

o Το πρόγραμμα δρομολογίων και/ή η εκτιμώμενη άφιξη του οχήματος στην κάθε 
στάση. 

o Μικρό πλήθος θέσεων για καθημένους, για μετακινούμενους που επιβαρύνονται 
από υπερβολική ορθοστασία. 

3)  Τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν στις διατάξεις πληροφόρησης των στάσεων 
(στύλοι, πινακίδες, πλαίσια ανακοινώσεων κ.ά.) είναι : 

o Το όνομά κάθε διερχόμενης γραμμής από την στάση 

o Οι κατευθύνσεις της γραμμής 

o Οι συχνότητα και τα ωράρια της γραμμής 

Οι διατάξεις πληροφόρησης θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

o Αναγνωρίσιμα – να μπορούν να εντοπιστούν από απόσταση. 

o Κατάλληλη θέση, υλικά-χρώματα & γραμματοσειρά ώστε μπορούν να διαβαστούν 
από όλες τις ηλικίες και από άτομα με περιορισμένη όραση. 

o Σαφές και επικαιροποιημένο περιεχόμενο 

 

5.2 Εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών εξυπηρέτησης και πληροφόρησης  
 
- Εγκατάσταση έξυπνων στάσεων με σύστημα τηλεματικής για εύκολη 

πληροφόρηση των χρηστών 

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης νέων και ευφυών τεχνολογιών, προτείνεται η εγκατάσταση 
συστήματος τηλεματικής. Το εν λόγω σύστημα θα ενισχύσει σημαντικά την εξυπηρέτηση 
των χρηστών, αυξάνοντας την ελκυστικότητα της δημόσιας συγκοινωνίας.  

Η πληροφόρηση στις στάσεις είναι ένα σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύει την ποιότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών από ένα σύστημα αστικής συγκοινωνίας. Η 
πληροφόρηση είναι απαραίτητο στοιχείο στους τερματικούς σταθμούς, σε στάσεις που 
διέρχονται περισσότερες της μιας γραμμές και σε στάσεις με υψηλό φόρτο επιβατών. 

Επίσης στην ίδια κατεύθυνση προτείνεται μακροπρόθεσμα η δημιουργία Κέντρου 
Κινητικότητας στην περιοχή του Φάρου με δυνατότητα ενοικίασης κοινόχρηστου 
ποδηλάτου, πατινιών ή/και  μετεπιβίβασης στη δημοτική συγκοινωνία. 

 

5.3 Εκσυγχρονισμός στόλου 

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

5.4 Αναδιάρθρωση και πύκνωση των δρομολογίων  

 

Η βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων έχει σαν στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση 
και την εξασφάλιση μεγαλύτερης αξιοπιστίας του μέσου. Προτείνεται η βελτίωση των 
δρομολογίων με συχνότητα 15’ λεπτά στις ώρες αιχμής, 25’ λεπτά στις ώρες μη αιχμής . 
Επίσης προτείνεται η τροποποίηση των υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών- και η 
συγχώνευση αλληλεπικαλυπτόμενων γραμμών, αλλά και η επανεξέταση δρομολογίων, 
ώστε να εξυπηρετούν τις μετακινήσεις των μαθητών το πρωί και το μεσημέρι, καθώς 
επίσης και για τη βελτίωση της διατροπικότητας με τα μέσα σταθερής τροχιάς (Χολαργός 
– Εθνική Άμυνα -Πανόρμου). 
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5.5 Μελέτη για τη δημιουργία λεωφορειακών γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας  

Η λύση μιας δημοτικής συγκοινωνίας, θα συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της 
λειτουργικότητας του μεταφορικού συστήματος του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. 

Σε πρώτη φάση προτείνεται η 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)   

- Εφαρμογή DRT δημοτικής συγκοινωνίας  

Σε ορίζοντα δεκαετίας προτείνεται η 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). 

Ένα σύστημα Demand-Responsive Transport (DRT) αποτελεί ένα ευέλικτο μέσο 
μετακίνησης το οποίο προσαρμόζεται στην ζήτηση των χρηστών του. Αποτελεί μια μορφή 
αστική συγκοινωνίας η οποία έχει ορισμένα πλεονεκτήματα σχετικά με την οικονομική και 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Οι γενικές αρχές λειτουργίας του συστήματος 
περιλαμβάνουν τα εξής: 

- Κέντρο επικοινωνίας (τηλεφωνικό, ψηφιακό κέντρο μηνυμάτων, κ.ά.) 

- Συλλογή αιτήσεων για μετακινήσεις  

- Σχηματισμός ειδικών δυναμικών δρομολογίων 

- Ενημέρωση επιβατών και εκτέλεση των δρομολογίων 

- Σύγχρονα οχήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα 

Eπίσης, προτείνεται η διενέργεια μελέτης σκοπιμότητας που θα διερευνά την οικονομική 
βιωσιμότητα ενός συστήματος DRT. Εκτιμάται ότι η προσφορότερη μορφή DRT για τις 
ανάγκες της περιοχής είναι της μορφή «Destination Specific DRT” (Many to one), ωστόσο 
η μελέτη σκοπιμότητας θα καταλήξει στο τελικό μοντέλο λειτουργίας. 

 
Εικόνα 5.30: Σύστημα λειτουργία υπηρεσιών DRT PersonalBus, στην πόλη της 
Φλωρεντίας 
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Εικόνα 5.31: Λεωφορείο συστήματος DRT Allobus, στην πόλη Αόστα της Ιταλίας 

 

Ζητήματα που αντιμετωπίζονται 

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

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

ΜΜΜ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

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

εκπομπών αέριων ρύπων στην πόλη. Αυτά τα τρία ζητήματα αποτελούν προτεραιότητες 

ευρωπαϊκών πόλεων οι οποίες επιδιώκουν να πετύχουν σημαντικούς στόχους της 

στρατηγικής της ΕΕ. 

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

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

τη στροφή των χρηστών ΙΧ οχημάτων στη χρήση των ΜΜΜ.   

Πεδίο εφαρμογής 

 
Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης 

Ορίζοντας 5ετίας:  

• Αναβάθμιση εξοπλισμού στο σύνολο των στάσεων. (στέγαστρα, 
προσβασιμότητα, φωτισμός κ.λπ.) Τηλεματική σε όλες τις στάσεις. Πινακίδες 
πληροφόρησης (κατευθύνσεις, πορείες, συχνότητες, ωράρια). 

• 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)   

• Τροποποίηση των υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών- Συγχώνευση 
αλληλεπικαλυπτόμενων γραμμών και πύκνωση δρομολογίων 

• Μελέτη για τη δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας και λειτουργία 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)   

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

ποσοστό 25%. 
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Εικόνα 5.32:  Ενδεικτική πρόταση διαδρομής για τη γραμμή δημοτικής συγκοινωνίας 

Ορίζοντας 10ετίας:  

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

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

• Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για εφαρμογή συστήματος DRT στο πλαίσιο 
της δημοτικής συγκοινωνίας 

• Δημιουργία Κέντρου Κινητικότητας στην περιοχή του Φάρου με δυνατότητα 
ενοικίασης κοινόχρηστου ποδηλάτου, πατινιών ή/και  μετεπιβίβασης στη δημοτική 
συγκοινωνία 
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Προτεραιότητα Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου  

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής (πχ Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση) 

Χ 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:  

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Αναβάθμιση των στάσεων ΜΜΜ 
Αναβάθμιση εξοπλισμού στο σύνολο των στάσεων (στέγαστρα, 
προσβασιμότητα, φωτισμός κ.λπ.) 
Εγκατάσταση πινακίδων πληροφόρησης (κατευθύνσεις, πορείες, 
συχνότητες, ωράρια) 
Ανάπτυξη συστήματος τηλεματικής (εφαρμογή, πινακίδες 
πληροφόρησης κλπ) 

Σταδιακή 
Υλοποίηση 

Τροποποίηση, αναδιάρθρωση δρομολογίων 
Αναδιοργάνωση προγράμματος δρομολογίων  
Πύκνωση δρομολογίων  

 
6 έως 9 μήνες 
9 έως 12 μήνες- 
(αρμοδιότητα 
παρόχου) 

Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας 
Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας για δημοτική  συγκοινωνία  
Προμήθεια λεωφορείων- λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας  
 Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας  για σύστημα DRT  
Λειτουργία DRT 

 
3 έως 6 μήνες 
9 έως 12 μήνες 
3 έως 6 μήνες 
9 έως 12 μήνες 

 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Πάροχος αστικών συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ) 

Όμοροι Δήμοι 

Υλοποίησης: 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Πάροχος αστικών συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ), Αττικό Μετρό 

Όμοροι Δήμοι 

Εποπτείας: 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Πάροχος αστικών συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ) 

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

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

τους 

+ Αύξηση μεριδίου των ΜΜΜ στις συνολικές μετακινήσεις  

+ Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης  

+ Μείωση αέριων ρύπων, θορύβου 

+ Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας στη χρήση των ΜΜΜ 
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Δείκτες Παρακολούθησης 

▪ Βελτίωση συχνότητας ΜΜΜ  

▪ Ποσοστό μετακινήσεων με ΜΜΜ 

▪ Ποσοστό στάσεων με κατάλληλα χαρακτηριστικά 

άνεσης και ασφάλειας 

Προεκτίμηση Δαπάνης 

Αναβάθμιση ποιότητας υποδομών 

(εξοπλισμός στάσεων, πινακίδες 

πληροφόρησης) 

350.000,00€ 

Εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών 

και εξυπηρέτησης πληροφόρισης 
500.000,00€ 

Δημιουργία Δημιουργία Κέντρου 

Κινητικότητας στην περιοχή του 

Φάρου  

6.000,00€ 

Εκσυγρονισμός στόλου  2.000.000,00€ 

Μελέτη αναδιοργάνωσης 

δρομολογίων 
50.000,00€ 

Ανάπτυξη εφαρμογής και 

σχεδιασμός υπηρεσίας για 

δημοτική  συγκοινωνία- 5ετία 

630.000,00€ 

Δημιουργία δημοτικής 

συγκοινωνίας on-demand 
430.000,00€ 

 Χρηματοδότηση 

 

Ίδιοι πόροι Περιφέρειας   

- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 

- Σχετικά Τομεακά Επιχειρησιακά 

προγράμματα και         

- Διασυνοριακά-Διαπεριφερειακά 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027  

- Ιnvest EU 

- ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 
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Πίνακας 5.9: Διαχείριση στάθμευσης 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος πακέτου 
μέτρων 

6. Διαχείριση στάθμευσης 

Εξεταζόμενα μέτρα 

6.1 Eφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 
6.2 Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ταξί και δικύκλων  
6.3 Αύξηση διαθεσιμότητας χώρων στάθμευσης εκτός οδού 
6.4  Αστυνόμευση για αποφυγή  παράνομης στάθμευσης 
 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, ενίσχυση οδικής ασφάλειας 
και διαχείριση στάθμευσης - Βελτίωση υποδομών    

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Στρατηγικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου 
Φιλοθέης- Ψυχικού   
(Παραδοτέο Β) : 

✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 
πραγματοποιούνται με περπάτημα 

✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 
πραγματοποιούνται με το ποδήλατο  

✓ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία                                         

✓ Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 

Συνάφεια με Μελέτες, 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

• Πράσινη Βίβλος των Μεταφορών (2007) 

• ΕΠ " ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ": 

- Άξονας 08 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές  

- Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση 

Αστικού Περιβάλλοντος (ΤΣ)  

- Άξονας  10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών 

Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση στις 

Αστικές Περιοχές 

- Άξονας 12 – Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της 

Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού 

Κεκτημένου 

-  

• Μελέτη Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Φάρο Νέου 

Ψυχικού (2016) 

Αντικείμενο της Μελέτης είναι να προσδιορισθούν όλα τα 

αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή του Συστήματος της 

Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην περιοχή του εμπορικού 

κέντρου του Φάρου στο Νέο Ψυχικό. Η μελέτη εκπονήθηκε τον 

Ιούνιο του 2016. 
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Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

 
Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

  
Η στάθμευση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που επηρεάζουν την 

κινητικότητα των κατοίκων και επισκεπτών μιας αστικής περιοχής και φυσικά την 

καθημερινότητά τους. Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης 

Στάθμευσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του ΣΒΑΚ. 

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

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

αναπροσαρμογής της αν κριθεί σκόπιμο, βασίζεται σε ένα σύνολο πολιτικών (policies) 

και παρεμβάσεων-μέτρων που αλληλεξαρτώνται και αλληλοσυμπληρώνονται. Ο όρος 

Διαχείριση Στάθμευσης χρησιμοποιείται τόσο για να δείξει τη συνολική Στρατηγική του 

αρμόδιου Φορέα όσο και τις επί μέρους πολιτικές στα ζητήματα στάθμευσης ανάλογα με 

το ζητούμενο στόχο. Για παράδειγμα η μείωση της ζήτησης της παρόδιας στάθμευσης σε 

επιβαρυμένες περιοχές αποτελεί ένα συγκεκριμένο στόχο και επομένως και μια 

συγκεκριμένη πολιτική στάθμευσης που μπορεί να επιτευχθεί με ένα ή περισσότερα 

μέτρα. Οι βασικοί στόχοι της προτεινόμενης Πολιτικής Στάθμευσης στο Δήμο είναι οι 

ακόλουθοι: 

• Περιορισμός κατά το δυνατόν των παρόδιων θέσεων στάθμευσης για απελευθέρωση 
χώρου για άλλες χρήσεις (ποδηλατοδρόμους, πεζοδρόμους, κλπ.) και επισήμανση 
των νόμιμων θέσεων. 

• Χρέωση των παρόδιων θέσεων στάθμευσης, σε καθορισμένες περιοχές  

• Συνεχής και αυστηρή αστυνόμευση της στάθμευσης ώστε να αποθαρρύνεται η 
παραβατικότητα. 

• Ενημέρωση και πληροφόρηση των χρηστών για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης 
και το κόστος χρήσης τους. 

• Αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της τεχνολογίας στα ζητήματα στάθμευσης, 
τόσο για τους χρήστες όσο και για τον Δήμο και τους διαχειριστές της στάθμευσης. 

 
Πιο συγκεκριμένα, το πακέτο μέτρων που αφορά την ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Στάθμευσης εντός του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού περιλαμβάνει τις παρακάτω 

παρεμβάσεις: 

 
6.1 Eφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 
 
Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου της στάθμευσης μπορεί να 

συνεισφέρει στην αποσυμφόρηση κεντρικών οδών ή περιοχών γειτονιάς από ιδιωτικά 

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

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

κινητικότητας. Το συγκεκριμένο μέτρο προβλέπει την σταδιακή ανάπτυξη του 

συστήματος ώστε να εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό ποσοστό της έκτασης του Δήμου με 

αξιοποίηση «έξυπνων συστημάτων» (smart systems). Αρχές του ΣΕΣ είναι κατά 

προτεραιότητα η εξυπηρέτηση των κατοίκων και ακολούθως η χωροθέτηση θέσεων 

επισκεπτών, στις εμπορικές χρήσεις, με μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο στάθμευσης τις 3 
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ώρες, με ταυτόχρονη εξασφάλιση χώρων στάθμευσης εκτός οδού. 

Η ελεγχόμενη στάθμευση θα μειώσει την ζήτηση για στάθμευση, γεγονός που θα 

οδηγήσει και σε βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας. 

6.2 Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για ειδικές κατηγορίες  
 
Διακριτή χωροθέτηση θέσεων στάθμευση για ΑΜΕΑ, ταξί και δίκυκλα σε περιοχές με 

μεγάλη ζήτηση (π.χ. εμπορίου και αναψυχής). Η στάθμευση των ΑμεΑ καθορίζεται από 

εθνικές προδιαγραφές για δημόσια κτήρια και για κάθε κατηγορία χρήσεων γης. Στο 

πλαίσιο του ΣΒΑΚ προβλέπεται η προοδευτική προσθήκη θέσεων ΑμέΑ στο δίκτυο της 

πόλης (εντός και εκτός οδού) με στόχο να αποτελούν το 2% των συνολικών θέσεων 

στάθμευσης σε ορίζοντα 5ετίας και το 5% σε ορίζοντα 10ετίας 

 
6.3 Δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού  
 
Η δημιουργία χώρων στάθμευσης μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά και άμεσα στην 

επίτευξη του στόχου της μεταφοράς των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης από το 

κέντρο του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Η συγκεκριμένη παρέμβαση σε συνδυασμό με 

την ορθή λειτουργία ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης θα αποσυμφορήσει 

περιοχές με αυξημένη ζήτηση και έντονα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης και θα 

διαφυλάξει την ασφαλή κίνηση όλων των κατοίκων και επισκεπτών. Κατά προτεραιότητα 

προτείνεται  η δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης εντός της πόλης. Οι χώροι αυτοί 

έχουν μικρότερη χωρητικότητα συγκριτικά με τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης, 

ωστόσο συμβάλουν στην αποφόρτιση του δημόσιου χώρου από την παρόδια 

στάθμευση. 

Παράλληλα χρειάζεται να αναζητηθούν χώροι σε ακίνητα/ αδόμητα οικόπεδα της 

περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη και τον μελλοντικό σχεδιασμό δημιουργίας σταθμών 

Μετρό εντός του Δήμου. 

Τέλος σημαντικό μέτρο είναι και ο καθορισμός διαδρομών πρόσβασης με τη χρήση 

σχετικής καθοδηγητικής σήμανσης στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης (κυρίως στις 

εισόδους του Δήμου) 

 

6.4 Αστυνόμευση για την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης  
 
Εντατικοποίηση της αστυνόμευσης της παράνομης στάσης και στάθμευσης των 

οχημάτων 

 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Αποσυμφόρηση κεντρικών οδών ή τοπικών οδών  από ιδιωτικά οχήματα. Το κόστος 

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

μπορούν να βελτιώσουν αισθητά το δημόσιο χώρο του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, την 

ασφάλεια μετακίνησης πεζών αλλά και τις κυκλοφοριακές συνθήκες. 

Επίσης βελτιώνεται και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής αφού τα 

οχηματοχιλιόμετρα που διανύονται κατά την περιπορεία των οχημάτων προς αναζήτηση 

στάθμευσης πλέον θα περιορίζονται με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι 

εκπομπές αερίων. 

 

 

Πεδίο εφαρμογής 
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Ορίζοντας 5ετίας 
-Καθορισμός περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης, Έκταση: 486,09 στρ. 

-Στοχευμένο πρόγραμμα αστυνόμευσης παράνομης στάθμευσης (εστίαση σε κρίσιμες 

περιοχές του δικτύου και χρονικές περιόδους, βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων) 

-Eγκατάσταση χώρων στάθμευσης ΑμεΑ ,δίκυκλων και ταξί σύμφωνα με τη σχετική 

εγκύκλιο. 

-Μελέτη σκοπιμότητας  για την κατασκευή χώρων στάθμευσης εκτός οδού κάτω από την 

επιφάνεια πλατειών ή υφιστάμενων οδών σε περιοχή με αυξημένη ζήτηση. 

 
 

 
 

Εικόνα 5.33:Περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης ορίζοντας 5ετίας 

 
Ορίζοντας 10ετίας 

• Επέκταση περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης, Έκταση: 824,05 στρ. (επιπλέον 
337,96 στρ.)  

• Aνάπτυξη εφαρμογής (mobile app) για τη χρήση του συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης. 

• Aπομάκρυνση θέσεων στάθμευσης υπέρ δημιουργίας ποδηλατοδρόμων και 
πεζοδρόμων. 

• Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού. 
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Εικόνα 5.34: Περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης ορίζοντας 10ετίας 
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Προτεραιότητα Πολύ Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση 
Χωροθέτηση της παρέμβασης 

X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 
Έρευνα Δηλωμένων Προτιμήσεων – Καθορισμός Κομίστρου 
Ανάπτυξη συστήματος και έξυπνης εφαρμογής 
Κανονιστικές αποφάσεις, προμήθεια & εγκατάσταση υποδομής  

 
3 έως 6 μήνες 
3 έως 6 μήνες 
9 έως 12 μήνες 

Ζώνες στάθμευσης κατοίκων σε όλες τις περιοχές με έντονη 
παρόδια στάθμευση 
Μελέτη εφαρμογής - Κανονιστική απόφαση –  
Τοποθέτηση κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για 
ορισμό των θέσεων 

 
  3 έως 6 μήνες 
9 έως 12 μήνες 

 

Υλοποίηση λοιπών ρυθμίσεων 9 έως 12 μήνες 

Αύξηση διαθεσιμότητας χώρων στάθμευσης εκτός οδού 
Διερεύνηση – μελέτη βιωσιμότητας για τη δημιουργία δημοτικού 
χώρου στάθμευσης  
Κατασκευή δημοτικού χώρου στάθμευσης 

3 έως 6 μήνες 
6 έως 12 μήνες 

1 έως 2 έτη 
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Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού,  

Υλοποίησης: 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

Ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευή και λειτουργία 

οργανωμένων χώρων στάθμευσης 

Εποπτείας: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Οργάνωση της στάθμευσης 
+ Μείωση της συμφόρησης 
+ Βελτίωση αποδοτικότητας του συστήματος 
+ Τιμολόγηση του εξωτερικού κόστους των Ι.Χ. οχημάτων 
+ Ενθάρρυνση χρήσης εναλλακτικών μέσων μετακίνησης 
- Ανάγκη αστυνόμευσης ή επιπλέον επενδύσεων για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας των 
παρεμβάσεων 

 

Δείκτες παρακολούθησης 
Ποσοστό περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης 
Δημοτικοί χώροι στάθμευσης εκτός οδού 
Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ 

Προεκτίμηση δαπάνης 

Εφαρμογή Συστήματος 
Ελεγχρόμενης Στάθμευσης:  

190.000,00 € 

Ζώνες στάθμευσης κατοίκων σε 

όλες τις περιοχές με έντονη 

παρόδια στάθμευση 

20.000,00€ 

Χωροθέτηση θέσεων 
στάθμευσης για ειδικές 
κατηγορίες 

66.740,00€ 

Διετρεύνση- Κατασκευή και 
λειτουργία δημοτικού χώρου 
στάθμευσης (εκτός οδού):  

10.040.000,00 € 

Χρηματοδότηση 

 

- Ίδιοι πόροι Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού 
 
- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-2027 
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Πίνακας 5.10: Αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων/ Ανάπτυξη οικονομίας διαμοιρασμού 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος 
7 Αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων 

Εξεταζόμενα 
μέτρα 

7.1 Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων     
7.2 Εκσυγχρονισμός στόλου                   
7.3 Ανάπτυξη πακέτου κινήτρων 
7.4 Ανάπτυξη συστημάτων car-pooling και car sharing 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Στρατηγικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου 
Φιλοθέης- Ψυχικού   
(Παραδοτέο Β) :  
✓ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία 

✓ Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία  

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

• Λευκή Βίβλος Μεταφορών 2011 
- Μετατόπιση 50% της χρήσης Ι.Χ. συμβατικών καυσίμων στις 

αστικές συγκοινωνίες έως το 2030 
- Ενθάρρυνση χρήσης μικρότερων, ελαφρύτερων & πιο 

εξειδικευμένων οχημάτων οδικής μεταφοράς επιβατών. 
- Ε.Π. «Υποδομές – μεταφορές – περιβάλλον» 
- Στόχος 08: Προώθηση καθαρών αστικών και προαστιακών 

μεταφορών στα αστικά κέντρα της χώρας 
- Στόχος 09: Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για 

μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών 
στο περιβάλλον  

- Στόχος 10: Δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης του αέρα (Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης) 

• Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 

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

• Πενταετές ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (2014-2019): 

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

• Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου 

Φιλοθέης- Ψυχικού (2016) 

- Προτείνει την δημιουργία πιλοτικών σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, Eco-Driving για τους οδηγούς των 
δημοτικών οχημάτων, ανανέωση μέρους του δημοτικού 
στόλου, και τέλος πρόγραμμα διαχείρισης των οχημάτων του 
δημοτικού στόλου και λειτουργία συστήματος τηλεματικής για 
την διαχείριση του.  
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Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Το εξεταζόμενο μέτρο περιλαμβάνει την Ενθάρρυνση χρήσης οχημάτων χαμηλών 
εκπομπών ρύπων μέσω της κατάλληλης τιμολόγησης και της υποδομής. Έχει ως στόχο 
να ενθαρρύνει τους πολίτες να χρησιμοποιούν οχήματα χαμηλών εκπομπών (Low 
Emission Vehicles) μέσω παροχής οικονομικών κινήτρων και προσφοράς καλύτερων 
υποδομών. Με τον τρόπο αυτό, τα εμπόδια στη χρήση των οχημάτων χαμηλών ρύπων 
μπορούν να περιοριστούν και να γίνουν πιο ελκυστικά στους πολίτες. 
Και οι δύο στρατηγικές - η τιμολόγηση και η υποδομή - μπορούν να εφαρμοστούν τόσο 
για μετακινήσεις πολιτών με Ι.Χ. (ενθάρρυνση της χρήσης αυτοκινήτων χαμηλών 
εκπομπών, φορτηγών, σκούτερ, ποδηλάτων κλπ.), όσο και για τις δημόσιες 
συγκοινωνίες (οχήματα χαμηλών εκπομπών όπως ηλεκτρικά λεωφορεία, κ.λπ.). 
Η στρατηγική "τιμολόγηση" περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που παρέχουν οικονομικό όφελος 
για την αγορά ή τη χρήση LEV. Αυτά μπορεί να είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις για 
LEV, οι επιχορηγήσεις καταναλωτών από την κυβέρνηση, τα χαμηλότερα τέλη για 
κινητήρες με ηλεκτρική ενέργεια ή με βιοκαύσιμα, η δωρεάν χρήση σταθμών φόρτισης 
για ηλεκτρικά οχήματα , μειωμένα τέλη στάθμευσης για τέτοιου είδους οχήματα και 
πολλά άλλα 
Επιπλέον, η διαθέσιμη υποδομή αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή διείσδυση 
των οχημάτων χαμηλών ρύπων στην αγορά. Ενώ παρέχεται ένα πυκνό δίκτυο 
πρατηρίων υγρών καυσίμων σε κάθε πόλη, το δίκτυο παροχής εναλλακτικών καυσίμων / 
βιοκαυσίμων ή η φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων εμφανίζει σημαντικές ελλείψεις. Η 
παροχή υποδομής ισότιμη με εκείνη που παρέχεται για συμβατικά οχήματα είναι 
επομένως ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να αναπτυχθεί σε μια σύγχρονη 
και «καθαρή» από ρύπους πόλη.. Εντούτοις, τα μέτρα για την υποδομή περιλαμβάνουν 
πολύ περισσότερα από τα δημόσια δίκτυα επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 
Για την περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού σχετικά με τα «καθαρά οχήματα» 
προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα: 
 
7.1 Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων     
Προκειμένου να υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα, απαιτείται: 

• Μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης  

• Έρευνα αγοράς και προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού φόρτισης τους που θα 
επιλεγούν στο προηγούμενο στάδιο. 

• Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία σταθμών φόρτισης. 

• Χρήση και σωστή συντήρηση σταθμών φόρτισης. 
Οι σταθμοί φόρτισης είναι πολλές φορές εξοπλισμένοι με δύο ή περισσότερα καλώδια ή 
συνδέσμους, διαθέτοντας έτσι την ικανότητα φόρτισης δύο ή περισσοτέρων ηλεκτρικών 
οχημάτων ταυτόχρονα. Οι σταθμοί γρήγορης φόρτισης αν και συχνά διαθέτουν 2 
συνδέσεις, δεν έχουν την ικανότητα ταυτόχρονης φόρτισης οχημάτων, αλλά τα διαθέτουν 
για των διαφορετικών προδιαγραφών τύπων σύνδεσης.  
Η χρέωση μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες με βάση τη μέθοδο φόρτισης και τύπο 
χρέωσης.  
Η μέθοδος φόρτισης περιγράφει 1) την ταχύτητα με την οποία φορτίζεται ένα όχημα 2) 
καθορίζει την απαιτούμενη τάση, ρεύμα, ταχύτητα που πρέπει να παρέχουν τα καλώδια 
φόρτισης ενός συγκεκριμένου τρόπου λειτουργίας 3) ορίζει το επίπεδο επικοινωνίας 
μεταξύ του οχήματος και της ισχύος εξόδου. Οι λειτουργίες είναι οι εξής: 
 

• Μέθοδος 1: Αργή φόρτιση AC για οικιακή φόρτιση χρησιμοποιώντας οικιακά 
βύσματα, και ενσωματωμένες συσκευές φόρτισης στα οχήματα (μονοφασικό 250V ή 
τριφασικό 480V, 16A, 3.7-11kW) 

• Μέθοδος 2: Αργή φόρτιση AC με ημιενεργό σύνδεση με το όχημα για φόρτιση με 
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32Α (250V μονοφασικό ή 400V τριφασικό, 32Α, 7.4-22kW) 

• Μέθοδος 3: Φόρτιση AC με ενεργή σύνδεση μεταξύ του φορτιστή και του οχήματος 
(μονοφασικό 250V ή τριφασικό 480V, 32A, 14.5-43.5kW) 

• Μέθοδος 4: Ταχεία φόρτιση DC, ενεργή σύνδεση μεταξύ του φορτιστή και του 
οχήματος (600V, 400A, 38-170kW). 
 

Με βάση τη νομοθεσία ΦΕΚ 50Β 2015 οι αποδεκτές μέθοδοι φόρτισης των 
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που δύνανται να εγκατασταθούν  σε 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων είναι η μέθοδος 3 (Mode 3 AC Charging) και η 
μέθοδος 4 (Mode 4 DC Charging), όπως καθορίζονται από το πρότυπο IEC 61851−1 
«Electric Vehicle Conductive Charging System». Επίσης, τα αποδεκτά στοιχεία 
διασύνδεσης (ρευματοδότης, βύσματα, ακροδέκτες) των εν λόγω συσκευών φόρτισης 
καθορίζονται από το πρότυπο EN/IEC 62196-2 «Plugs Socket-outlets, Vehicle Couplers 
and Vehicle Inlets - Conductive Charging of Electric Vehicles». 
Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών 
φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), τόσο σε 
χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, όσο και στις εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης οχημάτων σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος 
του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθορίζονται από το ΦΕΚ (2040 
Β/04.06.19).  
Για έναν Δήμο που εξετάζει την τοποθέτηση σημείων φόρτισης, είναι σημαντικό να δοθεί 
προσοχή ως προς τον τύπο χρηστών που προορίζονται τα σημεία φόρτισης. Εάν 
θεωρηθεί προορίζονται για οχήματα παράδοσης εμπορευμάτων και υψηλής απόδοσης, 
θα χρειαστούν σημεία ταχείας φόρτισης για την ελαχιστοποίηση του χρόνου 
επαναφόρτισης. Ωστόσο, οι περισσότερες πόλεις επικεντρώνονται σε τυποποιημένες 
μονάδες φόρτισης λόγω του χαμηλότερου κεφαλαίου που απαιτείται αλλά και του 
λειτουργικού κόστους των μονάδων. Στις περισσότερες αστικές εγκαταστάσεις σε οδούς, 
οι εγκαταστάσεις φόρτισης προσφέρουν συμπληρωματική φόρτιση. Ένας από τους 
πρωταρχικούς στόχους με την δημιουργία σημείων φόρτισης σε οδούς, είναι να είναι 
ορατά προς τους οδηγούς ηλεκτροκίνητων οχημάτων και να τους εμπνέουν 
εμπιστοσύνη. Οι τυποποιημένες μονάδες φόρτισης μπορούν να τροφοδοτούνται από 
ηλεκτρικό ρεύμα από το υπάρχον δίκτυο, όπως για παράδειγμα από αστικό φωτισμό. 
Έτσι, είναι εύκολη η εγκατάσταση τους. Οι μονάδες ταχείας φόρτισης, λόγω των 
υψηλότερων απαιτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια, απαιτούν διαφορετικές ενέργειες καθώς 
και θα πρέπει να ενσωματώνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.  
Γενικότερα, τα σημεία φόρτισης που υπάρχουν στο δρόμο τοποθετούνται  δίπλα σε 
χώρους στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα. Σε περιοχές όπου θέτονται ζητήματα 
στενώσεων του οδοστρώματος, καθώς και παρεμποδίζονται λόγω περιβαλλοντικών 
συνθηκών, προτιμώνται τοποθεσίες εκτός οδού ή πάνω σε τοίχο.  
Σχετικά με τη θέση των σημείων φόρτισης, στα αρχικά στάδια εφαρμογής τοποθέτησης 
τέτοιων εγκαταστάσεων, όταν τοποθετούνται σε σημεία ενδιαφέροντος, μπορεί να 
υπάρξει αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού.  
 
Τύποι τοποθεσίας: 
➢ Κέντρο του Οικισμού, κύριες αρτηρίες, τουριστικά αξιοθέατα 
➢ Περιοχές αμιγούς κατοικίας 
➢ Χώροι στάθμευσης: Δημόσιοι χώροι στάθμευσης και χώροι στάθμευσης δημοτικών 

κτιρίων 
➢ Κτίρια αναψυχής και αθλητικές εγκαταστάσεις 
➢ Εμπορικά κέντρα 
➢ Πάρκα και άλλοι χώροι πρασίνου 
➢ Ιδιωτικοί χώροι φόρτισης 
 
 
Μετά την ταυτοποίηση και την επιλογή της γενικής θέσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
διάφοροι παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένες συνθήκες της τοποθεσίας. 
Αυτά περιλαμβάνουν: 
➢ Ζήτηση: Αυτό μπορεί να είναι είτε για την υφιστάμενη είτε για την πιθανή ζήτηση 
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(π.χ. μέσω δημογραφικών στοιχείων) 
➢ Ορατότητα / προσβασιμότητα: Οι θέσεις που είναι ορατές, προσβάσιμες και 

πολυσύχναστες είναι πιο πιθανό να αυξήσουν τόσο την ευαισθητοποίηση όσο και 
την χρήση. Σε συνδυασμό με τις προνομιακές θέσεις στάθμευσης για οχήματα 
χαμηλών ρύπων που αναφέρθηκε και παραπάνω, μπορεί να λειτουργήσει ως 
πρόσθετο κίνητρο για την χρήση της υποδομής. 

➢ Διατομή πεζοδρομίου: Ανάλογα με την υποδομή των σημείων φόρτισης και την 
διατομή του πεζοδρομίου, μπορεί να λειτουργήσει σαν εμπόδιο για τους πεζούς 
λόγω του περιορισμού του ελεύθερου πλάτους του πεζοδρομίου 

➢ Πολιτική και κοινωνική αποδοχή: Κατά την ανάπτυξη ενός δικτύου σημείων φόρτισης 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, μπορεί να υπάρχουν σκέψεις της τοπικής κοινότητας 
που μπορούν να βοηθήσουν ή να παρεμποδίσουν την εφαρμογή. Επομένως, θα 
πρέπει να γίνει συνδυασμός του συγκεκριμένου μέτρου με την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σχετικά με τα «καθαρά οχήματα» και τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης 

➢ Διάταξη/τοποθεσία: θα πρέπει να μελετηθεί αν θα είναι σε νέο σημείο ή θα γίνει 
ανακατανομή υφιστάμενου χώρου στάθμευσης 

➢ Ηλεκτρολογικές συνδέσεις: Μελέτη των εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν, όπως 
της απαραίτητης καλωδίωσης, την πηγές ενέργειας κ.α. 

➢ Ζητήματα κυκλοφορίας: Θα πρέπει να εξεταστεί αν θα επηρεάσει τη λειτουργία του 
οδικού δικτύου, και το πώς θα εφαρμοστούν οι αλλαγές στις ρυθμίσεις στάθμευσης 

➢ ΑμεΑ: Πρέπει επίσης να εξεταστεί αν θα είναι πλήρως προσβάσιμα από  ΑμεΑ. Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια όπως ύψους και τοποθεσίας.  

 
Τροφοδοσία σημείων φόρτισης: 
Θα πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές, όπως αναφέρεται και παραπάνω, από το 
ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19). 
Διαχείριση συστήματος: 
Οι πόλεις που εφαρμόζουν συστήματα φόρτισης μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ανοιχτών 
και περιορισμένων συστημάτων πρόσβασης. Η ανοιχτή πρόσβαση αναφέρεται γενικά σε 
σημεία φόρτισης όπου οι χρήστες μπορούν να συνδέονται κατευθείαν χωρίς 
περιορισμούς. Η εγκατάσταση είναι απλούστερη και ευκολότερη σε ιδιωτικούς χώρους ή 
σε δημόσιους χώρους στάθμευσης. Το μειονέκτημα ωστόσο είναι ότι δεν παρέχουν στον 
διαχειριστή του συστήματος πρόσθετες λειτουργίες παρακολούθησης ή διαχείρισης, κάτι 
που περιορίζει τη μελλοντική λειτουργία, όπως τα συστήματα πληρωμών. Η 
περιορισμένη πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί  μέσω π.χ. συστημάτων με 
συνδρομή. Τέτοιου είδους προγράμματα περιλαμβάνουν τη λήψη από το χρήστη ενός 
«κλειδιού» πρόσβασης όπως μία κάρτα, που τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα 
τα συνδεδεμένα σημεία φόρτισης. Ενώ τα συστήματα ανοικτής πρόσβασης είναι 
κατάλληλα σε συγκεκριμένα, ελεγχόμενα περιβάλλοντα όπως ιδιωτικούς χώρους ή 
ασφαλείς εγκαταστάσεις, τα συστήματα περιορισμένης πρόσβασης παρέχουν πολύ 
μεγαλύτερη λειτουργικότητα στις αρχές διαχείρισης. 
 Η λειτουργία του συστήματος γίνεται μέσω «έξυπνων» συστημάτων το οποίο 
περιλαμβάνει: 
➢ Διαχείριση τροφοδοσίας, επιτρέποντας την διακοπή της τροφοδοσίας ένας έχουν 

ξεπεραστεί οι κανονισμοί στάθμευσης όπως μέγιστες περίοδοι παραμονής στις 
θέσεις 

➢ Πληροφοριακά συστήματα μέσω διαδικτύου που επιτρέπουν την παρακολούθηση σε 
πραγματικό χρόνο από τους χρήστες 

➢ Διαχείριση φόρτου δικτύου 
➢ Συστήματα διαχείρισης πληρωμών 
➢ Απομακρυσμένη διάγνωση και συντήρηση 
➢ Δεδομένα χρήστη για την κατανόηση και ανάλυση των τάσεων και της συμπεριφοράς 

των οδηγών ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
 
Ο Δήμος, στην περίπτωση της λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης θα περιλαμβάνει 
μια διαδικασία εγγραφής με την οποία οι χρήστες θα μπορούν να εγγραφούν και να 
λάβουν το «κλειδί» πρόσβασης.  
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Προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο απαιτείται: 

o Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 
o Μελέτη σκοπιμότητας που θα εξετάζει τις απαιτήσεις για σταθμούς φόρτισης καθώς 

και τα χαρακτηριστικά τους  
o Έρευνα αγοράς και προμήθειας του εξοπλισμού φόρτισης 
o Διαμόρφωση των χώρων και εντοπισμός των πιθανών ελεύθερων χώρων που 

απαιτούνται  
 
Λαμβάνονται υπόψη τα εξής ΦΕΚ: 

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

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

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

Παρακάτω ακολουθούν οι ενδεικτικές διατάξεις θέσεων στάθμευσης και σταθμών 

φόρτισης, όπως παρουσιάζονται στο ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19). 

 

Εικόνα 5.35: Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών επαναφόρτισης 
επί οδοστρώματος Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 
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Εικόνα 5.36: Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών επαναφόρτισης 
σε κλειστό ή υπαίθριο χώρο στάθμευσης  

Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 

 

Εικόνα 5.37: Λεπτομέρεια μηχανικής προστασίας, Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 

 

7.2 Εκσυγχρονισμός στόλου                   
 
Ο Δήμος θα πρέπει να λειτουργήσει σαν παράδειγμα προς μίμηση και να αντικαταστήσει 
σημαντικό τμήμα του στόλου του με οχήματα χαμηλών ρύπων.  
o Ο δήμος να δεσμεύσει θέσεις στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της πόλης για οχήματα 

με χαμηλούς ρύπους.  
o «Συμβολική» μείωση των δημοτικών τελών για κάθε όχημα χαμηλών ρύπων σε ένα 

νοικοκυριό. 
o Παροχή κινήτρων για την ενσωμάτωση εναλλακτικών καυσίμων από τα υφιστάμενα 

πρατήρια.  
o Αντικατάσταση σημαντικού τμήματος του στόλου του με οχήματα χαμηλών ρύπων 

και αγορά και κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων μικρών οχημάτων για τη δημιουργία 
δημοτικής συγκοινωνίας 
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Τέτοιου είδους «καθαρότερα» οχήματα μπορεί να είναι: 
o Υβριδικά οχήματα 
o Ηλεκτρικά οχήματα 
o Οχήματα που λειτουργούν με βιοκαύσιμα 

Οι τύποι βιοκαυσίμων είναι οι εξής: 
▪ Βιοαέριο (βιομεθάνιο). 
▪ Βιοντίζελ  
▪ Βιοαιθανόλη  

o Οχήματα που λειτουργούν με φυσικό αέριο (CNG) ή υγραέριο (LPG) 
o Οχήματα που λειτουργούν με Υδρογόνο 

 
Προκειμένου να υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα, χρειάζεται: 
o Αξιολόγηση του υφιστάμενου στόλου των δημοτικών οχημάτων (πλήθος οχημάτων, 

είδος κινητήρα, διανυόμενα χιλιόμετρα ανά όχημα). 
o Καθορισμός του πλήθους και των χαρακτηριστικών – προδιαγραφών των οχημάτων 

που θα αποκτηθούν. 
o Έρευνα αγοράς και προμήθειας των οχημάτων και του σχετικού εξοπλισμού 

φόρτισης ή εφοδιασμού του καυσίμου που θα επιλεγεί. 
o Χωροθέτηση και διαμόρφωση των θέσεων φόρτισης ή εφοδιασμού. 
o Συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού. 

 
Στόχος των συγκεκριμένων μέτρων είναι: 
o Να καταστούν οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες και τα δημοτικά οχήματα 

καθαρότερα για την μείωση των εκπομπών ρύπων και την έκθεση του ανθρώπου 
στην ατμοσφαιρική ρύπανση. 

o Να αποκτήσουν παραδείγματα καλής πρακτικής από άλλες πόλεις που έχουν 
υλοποιήσει τέτοιου είδους αντικαταστάσεις 

o Να μειωθούν οι ρύποι σε σχέση με τα παραδοσιακά λεωφορεία και τα δημοτικά 
οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο, προκειμένου να μειωθούν οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του στόλου των δημοσίων μεταφορών στην πόλη, 
ειδικότερα για τα αέρια του θερμοκηπίου (GHG), και μέσω αυτού να υπάρχει και 
ευαισθητοποίηση σε άλλους φορείς οι οποίοι εκμεταλλεύονται δικούς τους στόλους 
αλλά και σε μεμονωμένους πολίτες. 

o Να παρακολουθήσουν τις επιδόσεις των «καθαρότερων» λεωφορείων και δημοτικών 
οχημάτων, ώστε να εξακριβώσουν εάν οι αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές 
προμήθειες για δημόσιες μεταφορές, μπορούν να μετατοπιστούν προς άλλες 
τεχνολογίες 

 
 
7.3 Ανάπτυξη πακέτου κινήτρων 
 

• Δέσμευση θέσεων στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της πόλης για οχήματα με 
χαμηλούς ρύπους 

Μπορεί να γίνει προσφορά θέσεων στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της πόλης ή σε 
σημεία ενδιαφέροντος οι οποίες θα παρέχονται μόνο σε οχήματα με χαμηλούς ρύπους.  
Οι συγκεκριμένες θέσεις σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογής από πόλεις του εξωτερικού, 
είναι ταυτόχρονα και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ / ΟΡΙΣΤΙΚΟ 
ΣΒΑΚ  

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ  171 

 

 
Εικόνα 5.38: Θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο απαιτείται: 
o Μελέτη σκοπιμότητας που θα εξετάζει τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων θέσεων 
o Διαμόρφωση και εντοπισμός των θέσεων στις οποίες θα εφαρμοστεί το μέτρο  

 

• Επιβράβευση με μείωση δημοτικών τελών για κάθε όχημα χαμηλών ρύπων σε ένα 
νοικοκυριό 

O Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού, μπορεί να προωθήσει την μετάβαση των πολιτών σε 
«καθαρότερα» οχήματα, δίνοντας τους κίνητρα μέσω επιβραβεύσεων. Μία συμβολική 
μείωση των δημοτικών τελών μπορεί να λειτουργήσει σαν κίνητρο προς τους πολίτες οι 
οποίοι θα έχουν επιπλέον οικονομικό όφελος από αυτήν την μετάβαση. Το συγκεκριμένο 
μέτρο, μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με ημερίδες για την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σχετικά με τα «καθαρότερα» οχήματα. 
 

• Παροχή κινήτρων για την ενσωμάτωση εναλλακτικών καυσίμων από τα 
υφιστάμενα πρατήρια 

Μπορεί να εγκατασταθεί και εγκατάσταση φόρτισης σε πρατήριο καυσίμων αλλά 
απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις οι οποίες προβλέπονται στους κανονισμούς για 
εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την 
εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία 
επαναφόρτισης), καθορίζονται από το ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19). 
Η εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να γίνει μετά την συζήτηση του Δήμου με τα πρατήρια 
καυσίμων της περιοχής. 
Προκειμένου να υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα, απαιτείται: 

• Μελέτη σκοπιμότητας που θα εξετάζει τα οχήματα του Δημοτικού στόλου και της 
αστικής συγκοινωνίας (πλήθος, χαρακτηριστικά) που μπορούν να αντικατασταθούν 
με ηλεκτροκίνητα, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις για σταθμούς φόρτισης.  

• Έρευνα αγοράς και προμήθεια των οχημάτων και του σχετικού εξοπλισμού φόρτισης 
τους που θα επιλεγούν στο προηγούμενο στάδιο. 

• Χρήση και σωστή συντήρηση των οχημάτων και των σταθμών φόρτισης. 

Ζητήματα που αντιμετωπίζονται 

Οι πολίτες αντιμετωπίζουν με δυσπιστία τα ηλεκτρικά οχήματα ή τα οχήματα με 

εναλλακτικά καύσιμα. Το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, λειτουργώντας υπέρ των 

οχημάτων εσωτερικής καύσης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπάρχει υποδομή 

στις πόλεις και με το γεγονός ότι παρουσιάζεται «αργή» είσοδος τους στην αγορά.  

Για την επιτυχία των μέτρων, θα πρέπει να γίνουν και ενέργειες ευαισθητοποίησης των 

πολιτών. Με την ενσωμάτωση των εν λόγω τεχνολογιών στα δημοτικά οχήματα του 

Δήμου, ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού θα μπορέσει να λειτουργήσει ως καλό παράδειγμα 

ευαισθητοποιώντας και τους πολίτες αντίστοιχα. 
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7.4 Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρικών οχημάτων κοινής χρήσης (car- sharing) 

O Δήμος μπορεί να προωθήσει την ηλεκτροκίνηση και  μέσω  της εφαρμογής  ενός 
συστήματος κοινής χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων μικρού μεγέθους (μία ή δύο 
θέσεων). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο 
απαιτείται:  

• Μελέτη σκοπιμότητας που θα εξετάζει τις απαιτήσεις για τα οχήματα, τους 
σταθμούς φόρτισης καθώς και τα χαρακτηριστικά τους  

• Έρευνα αγοράς και προμήθειας των οχημάτων και του απαραίτητου εξοπλισμού 

•  Διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης και εντοπισμός των πιθανών ελεύθερων 
χώρων που απαιτούνται  

 

Εικόνα 5.39: κοινόχρηστα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μιλάνο, 2016 

7. 5 Ανάπτυξη συστήματος car pooling  

Σημαντικό μέτρο για την αύξηση συλλογικών κοινόχρηστων μετακινήσεων και τη μείωση 
των ατομικών μετακινήσεων. Η υλοποίησή του απαιτεί σύστημα συντονισμού διαδρομών 
καθώς και ενεργή συμμετοχή του κοινού. 

Καθώς οι χρήστες Ι.Χ. στην πλειοψηφία τους κινούνται χωρίς συνεπιβάτες στο όχημα 
τους, είναι σημαντικό να ενημερωθούν σχετικά με τον συνεπιβατισμό, ο οποίος οδηγεί σε 
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της ζήτησης για θέσεις στάθμευσης, των 
εξόδων αλλά και των εκπομπών ρύπων στις πόλεις. 
Ένα από τα θέματα του συνεπιβατισμού είναι ότι άτομα τα οποία θα κινούνταν με αυτόν 
τον τρόπο και ζουν στην ίδια περιοχή και έχουν τον ίδιο προορισμό δεν γνωρίζουν τις 
ευκαιρίες μετακίνησης. Ο Δήμος, μέσω εφαρμογής θα μπορούσε να προωθήσει τον 
συνεπιβατισμό, καθώς οι πολίτες θα μπορούσαν να βρουν εύκολα κάποιον που διαθέτει 
Ι.Χ. ή θα επιθυμούσε να μετακινηθεί σαν συνεπιβάτης για μια συγκεκριμένη διαδρομή.  
Ο Δήμος θα μπορούσε επίσης να παρέχει θέσεις στάθμευσης για οχήματα που 
πραγματοποιούν μετακινήσεις συνεπιβατισμού.  
 
Η μετάβαση από την άτυπη μορφή του συνεπιβατισμού, σε μια πιο οργανωμένη μορφή 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση της τεχνολογίας. Για την περίπτωση του 
Δήμου, το εξεταζόμενο μέτρο περιλαμβάνει: 

o Διερεύνηση της ζήτησης και των κινήτρων-ανταποδοτικών χαρακτηριστικών του 
συστήματος. Η εν λόγω διαδικασία αποτελεί ένα εξειδικευμένο αντικείμενο που 
απαιτεί την συνεργασία ειδικών από τους τομείς του σχεδιασμού των μεταφορών, 
της ανάπτυξης εφαρμογών και του μάρκετινγκ. 

o Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας η οποία θα εξετάζει τις εξής εναλλακτικές: 

▪ Δημιουργία συστήματος συνεπιβατισμού με πρωτοβουλία του Δήμου. 
(Δυνατότητα αξιοποίησης κινήτρων που αφορούν άλλες δραστηριότητες του 
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Δήμου) 

▪ Δημιουργία συστήματος συνεπιβατισμού με την πρωτοβουλία ιδιώτη 

▪ Προσέλκυση και δημιουργία κινήτρων σε μεγάλες υφιστάμενες εταιρείες, που 
λειτουργούν εντός του Δήμου. 

▪ Κίνητρα για τον συντονισμό- συνεργασία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων με σκοπό την από κοινού  συλλογική μετακίνηση των μαθητών 
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Αποβίβαση των μαθητών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης επί της οδού Μαραθωνοδρόμου και μετάβαση στα σχολεία 
πεζή. 

▪ Υλοποίηση του συστήματος συνεπιβατισμού  

Πεδίο εφαρμογής 

Το εξεταζόμενο μέτρο αφορά σε όλο το Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού.  
Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης 
Ορίζοντας 5ετίας:  

• Μελέτη σκοπιμότητας για την αναβάθμιση του Δημοτικού στόλου. 

• Μελέτη για τη χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

• Χωροθέτηση 3 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

• Μελέτη για παροχή κινήτρων σε ιδιώτες 

• Μελέτη σκοπιμότητας για δημιουργία συστήματος συνεπιβατισμού 

• Μελέτη σκοπιμότητας για εγκατάσταση οχημάτων κοινής χρήσης 
Ορίζοντας 10ετίας:  

• Επέκταση των σταθμών φόρτισης  ηλεκτρικών οχημάτων. 

• Παροχή κινήτρων σε ιδιώτες. 

• Πλήρης αντικατάσταση του δημοτικού στόλου με οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας 

• Εγκατάσταση δικτύου οχημάτων κοινής χρήσης 
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Προτεραιότητα Χαμηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας X 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου X 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Ανανέωση Δημοτικού Στόλου 
Μελέτη σκοπιμότητας για τα χαρακτηριστικά του Δημοτικού 
Στόλου με εναλλακτικά καύσιμα 
Έρευνα αγοράς και σχηματισμός τευχών δημοπράτησης 
Προμήθεια οχημάτων 

 
3 έως 6 μήνες 

 
6 έως 9 μήνες 
6 έως 12 μήνες 

Κίνητρα σε πολίτες 
Μελέτη με αντικείμενο την διερεύνηση για κίνητρα 
αντικατάστασης του στόλου 
Ανάπτυξη στρατηγικής για την αντικατάσταση του ιδιωτικού 
στόλου 
Εφαρμογή κινήτρων 
 
Μελέτη με αντικείμενο την διερεύνηση οργανωμένου 
συστήματος car pooling 
 
Μελέτη με αντικείμενο την διερεύνηση οργανωμένου 
συστήματος car sharing 
Έρευνα αγοράς και προμήθειας των οχημάτων και του 
απαραίτητου εξοπλισμού 

 
3 έως 6 μήνες 

 
3 έως 6 μήνες 

Διαρκής 
 
 

3 έως 6 μήνες 
 

 
3 έως 6 μήνες 

 
6 έως 12 μήνες 
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Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού, Περιφέρεια Αττικής 

Υλοποίησης: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού, Περιφέρεια Αττικής 

Εποπτείας: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού, Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

+ Προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων και των «καθαρών» οχημάτων στους πολίτες 
του Δήμου 
+ Μείωση αερίων ρύπων λόγω λιγότερων εκπομπών από τα οχημάτων 
+ Μείωση Ηχορύπανσης  
+ Βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών λόγω των παραπάνω 
+ Μείωση των εξόδων του δήμου για καύσιμα 
- Εγκατάσταση και επέκταση υποδομής φόρτισης στα σημεία 
στάσης των οχημάτων (Δέσμευση δημόσιου χώρου) 

Δείκτες παρακολούθησης 
• Πλήθος σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων 

• Προώθηση "καθαρών" οχημάτων ΜΜΜ 

 

Προεκτίμηση δαπάνης 

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων 

30.000,00 € 

Χωροθέτηση σταθμών 
φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων 

40.500,00€ 

Μελέτη σκοπιμότητας για 
αντικατάσταση του Δημοτικού 
Στόλου 

Ν/Α Εκσυγχρονισμός οχημάτων 
δημοτικού στόλου και 
αντικατάσταση με ηλεκτρικά 
οχήματα 

Ανάπτυξη πακέτου κινήτρων 20.000,00€ 

Μελέτη- Διερεύνηση 
εφαρμογής συστήματος 
ηλεκτρικών οχημάτων κοινής 
χρήσης 

10.000,00 € 

Μελέτη- Διερεύνηση 
εφαρμογής συστήματος car 
pooling 

15.000,00 € 

Χρηματοδότηση 

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

• Ίδιοι πόροι 

• Πόροι από την λειτουργία του συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020», 
Πράσινο Ταμείο. 
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Πίνακας 5.11: Διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος 
8. Διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών 

Εξεταζόμενα μέτρα 

8.1 Χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης 

8.2 Θέσπιση ωραρίου και της διάρκειας φορτοεκφόρτωσης 

8.3 Ενθάρρυνση διανομών με ήπια μέσα και οχήματα 

«καθαρής» ενέργειας 

8.4 Διατάξεις ελεγχόμενης πρόσβασης σε οχήματα διανομής 

σε πεζοδρομημένες οδούς 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Στρατηγικούς  Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου 
Φιλοθέης- Ψυχικού   
(Παραδοτέο Β) :  
✓ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία 

✓ Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία  

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

• ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2011 
- Βελτιστοποίηση οργάνωσης παραδόσεων 

εμπορευμάτων "του τελευταίου χιλιομέτρου"  

• ΠΕΠ Αττικής 

- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης 
έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και 
μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε 
αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά εξεταζόμενων μέτρων 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ / ΟΡΙΣΤΙΚΟ 
ΣΒΑΚ  

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ  176 

 

 
8.1 Χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης 

Το μέτρο περιλαμβάνει τον καθορισμό συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης για τα 

οχήματα φορτοεκφορτώσεων προκειμένου να μην είναι αναγκασμένα να σταθμεύουν 

παράνομα παρακωλύοντας την κυκλοφορία, αλλά να μπορούν να σταθμεύουν πλησίον 

των εμπορικών καταστημάτων. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θα εφαρμοστούν μέτρα 

που θα επηρεάσουν την υφιστάμενη υποδομή, όπως προεκτάσεις πεζοδρομίων, 

επέκταση πεζοδρομημένων περιοχών, αναβάθμιση και ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων, και 

αναπλάσεις περιοχών, θα πρέπει να αναπτυχθούν θέσεις φορτοεκφόρτωσης στις 

περιοχές με εμπορικό ενδιαφέρον όπου το έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις. Σε περίπτωση 

που είναι δύσκολη η δημιουργία αποκλειστικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης σε περιοχές 

που παράγουν μεταφορική κίνηση λόγω της γεωμετρίας των οδών και της δημιουργία 

κυκλοφοριακής συμφόρησης καθώς τα φορτηγά εμποδίζουν τα υπόλοιπα οχήματα, 

μπορούν να δημιουργηθούν ζώνες φορτοεκφόρτωσης παρά την οδό. 

Οι συγκεκριμένες θέσεις θα προορίζονται αποκλειστικά για τα τέτοιου είδους οχήματα 

μόνο κατά τη διάρκεια του  ωραρίου. Τις υπόλοιπες ώρες θα μπορούν να σταθμεύουν 

συμβατικά οχήματα. Οι θέσεις αυτές θα μπορούν να είναι συμβεβλημένες και με  σύστημα 

τηλεματικής ώστε ο οδηγός να γνωρίζει ποια θέση είναι ελεύθερη. 

 

8.2 Θέσπιση ωραρίου και  διάρκειας φορτοεκφόρτωσης 

Η επιβολή της τήρησης ωραρίου και της διάρκειας φορτοεκφόρτωσης αναφέρεται σε 

ενέργειες του Δήμου και της Αστυνομίας. Η αστυνόμευση μπορεί να γίνει τόσο με χρήση 

νέων τεχνολογιών (κάμερες, βάσεις δεδομένων) όσο και από ανάθεση στον Δήμο ο 

οποίος θα διαθέτει και θα επενδύει τα κέρδη από τα πρόστιμα στους παραβάτες των 

κανονισμών 

Για τον Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού προτείνεται η εφαρμογή αυστηρού ωραρίου εμπορικών 

φορτοεκφορτώσεων, το οποίο θα είναι αναλυτικό, κατηγοριοποιώντας την τροφοδοσία 

των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων στον Δήμο, σύμφωνα με τον 

τύπο των φορτηγών (τονάζ), αλλά και τους δρόμους, πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, πλατείες 

και άλλους χώρους που χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται κατά τη διαδικασία της 

φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων. Ενδεικτικά, αναφέρεται η πρόταση για 

φορτοεκφόρτωση μόνο κατά τις πρωινές ώρες (π.χ. 05:00-07:00). 

Τα μέτρα αυτά επιβάλλουν περιορισμούς στις ώρες που μπορεί να λάβει χώρα η 

εμπορευματική δραστηριότητα. Η πρόθεση είναι να μειωθούν οι εμπορευματικές 

μεταφορές κατά τις ώρες αιχμής στις αστικές περιοχές ή να απαγορευτούν οι παραδόσεις 

κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω περιορισμού του θορύβου. Η προώθηση των 

παραδόσεων σε ώρες χωρίς αιχμή είναι μία πολλά υποσχόμενη στρατηγική για την 

αντιστάθμιση των επιπτώσεων της κυκλοφορίας των αστικών εμπορευματικών 

μεταφορών. Οι παραδόσεις σε μη ώρες αιχμής έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την 

κυκλοφοριακή συμφόρηση τις ώρες αιχμής, δίνοντας στους διανομείς μεγαλύτερα χρονικά 

περιθώρια για τις παραδόσεις τους και αποφεύγοντας καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. 

Τέτοιου είδους χρονικοί περιορισμοί μπορούν να χωριστούν σε: 

• Περιορισμοί παράδοσης κατά τις πρωινές ώρες 

• Απαγορεύσεις παράδοσης κατά τις πρωινές ώρες 

• Απαγορεύσεις παράδοσης τις νυχτερινές ώρες  
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8.3 Ενθάρρυνση διανομών με ήπια μέσα και οχήματα «καθαρής» ενέργειας 

Προτείνεται η μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη υποδομών και κινήτρων που θα 
αφορούν την προώθηση οχημάτων διανομών με εναλλακτικά καύσιμα (π.χ. θέσεις 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, χρήση ποδηλάτων για μικρά φορτία και μικρές 
διαδρομές κ.ά.), όπως: 
 
- Οικονομικά κίνητρα σε επιχειρήσεις φιλικές στις ενεργές μετακινήσεις 
Τέτοιου είδους μέτρο χρησιμοποιείται για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης βιώσιμης 
αστικής διανομής. Η άμεση παροχή κινήτρων ή επιδοτήσεων από τις τοπικές αρχές στους 
διάφορους φορείς αστικών διανομών δεν χρησιμοποιείται ευρέως επειδή είναι ιδιαίτερα 
δαπανηρή, ενώ οι διατάξεις που συνεπάγονται με μειώσεις που αφορούν στο κόστος για 
τους διανομείς (έμμεσα κίνητρα) χρησιμοποιούνται συχνότερα. Τα κίνητρα μπορεί να είναι 
οικονομικά, όπως για παράδειγμα η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ή οχημάτων χαμηλών 
εκπομπών). 
 
- Μείωση δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με γνώμονα την 

προστασία του περιβάλλοντος 
Η μείωση των δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με γνώμονα την 
προστασία του περιβάλλοντος θα συμβάλλει στη διατήρηση των επιχειρήσεων αυτών, 
καθώς και στην προσέλκυση όλο και περισσότερων. Με την υλοποίηση του 
συγκεκριμένου μέτρου θα ωφεληθούν, όχι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και το περιβάλλον. 
Ο Δήμος,οι Εμπορικές Επιχειρήσεις, Εταιρείες Logistics, Αστυνομικές αρχές, το Τμήμα-
φορέας κινητικότητας και άλλοι φορείς που επηρεάζονται από τους αστικές διανομές θα 
πρέπει μέσω συναντήσεων να συμφωνήσουν στον επανακαθορισμό των θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης και της αναθεώρησης τους στο μέλλον, στις διάφορες διατάξεις 
ελεγχόμενης πρόσβασης και στα πιθανά κίνητρα που θα δοθούν για εναλλακτικά μέσα 
μεταφορών. 
 

8.4 Διατάξεις ελεγχόμενης πρόσβασης σε οχήματα διανομής σε πεζοδρομημένες 
οδούς και οδούς ήπιας κυκλοφορίας 
Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στη βιωσιμότητα των αστικών περιοχών και στη 

βελτιστοποίηση της χρήσης του δημόσιου χώρου. Οι περιορισμοί εμποδίζουν οχήματα 

συγκεκριμένου βάρους ή μεγέθους (μήκους ή πλάτους) από τη χρήση συγκεκριμένης 

οδού ή περιοχής και μπορεί να έχει οφέλη την κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα οδικά 

ατυχήματα που προκαλούνται από μεγάλου μεγέθους φορτηγά.  

• Περιβαλλοντικοί περιορισμοί 
Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στη διατήρηση της βιωσιμότητας των κέντρων των πόλεων 

προσπαθώντας να μειώσει τις αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις λόγω των φορτηγών 

οχημάτων, τόσο από άποψη εκπομπών όσο και από άποψη θορύβου. Η εισαγωγή 

ζωνών χαμηλών εκπομπών μπορεί να απαγορεύσει κάθε κυκλοφορία οχημάτων που 

δεν πληρούν κάποιο περιβαλλοντικό πρότυπο (περιορισμοί που σχετίζονται με τον 

κινητήρα). Τα βασικά μέτρα περιβαλλοντικών περιορισμών είναι τα εξής: 

o Περιορισμοί ανάλογα με τον κινητήρα των οχημάτων 
o Περιορισμοί θορύβου 
o Ζώνες χαμηλών εκπομπών 

 

• Περιορισμού πρόσβασης μεγέθους / φόρτωσης 
Οι περιορισμοί εμποδίζουν οχήματα συγκεκριμένου βάρους ή μεγέθους (μήκους ή 

πλάτους) από τη χρήση συγκεκριμένης οδού ή περιοχής. Τα βασικότερα μέτρα 

τέτοιου περιορισμού είναι: 

o Περιορισμοί μεγέθους και βάρους οχήματος- Οι φορτοεκφορτώσεις για 
μεγάλα οχήματα θα εξυπηρετούνται μόνο από το ιεραρχημένο οδικό δίκτυο 
με τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης που θα 
απαγορεύει τη διέλευση μεγάλων οχημάτων από το τοπικό οδικό δίκτυο. 
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o Περιορισμοί συντελεστή φορτίου 
Για την εφαρμογή και επιβολή των κανονισμών περιορισμών πρόσβασης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και τεχνητά εμπόδια όπως ανακλινόμενα εμπόδια τα οποία μπορούν να 

ελέγχονται και ηλεκτρονικά για την πρόσβαση των επιτρεπόμενων οχημάτων. 

  

Εικόνα 5.40: Παράδειγμα ανακλινόμενων εμποδίων και αυτοματοποιημένες διατάξεις 
περιορισμού πρόσβασης 

 

Για την περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, οι δράσεις που προβλέπονται για το 
σύστημα εμπορευματικών μεταφορών είναι: 

• Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη υποδομών και κινήτρων που θα αφορούν την 
προώθηση οχημάτων διανομών με εναλλακτικά καύσιμα (π.χ. θέσεις φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων, χρήση ποδηλάτων για μικρά φορτία και μικρές διαδρομές κ.ά.) 

• Μελέτη Οργάνωσης του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών που θα εξετάζει 
τον επανακαθορισμό αποκλειστικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης, λαμβάνοντας υπόψη 
τις νέες συνθήκες στις οδούς μετά την εφαρμογή των μέτρων του ΣΒΑΚ (Υποδομές, 
ποδηλάτων, πεζών, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, οργάνωση στάθμευσης κ.α.), την 
διερεύνηση εγκατάστασης υποδομών και συστημάτων για διατάξεις ελεγχόμενης 
πρόσβασης σε οδούς 

• Εγκατάσταση Διατάξεων ελεγχόμενης πρόσβασης σε οχήματα διανομής σε 
πεζοδρομημένες οδούς και οδούς ήπιας κυκλοφορίας.  

• Προγραμματισμός και εφαρμογή αποτελεσματικής αστυνόμευσης 
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Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Σκοπός είναι να περιοριστεί  η ανασφάλεια, ο θόρυβος, η όχληση στις εμπορικές 
περιοχές του Δήμου (ιδιαίτερα στην περιοχή του Φάρου) και να αυξηθεί  η άνεση και το 
αίσθημα της αναψυχής και κοινωνικότητας, ο χώρος αυτός γίνεται πιο ελκυστικός και 
προσβάσιμος αυξάνοντας τις ευκαιρίες πωλήσεων για τις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη της 
πολυτροπικότητας και διατροπικότητας δημιουργούν πολυπλοκότερα συστήματα 
μεταφορών, τα οποία απαιτούν απαιτητικές τεχνικές βελτιστοποίησης στη λειτουργία 
τους. Η ανάγκη για τεχνογνωσία και ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων είναι πιθανόν να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον Δήμο. Η ώθηση της 
απασχόλησης από την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας θα είναι σημαντική. Αυτή 
δεν θα επέλθει μόνο από την αύξηση της άμεσης επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά 
και από την αύξηση των συμπληρωματικών σε αυτή δραστηριοτήτων, όπως οι 

επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών. 

Πεδίο εφαρμογής 

To εξεταζόμενο μέτρο αφορά τα κεντρικά σημεία του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. Στα 
σημεία δηλαδή που κυρίως εντοπίζεται το πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης καθώς 
και η πλειοψηφία των εμπορικών δραστηριοτήτων και διανομών.  
 

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης 
Ορίζοντας 5ετίας:  

o Καθορισμός θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο σύνολο των οδών προτεραιότητας 
σε περιοχή Φάρου, Νέας Αγοράς Ψυχικού 

o Θέσπιση κανονισμού φορτοεκφορτώσεων. 
o Εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη στρατηγικής για προώθηση διανομών με 

οχήματα φιλικά στο περιβάλλον. 
 

Ορίζοντας 10ετίας: 
 

o Τήρηση κανονισμού φορτοεκφορτώσεων. 
o 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. 

o Πραγματοποίηση διανομών με οχήματα φιλικά στο περιβάλλον πχ με ποδήλατο 
για μικρές αποστάσεις και οχήματα «καθαρής» ενέργειας για μεγάλες 

o Εκπόνηση μελέτης για διατάξεις ελεγχόμενης πρόσβασης σε οχήματα διανομής 
σε πεζοδρομημένες οδούς, superblocks και περιοχές ήπιας κυκλοφορίας.  

 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Σ
Η

Π
Α

Κ
Ε

Τ
Ο

Υ
 Μ

Ε
Τ

Ρ
Ω

Ν
 

Προτεραιότητα Μέτρια 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας X 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου  

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής  

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων  

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης  

Άλλη δράση Ωριμότητας:   
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Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη κινήτρων για την 
χρήση εναλλακτικών μέσων 

3 έως 6 μήνες 

Μελέτη Οργάνωσης Συστήματος  
1)  Διερεύνηση των νέων εμπορευματικών ροών 
2)  Ανάπτυξη/Αναθεώρηση κανονισμού εμπορευματικών 

μεταφορών 
3)  Διερεύνηση αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 

6 έως 9 μήνες 

Προμήθεια και Εγκατάσταση Διατάξεων ελεγχόμενης 
πρόσβασης σε οχήματα διανομής 

6 έως 9 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού, Περιφέρεια Αττικής, 
Τμήμα Τροχαίας, Σχετικοί Φορείς  

Υλοποίησης: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού, Σχετικοί Φορείς 

Εποπτείας: Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού, Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

+ Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης 
+ Οδική ασφάλεια 
+ Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης βαρέων οχημάτων 
+ Ρύθμιση της τροφοδοσίας των καταστημάτων 
+ Περιορισμός παράνομης στάθμευσης 

 

Δείκτες παρακολούθησης 
• Θέσπιση κανονισμού φορτοεκφορτώσεων 

• Αστικά κέντρα διανομής εμπορευμάτων 

Προεκτίμηση δαπάνης 

Θέσπιση και εφαρμογή 
αυστηρού ωραρίου 
φορτοεκφορτώσεων 

0.00€ 

Διαμόρφωση ειδικών θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης 

10.000,00€ 

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

10.000,00€ 

Διατάξεις ελεγχόμενης 
πρόσβασης σε οχήματα 
διανομής (μελέτη εφαρμογής 
και υλοποίηση) 

20.000,00€ 

Πηγές χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι, ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 
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Πίνακας 5.12: Προωθητικές ενέργειες αλλαγής συμπεριφοράς 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος 
9. Προωθητικές ενέργειες αλλαγής συμπεριφοράς 

Εξεταζόμενα μέτρα 

9.1 Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop) συμμετοχικού 

σχεδιασμού 

9.2 Θεσμοθέτηση φορέα κινητικότητας 

9.3 Ενημερωτικές ημερίδες σε συλλόγους και εκπαιδευτικές 

δομές 

9.4 Άλλες εκστρατείες και δράσεις για την προώθηση της 

βιώσιμης κινητικότητας 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Στρατηγικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου 
Φιλοθέης- Ψυχικού   
(Παραδοτέο Β) :  
✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται 

με περπάτημα  
✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται 

με το ποδήλατο  
✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται 

με ΜΜΜ 

✓ Αύξηση του ποσοστού ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο σύνολο της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

o Πενταετές ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (2014-2019): 

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

Χαρακτήρας 

Έργο:  

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: 
Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου  
 

Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών πρέπει να αφορά όλες τις κατηγορίες 
κινητικότητας με στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος. Οι σχετικές 
εκστρατείες και δράσεις δεν πρέπει να έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά να 
επαναλαμβάνονται σε τακτική βάση και να διατηρούν προοδευτικό χαρακτήρα στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών κινητικότητας από τις νεότερες έως τις 
μεγαλύτερες ηλικίες. 

Το πρώτο για την εξασφάλιση των παραπάνω, είναι η ανάπτυξη ενός πλάνου δράσεων 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας στo Δήμο. 
Η εν λόγω στρατηγική ευαισθητοποίησης που θα αναπτυχθεί, ενθαρρύνεται να διακρίνει 
τους πολίτες σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες: 

(α) Άτομα ηλικίας 8 έως 18 ετών: Αποτελούν νεαρά άτομα που βρίσκονται στο στάδιο 
εκπαίδευσης. 

(β) Άτομα ηλικίας 18 έως 25 ετών: Αποτελούν άτομα που βρίσκονται στο στάδιο 
ανώτερης & ανώτατης εκπαίδευσης με έντονη κοινωνική δραστηριότητα 
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(γ) Άτομα ηλικίας 26 έως 50 ετών: Αποτελούν άτομα σε παραγωγική ηλικία. 

(δ) Άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών: Αποτελούν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. 

Το πλάνο ευαισθητοποίησης των πολιτών, ενθαρρύνεται να περιλαμβάνει επιπλέον 
δράσεις/ εκδηλώσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης- εκπαίδευσης, όπως σεμινάρια, 
ομιλίες, παρουσιάσεις κ.ά. καθώς και συμμετοχικές δράσεις και δράσεις προώθησης και 
προβολής, όπως η προώθηση πεζοπορίας κ.ά 

Ενδεικτικές προωθητικές δραστηριότητες αλλαγής συμπεριφοράς μετακινουμένων που 
μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι: 

 
9.1 Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop) συμμετοχικού σχεδιασμού 

Η συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής θα συνεισφέρει με αξιόλογο τρόπο στην 

εφαρμογή των μέτρων του ΣΒΑΚ, αλλά και στην υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας 

μετακινήσεων. Επομένως η διοργάνωση εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού θα 

προσφέρει αυτή τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κοινό, αυξάνοντας τις δυνατότητες 

ομαλής εφαρμογής του ΣΒΑΚ. 

9.2 Θεσμοθέτηση φορέα βιώσιμης κινητικότητας 

Προτείνεται η θεσμοθέτηση φορεά αρμόδιου για θέματα βιώσιμης κινητικότητας, ο 

οποίος θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων του 

ΣΒΑΚ, τη διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης, ενώ σε αυτόν θα μπορούν οι πολίτες 

να καταθέτουν τις προτάσεις τους.  

9.3 Ενημερωτικές ημερίδες σε συλλόγους και εκπαιδευτικές δομές 

Στόχος αυτών των ημερίδων είναι η ενσωμάτωση της έννοιας της βιώσιμης κινητικότητας 

σε ομάδες πολιτών και σε μαθητές. Στην περίπτωση μαθητών, οι δράσεις θα 

πραγματοποιηθούν τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου, προκειμένου να ενημερωθούν οι 

νέοι για τις δυνατότητες αλλαγής των κινητικών τους συνηθειών και για την απόκτηση 

δεξιοτήτων κινητικότητας. Μέσω τέτοιων δραστηριοτήτων μπορούν να παρέχονται στους 

μαθητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης των καθημερινών τους 

μετακινήσεων (διαδρομή σπίτι – σχολείο), της οδικής ασφάλειας και των ήπιων μορφών 

μετακίνησης. H πολιτική του Δήμου θα πρέπει να είναι όχι μόνο να βελτιώσει το επίπεδο 

γνώσεων σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα αλλά και να προωθήσει τις βιώσιμες 

κινητικές συνήθειες των νέων. 

Οι διάφορες δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν εργαστήρια κινητικότητας για 

παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαίδευση παιδιών στο πάρκο κυκλοφοριακής 

αγωγής, διαδραστική εκπαίδευση και παιχνίδια με παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Διοικήσεις σχολείων και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, 

ειδικοί σε θέματα μεταφορών, ο Δήμος κ.α. θα πρέπει μέσω συναντήσεων να 

συμφωνήσουν για τις δραστηριότητες και τις δράσεις που θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των ενημερωτικών ημερίδων. 

Τέτοιου είδους δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιούνται κατά τη σχολική χρονιά, 

σε εορταστικές περιόδους όπου οι μαθητές διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, καθώς και κατά 

τη διάρκεια της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας». 

 

9.4 Άλλες εκστρατείες και δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, 

όπως: 

- Ενημερωτικές ημερίδες για τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, της ποδηλασίας, των 
μορφών ήπιας κινητικότητας 

- Προβολή επιχειρήσεων του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού που εφαρμόζουν καινοτόμα 
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προγράμματα για τη μετακίνηση των εργαζομένων τους προς την εργασία 

- Ενημερωτικές ημερίδες για το εξωτερικό κόστος των Ι.Χ και την περιβαλλοντική 
υποβάθμιση 

- Εκστρατείες προώθησης των ΜΜΜ 

- Διοργάνωση ποδηλατοδρομίας 

- Προσωρινή (εποχιακή) πεζοδρόμηση κεντρικών εμπορικών οδών 

- Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας - Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 
Εξυπηρετείται η ενεργοποίηση των πολιτών και η αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά τη χρήση 
εναλλακτικών μέσων μετακίνησης.  

Πεδίο εφαρμογής 

Οριζόντιο μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Σ
Η
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Α
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Ε
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Υ
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Ε
Τ

Ρ
Ω
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Προτεραιότητα Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας 
X 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου 
X 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση 
Χωροθέτηση της παρέμβασης 

 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής (πχ 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση) 

 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων  

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης 
X (για συμμετοχικές 
δράσεις, 
εκδηλώσεις κ.λπ.) 

Άλλη δράση Ωριμότητας: Πλάνο Δράσεων 

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Aνάπτυξη συστήματος συνεπιβατισμού  
Μελέτη σκοπιμότητας- Ανάπυξης στρατηγικής 
Δημιουργία πλατφόρμας- υλοποίηση  

 
3 μήνες 
6 έως 12 μήνες 
 

Ανάπτυξη Πλάνου δράσεων ευαισθητοποίησης σε ορίζοντα 
10ετίας 
Οργάνωση δομής συμμετοχικών δράσεων 
Προγραμματισμός και Υλοποίηση δράσεων 
 
 

 
6 έως 12 μήνες 
2 μήνες/ δράση 
Κατανομή εντός του 
έτους / επανάληψη 
δράσεων 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Εκπαιδευτικές Δομές 
Κοινωνικές Ομάδες 

Υλοποίησης: 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Εκπαιδευτικές Δομές 
Κοινωνικές Ομάδες 

Εποπτείας: 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Εκπαιδευτικές Δομές 
Κοινωνικές Ομάδες 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
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+ Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για τη βιώσιμη κινητικότητα 
+ Αλλαγή νοοτροπίας 
+ Διαμόρφωση συνείδησης σε μετακινούμενους και σε παιδιά, νέους, εργαζόμενους 
κ.λπ. 
+ Εξασφάλιση της κατανόησης, της αποδοχής και της διατήρησης των μέτρων του ΣΒΑΚ 
+ Αύξηση του καταμερισμού στο μέσο βιώσιμων τρόπων μεταφοράς (ΜΜΜ, ποδήλατο, 
πεζοί) 
+ Μείωση ατυχημάτων  

 

Δείκτες παρακολούθησης 

• Δράσεις πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης ανά έτος 

• Δαπάνες για καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης ΒΚ 

Προεκτίμηση δαπάνης 135.000,00€ 

Χρηματοδότηση 
• Ίδιοι πόροι 

• Πράσινο Ταμείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης 
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5.2.1 Εισαγωγή 

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. 

Ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για τις διαδικασίες αυτές στην 

επόμενη φάση, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κατάρτισης του Σχεδίου και αντικείμενο της 

παρούσας παραγράφου. 

5.2.2 Βασικές μεθοδολογικές αρχές του Σχεδίου Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης  

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 5.41: Βήματα αξιολόγησης και παρακολούθησης 

 

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης και παρακολούθησης επιδιώκει να απαντήσει στα 

παρακάτω ερωτήματα: 

o Το ΣΒΑΚ εφαρμόστηκε όπως είχε προγραμματιστεί;  

o Η πόλη και οι στοχευμένες ομάδες πληθυσμού επωφελήθηκαν από το ΣΒΑΚ;  

o Ήταν αποδοτικό το ΣΒΑΚ από πλευράς κόστους;  

o Μπορούν να αποδοθούν στο ΣΒΑΚ οικονομικά, περιβαλλοντικά ή κοινωνικά οφέλη 

που προέκυψαν;  

o Ποια μέτρα ήταν περισσότερα και ποια λιγότερο αποτελεσματικά;  

o Μπορούν τα μέτρα να μεταφερθούν ή να κλιμακωθούν;  

 

Οι σημαντικές αυτές διαδικασίες καλούνται να ξεπεράσουν διάφορες προκλήσεις που μπορούν 

τα συνοψιστούν στα παρακάτω σημεία: 

o Έλλειψη οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού (κόστος παρακολούθησης 

και αξιολόγησης) 

o Λόγω έλλειψης πόρων  δίνεται συνήθως μεγαλύτερη σημασία στην αξιολόγηση από 

ότι στην παρακολούθηση  

o Παρουσιάζονται θεσμικοί φραγμοί και προκλήσεις στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ 

αρχών, φορέων και ιδιωτών  

o Υπάρχει σχετικά μικρή ευρωπαϊκή εμπειρία σχετικά με το ποιος θα πρέπει να κάνει 

αυτές τις διαδικασίες και πως  

o Υπάρχει έλλειψη συνοχής μεταξύ στόχων άλλων προγραμμάτων π.χ. για την υγεία, 

την κοινωνική συνοχή, της χρήσης γης κτλ.  

o Παρουσιάζονται ζητήματα προστασίας ιδιωτικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της 

συλλογής τους  

o Θεωρείται μια δύσκολη και δυνητικά επιρρεπής στις πιέσεις των ομάδων 

συμφερόντων διαδικασία  
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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. 

 

Τύποι δεικτών  

Οι δείκτες αποτελούν το βασικό εργαλείο βάσει του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο η 

παρακολούθηση όσο και η αξιολόγηση. Η ποσοτική διάσταση των δεικτών διευκολύνει τόσο 

την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης όσο και τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών 

φάσεων. Οι δείκτες κατηγοριοποιούνται σε 5 βασικές κατηγορίες όπως φαίνεται και από την 

παρακάτω εικόνα. Οι δείκτες αποτελεσμάτων και οι ενδιάμεσοι δείκτες αφορούν στο αντίκτυπο 

που είχε η υλοποίηση των μέτρων στο σύνολο τους, κυρίως ως προς τους «έξυπνους» 

στόχους που τέθηκαν σε προηγούμενο στάδιο.  Οι δείκτες εκροών και εισροών αφορούν 

κυρίως στον τρόπο που εξελίχθηκε και αξιοποιήθηκε το κάθε μέτρο ξεχωριστά ή ο 

συνδυασμός, ενώ αποσαφηνίζουν τον τρόπο με τον οποίο το κάθε ένα μέτρο από αυτά 

συνέβαλε στην επιτυχία του Σχεδίου.  

Σημαντικοί είναι και οι δείκτες του ευρύτερου περιβάλλοντος καθώς χωρίς αυτούς είναι 

δύσκολο να αποτιμηθεί η συμβολή του ΣΒΑΚ στη βιώσιμη κινητικότητα του Δήμου καθώς και 

να προσδιοριστούν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχία ή αποτυχία αυτού.  
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5.2.3 Δείκτες παρακολούθησης για το ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού 

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 

5.13).  

Αναφορικά με τις τιμές βάσης και τους μελλοντικούς στόχους που αποδίδονται στους δείκτες, 

οι πρώτες αναφέρονται στην υφιστάμενη κατάσταση, ενώ οι ποσοτικοί στόχοι διαμορφώθηκαν 

μέσα από τους άξονες προτεραιότητας, τα προγραμματισμένα μέτρα και τις παρεμβάσεις του 

ΣΒΑΚ.  

Για τον υπολογισμό των τιμών βάσης (2020) αντλήθηκαν δεδομένα από: 

• Επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, των παροχών συγκοινωνιακού έργου και άλλων 

φορέων 

• Επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή του 2011, στοιχεία τροχαίων 

ατυχημάτων για τα έτη 2014-2018 

• Στοιχεία από τη διαδικασία πρωτοβάθμιας συλλογής δεδομένων 

• Στοιχεία από την έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων 

 

Για την εκτίμηση των τιμών στόχων (2026,2031) λήφθηκαν υπόψη: 

o Η ανάλυση SWOT της υφιστάμενης κατάστασης 

o Οι τάσεις εξέλιξης σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό & Εθνικό Επίπεδο 

o Τα αποτελέσματα της ανάπτυξης του επικρατέστερου σεναρίου κινητικότητας  

o Οι προτεραιότητες των εμπλεκομένων  

o Η ρεαλιστικότητα επίτευξης της τιμής στόχου στο διαθέσιμο χρονικό πλαίσιο 

Ο υπολογισμός των τιμών των δεικτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα επιτρέπει τον εντοπισμό 

των αποκλίσεων ή μη από τους στόχους καθώς και την εύρεση των αδυναμιών αλλά και των 

δυνατών σημείων. Τέλος, στα πλαίσια που ακολουθούν παρουσιάζονται τα δελτία περιγραφής 

των δεικτών.  

 

 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ / ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΒΑΚ 
 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ  190 

 
 

Πίνακας 5.13: Προτεινόμενοι δείκτες για το ΣΒΑΚ Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού  

α/α Δείκτης Ορισμός Έτος Βάσης 
Στόχος 

5ετία 10ετία 

Δείκτες εκροών 

1 
Ποσοστό περιοχών 

ελεγχόμενης στάθμευσης  

Έκταση περιοχής ελεγχόμενης 
στάθμευσης/ Συνολική έκταση του 

δήμου 

Σήμερα δεν υπάρχει 
περιοχή ελεγχόμενης 

στάθμευσης. 
8% 15% 

2 
Δημόσιοι χώροι 

στάθμευσης εκτός οδού 
Χωρητικότητα δημοτικών χώρων 

στάθμευσης εκτός οδού  
0 0 ~100 θέσεις/ 1χώρος 

3 
Πεζόδρομοι στο οδικό 

δίκτυο του Δήμου 
Μήκος υφιστάμενων πεζόδρομων 1,6 χλμ 5 χλμ 10χλμ 

4 
Περιοχές ήπιας 

κυκλοφορίας 

Μήκος οδών ήπιας 
κυκλοφορίας/Συνολικό μήκοςοδικού 

δικτύου (%)  
3,00% 60,00% 80,00% 

5 

Περιοχές ενοποιημένων 
οικοδομικών 
τετραγώνων 

(superblocks) 

Έκταση superblock  /Συνολική 
έκταση Δήμου (%)  

Δεν υπάρχουν περιοχές 
ενοποιημένων 

τετραγώνων στον Δήμο 
σήμερα 

0,00% 20,00% 

6 
 Ανάπτυξη δικτύου 
ποδηλατοδρόμων   

Μήκος ποδηλατοδρόμων  1,8 χλμ 7,8 χλμ 18 χλμ 

7 
Μήκος πράσινων 

διαδρομών 
Συνολικό μήκος (m) πράσινων 

διαδρομών 

Δεν έχουν διαμορφωθεί 
πράσινες διαδρομές στον 

Δήμο σήμερα. 
12,9  χλμ 23,31 χλμ 

8 
Πλάτος πεζοδρομίων ως 

δείκτης καλής 
βαδισιμότητας  

Μήκος  πεζοδρομίων με πλάτος 
<1,5μ / Συνολικό μήκος 

πεζοδρομίων 
43,30% 30% 15% 

9 
Ποσοστό πεζοδρομίων 

με πλάτος >2,1μ 

Μήκος  πεζοδρομίων με πλάτος 
>2,5 μ / Συνολικό μήκος 

πεζοδρομίων 
15,90% 25% 35% 

10 
Ράμπες και οδηγοί 
τυφλών κατά μήκος  

τμημάτων πεζοδρόμων  

Μήκος πεζοδρόμων και 
πεζοδρομίων με υποδομές /Σύνολο 

οδικού μήκους 
- 7,50% 15,50% 

11 
Θέσεις στάθμευσης 

ΑμεΑ 
Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ /νόμιμες 

θέσεις στάθμευσης  
- 2% 5% 
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α/α Δείκτης Ορισμός Έτος Βάσης 
Στόχος 

5ετία 10ετία 

12 

Ποσοστό στάσεων με 
κατάλληλα 

χαρακτηριστικά άνεσης 
και ασφάλειας 

Πλήθος στάσεων με επαρκή 
χαρακτηριστικά άνεσης και 

ασφάλειας/117 στάσεις συνολικά 
- 20% 40% 

13 
Εγκατάσταση 

συστήματος ενοικίασης 
ποδηλάτων 

Αριθμός σημείων για τοποθέτηση 
κοινόχρηστων ποδηλάτων προς 

ενοικίαση στο Δήμο 
0 10 18 

14 

 Κοινής χρήσης 
συμβατικά και ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα πόλης (car 

sharing) 

Σημείο ανά κάτοικο  0 1 σημείο/6000 κατοίκους 
1 σημείο / 3000 

κατοίκους 

15 
Πλήθος σταθμών 

φόρτισης ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων 

Πλήθος σταθμών φόρτισης 0 3 8 

16 
Θέσπιση κανονισμού 
φορτοεκφορτώσεων  

Σχεδιασμός και εφαρμογή 
κανονισμού φορτοεκφορτώσεων 

 - Θέσπιση κανονισμού Λειτουργία κανονισμού 

Δείκτες μεταφορών 

17 
Βελτίωση συχνότητας 

ΜΜΜ 
Μέση συχνότητα δρομολογίων 
/ώρα στις ώρες αιχμής  

25' 15' 10' 

18 
Ποσοστό μετακινήσεων 

πεζή  
Ποσοστό στην κατανομή κατά 
μέσο(%) 

7,29% 8,29% 9,29% 

19 
Ποσοστό μετακινήσεων 

με ποδήλατο 
Ποσοστό στην κατανομή κατά 
μέσο(%) 

1,08% 3,58% 7,08% 

20 
Ποσοστό μετακινήσεων 

με ΜΜΜ 
Ποσοστό στην κατανομή κατά 
μέσο(%) 

26,31% 28,81% 30% 

21 
Ποσοστό μετακινήσεων 

με ΙΧ (Οδηγός/Επιβάτης) 
Ποσοστό στην κατανομή κατά 
μέσο(%) 

62,09% 56,42% 49,63% 

22 
Ποσοστό μετακινήσεων 

με Μηχανοκίνητο 
δίκυκλο 

Ποσοστό στην κατανομή κατά 
μέσο(%) 

3,23% 2,90% 2,00% 
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α/α Δείκτης Ορισμός Έτος Βάσης 
Στόχος 

5ετία 10ετία 

23 
Ποσοστό μετακινήσεων 

με car-sharing 
Ποσοστό στην κατανομή κατά 

μέσο(%) 
0,00% 0,00% 2,50% 

 Δείκτες αποτελεσμάτων 

24 

Ποσοστό κοινόχρηστων 
χώρων και σημείων 
ενδιαφέροντος όπου 
διασφαλίζεται πρόσβαση 
σε ΑμεΑ  

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%) 

25 
 Επίπεδο διείσδυσης 
ηλεκτρικών οχημάτων  

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% 

26 
Προώθηση "καθαρών" 
οχημάτων ΜΜΜ  

Ποσοστό καθαρών οχημάτων επί 
του συνόλου 

- 5,00% 10,00% 

27 

Ετήσιος αριθμός νεκρών 
και σοβαρά τραυματιών 
από οδικά τροχαία 
ατυχήματα ανά έτος 

Πλήθος θανατηφόρων και σοβαρών  
τροχαίων ατυχημάτων  

2,6/έτος 1,5/έτος  0/έτος 

28 
Ποσοστό μείωσης 
ετήσιου αριθμός 
τροχαίων συμβάντων 

(Πλήθος τροχαίων το εξεταζόμενο 
έτος – Πλήθος τροχαίων 

ατυχημάτων το έτος βάσης)/ 
πλήθος των τροχαίων το έτος 

βασής 

Μέσος αριθμός τροχαίων/ 
έτος= 56 [έτη αναφοράς 

2014-2018] 

35% -λιγότερα από 36 
τροχαία ανά  έτος 

70% λιγότερα από 17  
τροχαία ανά έτος 

29 
Δράσεις πληροφόρησης 
και ευαισθητοποίησης 
ανά έτος  

Πλήθος δράσεων πληροφόρησης 
και ευαισθητοποίησης  ανά έτος 

- 1 ανά έτος 2 ανά έτος 
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α/α Δείκτης Ορισμός Έτος Βάσης 
Στόχος 

5ετία 10ετία 

30 

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

Αριθμός σχολείων με 
διαμορφωμένους σχολικούς 

δακτυλίους/ Συνολικός σχολικών 
εγκαταστάσεων 

- 
Γύρω από 16 σχολικές 
εγκαταστάσεις - 60% 

Γύρω από τις 26 
σχολικές εγκαταστάσεις 

-100% 

                              Δείκτες Εισροών 

31 

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

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

0 
Σχετίζεται με τις μελλοντικές 
οικονομικές δυνατότητες του 
Δήμου 

  

32 
Δαπάνες για καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης ΒΚ 

Ύψος κινήτρων (σε €) 0 
Τουλάχιστον μια εκδήλωση το 

χρόνο την πρώτη 5ετία. 

Τουλάχιστον δύο  
εκδηλώσεις το χρόνο για  

την επόμενη 5ετία. 

33 

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

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

κινητικότητας 
-  

Σχετίζεται με την ύπαρξη 
ευρωπαϊκών και εθνικών 
προγραμμάτων και με το 

επίπεδο μελλοντικής 
απορροφητικότητας 
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5.2.4 Μηχανισμοί παρακολούθησης  

 

Για την σωστή παρακολούθηση του σχεδίου, δεν επαρκεί η αναγνώριση των καταλληλότερων 

δεικτών. Η διαδικασία υπολογισμού των δεικτών από τα στελέχη του Δήμου κατά την διάρκεια 

της υλοποίησης του ΣΒΑΚ αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό αντικείμενο. Το σχέδιο 

παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες προκειμένου διαφορετικά 

στελέχη του δήμου, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές να είναι σε θέση να εκτελέσουν την 

αξιολόγηση της προόδου του Σχεδίου. 

Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε από την ομάδα έργου, μια λεπτομερής δομή των 

προτεινόμενων δεικτών παρακολούθησης με την μορφή πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα 

εξής πεδία πληροφορίας: 

o Ονομασία Δείκτη 

o Μονάδα μέτρησης  

o Απαιτούμενα πρωτογενή δεδομένα 

o Βασικά Βήματα Υπολογισμού 

o Απαιτούμενα Λογισμικά 

o Πηγές πρωτογενών δεδομένων 

o Αρμόδιος φορέας για τον υπολογισμό  

 

Στην συνέχεια ακολουθούν οι πίνακες για το σύνολο των δεικτών παρακολούθησης. 

Ονομασία Δείκτη 1. Ποσοστό περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης 

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό (%) περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Χωρικά δεδομένα  
2) Δεδομένα του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1) Ψηφιοποίηση του δικτύου 
2) Καταμέτρηση των συνολικών θέσεων ελεγχόμενης 

στάθμευσης 
3) Υπολογισμός του ποσοστού της περιοχής εφαρμογής σε 

σχέση με το έτος σύγκρισης [(Τελικό – Αρχικό)/Αρχικό)] 

Απαιτούμενα λογισμικά 

QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 
Ειδική εφαρμογή για το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 
(πιθανόν ένα smart system) 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  
Ειδική εφαρμογή του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
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Ονομασία Δείκτη 2. Δημοτικοί χώροι στάθμευσης εκτός οδού 

Μονάδα μέτρησης 
Πλήθος δημοτικών χώρων στάθμευσης εκτός οδού και αριθμός 
θέσεων / χώρο στάθμευσης 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Συνολικός αριθμός χώρων στάθμευσης εκτός οδού που 
λειτουργούν στην πόλη και αριθμός θέσεων στάθμευσης  

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1) Εντοπισμός των Χώρων στάθμευσης 
2) Ψηφιοποίηση του δικτύου  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel  

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού   

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

 

Ονομασία Δείκτη 
3. Πεόδρομοι στο οδικό δίκτυο του Δήμου 

Μονάδα μέτρησης 
1) Μήκος πεζόδρομων  
2) Ποσοστό (%) μήκους πεζοδρόμων ως προς το συνολικό 

μήκος οδικού δικτύου 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Μήκος οδικού δικτύου 
2) Μήκος πεζοδρόμων 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1) Υπολογισμός του μήκους του οδικού δικτύου της περιοχής 
2) Υπολογισμός του μήκους των πεζοδρόμων 
3) Υπολογισμός του ποσοστού μήκους των πεζοδρόμων στο 

σύνολο του δικτύου 
4) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

  

 

Ονομασία Δείκτη 4. Περιοχές/θύλακες ήπιας κυκλοφορίας 

Μονάδα μέτρησης 
Μήκος οδών ήπιας κυκλοφορίας / Συνολικό μήκος οδικού δικτύου 
(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Χωρικά δεδομένα  

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  
2) Καταγραφή και Υπολογισμός του μήκους των υφιστάμενων 
οδών ήπιας κυκλοφορίας 
3) Υπολογισμός του συνολικού μήκους του οδικού δικτύου 
3) Υπολογισμός ποσοστού  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
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Ονομασία Δείκτη 
5. Περιοχή ενοποιημένων οικοδομικών τετραγώνων 
(supeblocks) 

Μονάδα μέτρησης 
Έκταση περιοχής περιορισμένης πρόσβασης ΙΧ οχημάτων προς 
συνολική έκταση Δήμου (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Χωρικά δεδομένα  

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1) Υπολογισμός συνολικής έκτασης περιοχής 
2) Υπολογισμός της έκτασης της περιοχής που είναι 

περιορισμένη η πρόσβαση για τα ΙΧ οχήματα 
3) Υπολογισμός του ποσοστού της έκτασης που είναι 

περιορισμένη η πρόσβαση για τα ΙΧ οχήματα 
4) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

 

Ονομασία Δείκτη 6. Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων 

Μονάδα μέτρησης Μήκος ποδηλατοδρόμων / συνολικό μήκος οδικού δικτύου (%)  

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Μήκος Οδικού δικτύου 
2) Μήκος δικτύου ποδηλατοδρόμων 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1) Υπολογισμός συνολικού μήκους κύριου οδικού δικτύου 
2) Υπολογισμός του μήκους του δικτύου ποδηλατοδρόμων 
3) Υπολογισμός του ποσοστού του μήκους του οδικού δικτύου 

με ποδηλατόδρομο 
4) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
Ποδηλατικοί οργανισμοί - ενώσεις 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

  

 

Ονομασία Δείκτη 7. Μήκος πράσινων διαδρομών 

Μονάδα μέτρησης Μήκος υλοποιημένων πράσινων διαδρομών  

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Δίκτυο πράσινων διαδρομών 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1) Εντοπισμός του προτεινόμενου δικτύου πράσινων διαδρομών 
2) Υπολογισμός του συνολικού μήκους του δικτύου πράσινων 

διαδρομών 
3) Υπολογισμός του ποσοστού του μήκους δικτύου που έχει 

υλοποιηθεί 
4) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών), Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
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Ονομασία Δείκτη 8. Ποσοστό πεζοδρομίων με πλάτος <1,5μ 

Μονάδα μέτρησης 
Μήκος  πεζοδρομίων με πλάτος <1,5μ / Συνολικό μήκος 
πεζοδρομίων (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Μήκος πεζοδρομίων με πλάτος <1,5μ 
2) Συνολικό μήκος πεζοδρομίων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Υπολογισμός συνολικού μήκους του δικτύου 
πεζοδρομίων 

2) Υπολογισμός του μήκους του δικτύου πεζοδρομίων με 
πλάτος μικρότερο του 1,5μ 

3) Υπολογισμός του ποσοστού του μήκους του δικτύου 
πεζοδρομίων με πλάτος μικρότερο του 1,5μ  

4) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

 

Ονομασία Δείκτη 9. Πλάτος πεζοδρομίων με πλάτος >2,1μ 

Μονάδα μέτρησης 
Μήκος  πεζοδρομίων με πλάτος >2,1μ / Συνολικό μήκος 

πεζοδρομίων (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Μήκος πεζοδρομίων με πλάτος >2,1μ 
2) Συνολικό μήκος πεζοδρομίων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Υπολογισμός συνολικού μήκους του δικτύου 
πεζοδρομίων 

2) Υπολογισμός του μήκους του δικτύου πεζοδρομίων με 
πλάτος μεγαλύτερο του 2,1μ 

3) Υπολογισμός του ποσοστού του μήκους του δικτύου 
πεζοδρομίων με πλάτος μεγαλύτερο του 2,1μ 

4) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
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Ονομασία Δείκτη 
10. Ράμπες και οδηγοί τυφλών κατά μήκος  τμημάτων 
πεζοδρόμων 

Μονάδα μέτρησης 

Μήκος πεζοδρόμων με κατάλληλες υποδομές 
υποστήριξης ΑμεΑ(ράμπες και οδηγό τυφλών) / Συνολικό 
μήκος πεζοδρόμων και πεζοδρομίων (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Μήκος πεζοδρόμων/πεζοδρομίων με κατάλληλες 
υποδομές υποστήριξης ΑμεΑ (ράμπες και οδηγό τυφλών) 
2) Συνολικό μήκος πεζοδρόμων/πεζοδρομίων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1)  Υπολογισμός συνολικού μήκους 
πεζοδρόμων/πεζοδρομίων με κατάλληλες υποδομές 
υποστήριξης ΑμεΑ (ράμπες και οδηγό τυφλών) 
2) Υπολογισμός του μήκους του συνολικού μήκους των 
πεζοδρόμων/πεζοδρομίων 
3) Υπολογισμός του ποσοστού του μήκους του δικτύου 
πεζοδρόμων/πεζοδρομίων με κατάλληλες υποδομές 
υποστήριξης ΑμεΑ (ράμπες και οδηγό τυφλών)  
4) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                   

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
Αυτοτελές Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

 

Ονομασία Δείκτη 11. Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ 

Μονάδα μέτρησης 
Σύνολο θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ / Σύνολο νόμιμων 
θέσεων στάθμευσης (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Πλήθος θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ  
2) Σύνολο νόμιμων θέσεων στάθμευσης  

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εντοπισμός των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ 
2) Εντοπισμός των νόμιμων θέσεων στάθμευσης 
3) Υπολογισμός του ποσοστού των θέσεων στάθμευσης 

ΑμεΑ ως προς το συνολικό αριθμό θέσεων 
4) Ψηφιοποίηση των στάσεων στο οδικό δίκτυο 

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
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Ονομασία Δείκτη 
12. Ποσοστό στάσεων με κατάλληλα 

χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας 

Μονάδα μέτρησης 
Πλήθος στάσεων με επαρκή χαρακτηριστικά άνεσης και 
ασφάλειας / Σύνολο των στάσεων (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Πλήθος στάσεων με επαρκή χαρακτηριστικά άνεσης και 
ασφάλειας  
2) Σύνολο των στάσεων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

5) Εντοπισμός των στάσεων αστικής συγκοινωνίας 
6) Εντοπισμός των στάσεων που αναβαθμίζονται 
7) Υπολογισμός του ποσοστού των στάσεων που έχουν 

αναβαθμιστεί 
8) Ψηφιοποίηση των στάσεων στο οδικό δίκτυο 

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

 

 

Ονομασία Δείκτη 
13. Εγκατάσταση συστήματος ποδηλάτων κοινής 
χρήσης 

Μονάδα μέτρησης 
Αριθμός σημείων για τοποθέτηση ποδηλάτων κοινής 
χρήσης προς ενοικίαση στο Δήμο 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Πλήθος σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 
1) Εντοπισμός των σημείων ενοικίασης στάθμευσης 
ποδηλάτου 
2) Ψηφιοποίηση των σημείων στο οδικό δίκτυο 

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
Εταιρεία/ες διαχείρισης του συστήματος ενοικίασης 
ποδηλάτων 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
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Ονομασία Δείκτη 14. Κοινής χρήσης ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης  

Μονάδα μέτρησης Αριθμός σημείων car-sharing 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Πλήθος σημείων car-sharing 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εντοπισμός σημείων car-sharing 
2) Ψηφιοποίηση των σημείων στο οδικό δίκτυο 
3) Υπολογισμός της αναλογίας σημείων προς το σύνολο 

του πληθυσμού 

Απαιτούμενα λογισμικά 

QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 
Λογισμικά της/των Εταιρείας/ών διαχείρισης του 
συστήματος car-sharing 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
Εταιρεία/ες διαχείρισης του συστήματος car-sharing 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

 

Ονομασία Δείκτη 
15. Πλήθος σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων 

Μονάδα μέτρησης 
Αριθμός εγκαταστημένων και λειτουργικών σταθμών 
φόρτισης αυτοκινήτων 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Πλήθος σταθμών φόρτισης 

Βασικά βήματα υπολογισμού 
1) Εντοπισμός των σημείων φόρτισης 
2) Ψηφιοποίηση του σημείων φόρτισης στο οδικό δίκτυο 

Απαιτούμενα λογισμικά QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων 
Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
Διαχειριστές Δικτύου Ρεύματος 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
 
 

 

Ονομασία Δείκτη 16. Θέσπιση κανονισμού φορτοεκφορτώσεων 

Μονάδα μέτρησης Κανονισμός φορτοεκφόρτωσης 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Κανονισμός 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Βασικά βήματα υπολογισμού 1) Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας 

Απαιτούμενα λογισμικά Excel, Word 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
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Ονομασία δείκτη 17. Μέση συχνότητα μέσων μαζικής μεταφοράς 

Μονάδα 
μέτρησης 

Δρομολόγιο / Λεπτά 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Πίνακας με τις γραμμές των λεωφορείωνπου 
εξυπηρετούν τον Δήμο και τις συχνότητες αυτών 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Υπολογισμός του πλήθους δρομολογίων της κάθε 
γραμμής λεωφορείου την ώρα αιχμής (π.χ. 10 
δρομολόγια την ώρα αιχμής) 

2) Υπολογισμός της μέσης συχνότητας για κάθε γραμμή 
εντός των ορίων του Δήμου για τις ώρες αιχμής 

Απαιτούμενα λογισμικά 
Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 
Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

 

Ονομασία δείκτη 
18.  Ποσοστό μετακινήσεων πεζή στην κατανομή κατά 

μέσο 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό στην κατανομή κατά μέσο(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 
ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους 
κατοίκους του Δήμου 
2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής 
ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού μετακινήσεων 
πεζή 

Απαιτούμενα λογισμικά 
Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 
Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
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Ονομασία δείκτη 
19. Ποσοστό μετακινήσεων με ποδήλατο 

στην κατανομή κατά μέσο 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό στην κατανομή κατά μέσο(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 
ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους 
κατοίκους του Δήμου 
 
2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής 
ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού μετακινήσεων με 
ποδήλατο 

Απαιτούμενα λογισμικά 
Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 
Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

 

Ονομασία δείκτη 
20.  Ποσοστό μετακινήσεων με ΜΜΜ 

στην κατανομή κατά μέσο 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό στην κατανομή κατά μέσο(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1)Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 
ερωτηματολογίου 
2) Στοιχεία του ΟΑΣΑ 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1)  Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους 
κατοίκους του Δήμου 
2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής 
ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού μετακινήσεων με 
ΜΜΜ 

Απαιτούμενα λογισμικά 
Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 
Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  
ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

 

Ονομασία δείκτη 
21. Ποσοστό μετακινήσεων με ΙΧ 

στην κατανομή κατά μέσο 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό στην κατανομή κατά μέσο(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 
ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1)  Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους 
κατοίκους του Δήμου 
2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής 
ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού μετακινήσεων με 
ΙΧ 

Απαιτούμενα λογισμικά 
 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 
Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  
 ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
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Ονομασία δείκτη 
22.  Ποσοστό μετακινήσεων με μηχανοκίνητο δίκυκλο 

στην κατανομή κατά μέσο 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό στην κατανομή κατά μέσο(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 
ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους 
κατοίκους του Δήμου 
2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής 
ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού μετακινήσεων με 
μηχανοκίνητο δίκυκλο 

Απαιτούμενα λογισμικά 
 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 
Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  
ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

 

 

Ονομασία δείκτη 
23. Ποσοστό μετακινήσεων με  σύστημα κοινής χρήσης 

αυτοκινήτων στην κατανομή κατά μέσο 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό στην κατανομή κατά μέσο(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 
ερωτηματολογίου 
2) Στοιχεία από την/τις εταιρεία/ες διαχείρισης του 
συστήματος 

Βασικά  
βήματα υπολογισμού 

1) Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους 
κατοίκους του Δήμου 
2)  Συλλογή δεδομένων χρήσης από την/τις εταιρεία/ες 
διαχείρισης του συστήματος 
3)Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και υπολογισμός 
του ποσοστού μετακινήσεων με σύστημα κοινής χρήσης 
αυτοκινήτων 

Απαιτούμενα λογισμικά 
Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 
Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  
ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
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Ονομασία δείκτη 
24. Ποσοστό κοινόχρηστων χώρων και σημείων 

ενδιαφέροντος όπου διασφαλίζεται η πρόσβαση των 
ΑμεΑ 

Μονάδα 
μέτρησης 

Πλήθος σημείων ενδιαφέροντος όπου διασφαλίζεται η 
πρόσβαση ΑμεΑ (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Πλήθος Σημείων Ενδιαφέροντος 
2) Πλήθος Σημείων Ενδιαφέροντος όπου διασφαλίζεται 
πρόσβαση σε ΑμεΑ (πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης για 
ΑμεΑ) 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εντοπισμός βάσει της γεωγραφικής τους θέσης  όλων 
των σημείων ενδιαφέροντος εντός των ορίων του Δήμου 
2) Ψηφιοποίηση των σημείων στο δίκτυο (ΣΓΠ) 
3) Εντοπισμός των σημείων ενδιαφέροντος όπου 
διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ 
 

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  
 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος  Φιλοθέης- Ψυχικού 

 

 

Ονομασία δείκτη 25. Επίπεδο διείσδυσης καθαρών οχημάτων 

Μονάδα 
μέτρησης 

Πλήθος μη ρυπογόνων οχημάτων στο σύνολο του 
δημοτικού στόλου (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Πλήθος ηλεκτροκίνητων οχημάτων και νέας τεχνολογίας 
συρμών εντός του στόλου 
2) Συνολικός αριθμός οχημάτων και συρμών του στόλου 
 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Υπολογισμός συνόλου οχημάτων και συρμών σε ΜΣΤ & 
ΕΘΕΛ 
2) Εντοπισμός ηλεκτροκίνητων οχημάτων και συρμών εντός 
του στόλου 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

 ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
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Ονομασία δείκτη 26. Προώθηση "καθαρών" οχημάτων σε ΜΜΜ 

Μονάδα 
μέτρησης 

Πλήθος μη ρυπογόνων οχημάτων στο σύνολο του στόλου 
(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Πλήθος ηλεκτροκίνητων οχημάτων και νέας τεχνολογίας 
συρμών εντός του στόλου 
2) Συνολικός αριθμός οχημάτων και συρμών του στόλου 
 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Υπολογισμός συνόλου οχημάτων ΟΑΣΑ 
2) Εντοπισμός ηλεκτροκίνητων οχημάτων και συρμών εντός 
του στόλου 
 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

 ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

 

Ονομασία δείκτη 
27. Ετήσιος αριθμός νεκρών και σοβαρά τραυματιών 

από οδικά τροχαία ατυχήματα ανά έτος 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ατυχήματα 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Οδικά τροχαία ατυχήματα που έχουν λάβει χώρα κατά τα 
προηγούμενα έτη  

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1)Εντοπισμός βάσει της γεωγραφικής τους θέσης των οδικών 
τροχαίων ατυχημάτων που έχουν λάβει χώρα εντός των 
ορίων του Δήμου 
2 )Επιλογή από τα ανωτέρω των οδικών τροχαίων 
ατυχημάτων με νεκρούς και τραυματίες 
3 ) Υπολογισμός του αριθμού των νεκρών και τραυματιών 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνομίας 
ΕΛΣΤΑΤ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

 

Ονομασία δείκτη 
28. Ποσοστό μείωσης ετήσιου αριθμός τροχαίων 

συμβάντων 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό μείωσης τροχαίων (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Οδικά τροχαία ατυχήματα που έχουν λάβει χώρα κατά το 
προηγούμενο έτος  

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εντοπισμός βάσει της γεωγραφικής τους θέσης των 
οδικών τροχαίων ατυχημάτων που έχουν λάβει χώρα 
εντός των ορίων του Δήμου για κάθε έτος 

2) Υπολογισμός του ποσοστού μείωσης των ατυχημάτων 
σε σχέση με το έτος βάσης μέσω του τύπου  
[(Τελικό – Αρχικό)/ Αρχικό)] 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνομίας 
ΕΛΣΤΑΤ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος  Φιλοθέης- Ψυχικού 
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Ονομασία δείκτη 
29. Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης ανά 

έτος 

Μονάδα 
μέτρησης 

Πλήθος ανά έτος 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Στρατηγική ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
2) Ετήσιο πρόγραμμα δράσεων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 
1) Επικοινωνία – συλλογή δεδομένων από αρμόδια τμήματα 
και φορείς 
2) Απολογισμός δράσεων 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
Σχετικοί Φορείς 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  

 

 

Ονομασία δείκτη 
30. Βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων και την 
ενθάρρυνση ήπιων μορφών κινητικότητας στα σχολεία 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό σχολείων με διαμορφωμένους σχολικούς 
δακτυλίους (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Θέσεις σχολικών εγκαταστάσεων στο σύνολο του Δήμου 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εντοπισμός βάσει της γεωγραφικής τους θέσης των 
σχολικών εγκαταστάσεων εντός του Δήμου 

2) Εντοπισμός των σχολικών εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται εντός δακτυλίου ήπιας κυκλοφορίας (ή με 
διαμορφωμένες σχολικές διαδρομές ) 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  

 

 

Ονομασία δείκτη 
31. Κόστος επενδύσεων για νέες /βελτιωμένες 
υποδομές ανά μέσο μεταφοράς 

Μονάδα 
μέτρησης 

Κόστος (σε €) επενδύσεων ανά μέσο μεταφοράς 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Κόστος επενδύσεων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 
1) Υπολογισμός κόστους επενδύσεων ανά μέσο μεταφορά 
κάθε έτος 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 
Σχετικοί Φορείς 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  
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Ονομασία δείκτη 32. Δαπάνες για καμπάνιες ευαισθητοποίησης ΒΚ 

Μονάδα 
μέτρησης 

Κόστος (σε €) κινήτρων / έτος 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Κόστος κινήτρων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 1) Υπολογισμός συνολικού ύψους κινήτρων ανά έτος 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  

 

Ονομασία δείκτη 

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

Μονάδα 
μέτρησης 

Επιχορηγήσεις (σε €) κινήτρων / έτος 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Επιχορηγήσεις 

Βασικά βήματα υπολογισμού 1) Υπολογισμός συνολικού ύψους κινήτρων ανά έτος 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού  
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5.3 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. 

 

 

5.3.1 Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Οι στόχοι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, από τα οποία συγχρηματοδοτείται το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

(ΕΣΠΑ) 2014-2020, υλοποιούνται μέσα από επιχειρησιακά προγράμματα. 

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι πολυετή προγράμματα που ισχύουν για όλη την περίοδο 

προγραμματισμού 2014-2020 και συνδέονται με τομείς ή/και συγκεκριμένες γεωγραφικές 

περιφέρειες σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο. 

Η αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπει: 
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o 7 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 

για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία) που αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς 

και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα και 

o 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις 13 

διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής 

εμβέλειας 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες αποτελεί αντικείμενο ενός περιφερειακού 

προγράμματος που περιλαμβάνει έργα και δράσεις περιφερειακής κλίμακας, αξιοποιεί τα 

τοπικά πλεονεκτήματα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Τα 13 Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι: 

o ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

o ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

o ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 

o ΠΕΠ Ηπείρου 

o ΠΕΠ Θεσσαλίας 

o ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

o ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 

o ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

o ΠΕΠ Αττικής 

o ΠΕΠ Πελοποννήσου 

o ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 

o ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 

o ΠΕΠ Κρήτης 

 

Το κοινό τους σημείο είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των περιφερειακών και τοπικών αρχών 

να εφαρμόσουν ένα πλήρες φάσμα δράσεων που στοχεύουν να εξυπηρετήσουν τις κύριες 

προτεραιότητες του ΕΣΠΑ. 

Επιπλέον, στις Περιφέρειες εκχωρείται η διαχείριση σημαντικών πόρων του Ταμείου Συνοχής 

για το Περιβάλλον και κυρίως πόρων που αφορούν την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας 

και των Περιφερειών που αφορούν στα υγρά απόβλητα. Επίσης στις 13 Περιφέρειες 

εκχωρείται επίσης από το Τομεακό Πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης η διαχείριση 

περίπου 30% των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Τομεακά  Επιχειρησιακά προγράμματα 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

(ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα επτά (7) τομεακά. Η 2η Αναθεώρηση του ΕΠΑΝΕΚ για το έτος 

2018 είχε ως σκοπό να συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται στη 
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χώρα για έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Η Αναθεώρηση εγκρίθηκε στις 12/12/2018 με την 

υπ' αριθμ. C (2018) 8855 final Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 4,72 δις 

ευρώ δημόσιας δαπάνης (3,69 δις ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής). Κεντρικός στρατηγικός 

στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την 

αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την 

Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία κατέχει κεντρική θέση στην 

προσπάθεια της Χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός παραγωγικού μοντέλου που θα 

οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, 

με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων. 

Το μοντέλο αυτό αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και 

εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας όπως τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, 

εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική 

βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά – κατασκευές. 

Μέσω του ΕΠΑνΕΚ και σε συνέργεια με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

υλοποιείται η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της 

καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση/ανάπτυξη των υφιστάμενων ή/και 

νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Χώρας και των Περιφερειών της: 

o «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» συνολικού 

προϋπολογισμού           2.356,2 εκ. Ευρώ 

o «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις 

νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» συνολικού προϋπολογισμού 729,9  εκ. Ευρώ 

o «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» συνολικού 

προϋπολογισμού         1.534,5 εκ. Ευρώ 

o «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» συνολικού προϋπολογισμού 79,5 εκ. Ευρώ 

o «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» συνολικού προϋπολογισμού 16 εκ. Ευρώ 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

(ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αποτελεί  το  κύριο  μέσο  για  την  επίτευξη  των  εθνικών  στόχων  του  

ΕΣΠΑ 2014-2020 για τους  δύο τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος. 

Ειδικά για τις μεταφορές περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

o Η προώθηση της ολοκλήρωσης μέρους των υποδομών του βασικού ΔΕΔ-Μ (οδικών 

και σιδηροδρομικών) και περαιτέρω ανάπτυξη / αναβάθμιση του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ 

(με έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό, αλλά και επιλεγμένες παρεμβάσεις λιμένων 

και αεροδρομίων). 
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o Η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και εκσυγχρονισμό του συστήματος 

μεταφορών. 

o Η βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών: Η βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας 

και αντίστοιχη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων με εστιασμένες βραχυπρόθεσμες 

παρεμβάσεις υψηλής αποδοτικότητας, καθώς και μέτρα ενεργητικής οδικής ασφάλειας. 

o Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών 

μέσων σταθερής τροχιάς και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων): Βασική 

προτεραιότητα είναι η σημαντική αύξηση της χρήσης περιβαλλοντικά φιλικών Μέσων 

Μεταφοράς με την κατασκευή–ολοκλήρωση έργων καθαρών αστικών και 

προαστιακών μεταφορών στα κύρια αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη). 

o Η Αστική Αναζωογόνηση -Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Βασικές προτεραιότητες: Η  

βελτίωση  του  πλαισίου  διαχείρισης  και  εφαρμογής  για  την  αναβάθμιση  της 

πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη, Η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

και της αστικής αναζωογόνησης, Η  προώθηση  της βιώσιμης  αστικής  κινητικότητας  

και  της  επισκεψιμότητας  σε υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, Η 

διεύρυνση της χρήσης τηλεθέρμανσης. Η εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και 

στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ύψος των Δαπανών του Πολυετούς 

Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 ανέρχεται σε  €1.134 δις (σε σταθερές τιμές  2018 

ή στο  1,11% του μ.ο. του Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ-27), ενώ το 

ύψος  του τρέχοντος ΠΔΠ (2014-2020)  ανέρχεται σε   €1.136  δις (σε σταθερές τιμές   2018  ή   

1,03%  του μ.ο. του ΑΕΕ-28, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης) 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 

2021 – 2027, οι αρμόδιοι εθνικοί και περιφερειακοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους 

μια σειρά από ουσιαστικές πολιτικοοικονομικές και θεσμικές εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα 

στο εθνικό και το κοινοτικό περιβάλλον.  Οι κυριότερες εξελίξεις είναι η έξοδος της Ελλάδας 

από τα προγράμματα στήριξης και η είσοδος της στον θεσμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι 

δεσμεύσεις και οι μεταμνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας που αποτυπώνονται σε κείμενα 

συμφωνιών, οι κατευθυντήριες γραμμές για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέοι στόχοι πολιτικής των Ταμείων  καθώς και η εγκεκριμένη Εθνική 

Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας.  

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας κατανέμονται 19,2 δις € 

(τιμές 2018) για το 2021-2027 έναντι 17,8 δις € (τιμές 2018) για το 2014-2020, δηλαδή, 

σημειώνεται αύξηση των πόρων από την Πολιτική Συνοχής κατά €1,4 δις (+8%), σε σχέση με 

την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο.  

Με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για 

την περίοδο 2021-2027, το παράρτημα Δ’ της Έκθεσης για την Ελλάδα παρουσιάζει τις  
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επενδυτικές προτεραιότητες που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, καθώς και  τους όρους 

αποτελεσματικής υλοποίησης των επενδυτικών αυτών προτεραιοτήτων σε σχέση με τους 

πέντε (5) στόχους πολιτικής της πολιτικής συνοχής 2021-2027. Τόσο η Έκθεση όσο και οι εν 

λόγω στόχοι, παρέχουν τη βάση για διάλογο μεταξύ της Ελλάδας και των υπηρεσιών της 

Επιτροπής, ενόψει του προγραμματισμού των πόρων της πολιτικής συνοχής και ως εκ τούτου 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη των προτάσεων. Ανάμεσα σε αυτούς 

περιλαμβάνονται και στόχοι σχετίζονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Πιο συγκεκριμένα 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας 5.14: Στόχοι πολιτικής και ειδικοί στόχοι ανά Ταμείο (όπως προς το παρόν έχουν 

προταθεί από την Επιτροπή) 

Στόχοι πολιτικής Ταμείο Ειδικοί στόχοι 

2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη με 

χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα μέσω της 

προώθησης της δίκαιης 

μετάβασης σε καθαρές μορφές 

ενέργειας, των πράσινων και 

γαλάζιων επενδύσεων, της 

κυκλικής οικονομίας, της 

προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή, της πρόληψης και της 

ΕΤΠΑ/ΤΣ 

i. Προώθηση μέτρων ενεργειακής 

απόδοσης· ii. Προαγωγή των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

iii. Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών 

συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού 

αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο 

iv. Προαγωγή της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των 

κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις 

καταστροφές 

·v. Προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης 

του νερού· 

vi. Προώθηση της μετάβασης σε μια 

κυκλική οικονομία 

·vii. Ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των 

πράσινων υποδομών στο αστικό 

περιβάλλον και τη μείωση της ρύπανσης 

3. Μια πιο διασυνδεδεμένη 

Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης 

της κινητικότητας και των 

περιφερειακών διασυνδέσεων» 

ΕΤΠΑ/ΤΣ 

i.Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας· 

ii.Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην 

κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και 

διατροπικού ΔΕΔ-Μ                                                                

·iii. Ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην 

κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και 

διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και 

τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη 

πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή 

κινητικότητα·                                          iv. 
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Στόχοι πολιτικής Ταμείο Ειδικοί στόχοι 

Προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής 

αστικής κινητικότητας 

5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους 

πολίτες της μέσω της 

προώθησης της βιώσιμης και 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης των 

αστικών, αγροτικών και 

παράκτιων περιοχών, καθώς και 

μέσω της στήριξης 

ΕΤΠΑ 

i. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης 

κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της 

ασφάλειας στις αστικές περιοχές· 

ii. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης 

κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της 

ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των 

αγροτικών και των παράκτιων περιοχών 

μέσω της τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
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5.3.2 Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα 

Οι κυβερνήσεις έχουν χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο μείγμα δημόσιων και ιδιωτικών προσπαθειών 

σε όλη την ιστορία. Ωστόσο, στα τέλη του 20ού αιώνα και στις αρχές του 21ου αιώνα 

παρατηρήθηκε μια σαφής τάση να αξιοποιήσουν περισσότερο τις διάφορες συμφωνίες 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα είναι μια 

συμφωνία συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων δημόσιων και ιδιωτικών τομέων, συνήθως 

μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Και οι δύο οντότητες συμφωνούν να μοιραστούν τις δεξιότητές 

τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία για να διευκολύνουν το ευρύ κοινό μέσα από τις 

υπηρεσίες του. 

Πίνακας 5.15: Ευρωπαϊκό και Εθνικό πλαίσιο ΣΔΙΤ 

Ευρωπαϊκό 

Θεσμικό 

Πλαίσιο 

Πράσινη Βίβλος (Green Paper), σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των 

συμβάσεων παραχώρησης. 

Ανακοίνωση (Communication) της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων 

παραχώρησης της 15.11.2005. 

Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συντονισμό των διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων: Οδηγία 2004/17/EC. 

Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συντονισμό των διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων: Οδηγία 2004/18/EC. 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 

συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013. 

Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ΣΔΙΤ στην Ευρώπη 

χαρακτηρίζεται, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Δήμων και Περιφερειών (CEMR), από την απουσία πρόνοιας για έργα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) 

Εθνικό 

πλαίσιο 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3389/2005 (ΦΕΚ Α’ 232) Συμπράξεις Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3483/2006 (ΦΕΚ Α’ 169) Τροποποίηση και συμπλήρωση 

των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων 

και άλλες ρυθμίσεις – Άρθρο 16 παρ. 1. 

Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 59: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ »περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 

και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

(ΦΕΚ Α 63) 
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Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 60: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ »περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως 

τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ Α 64). 

Νόμος 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α’ 

232/22-9-2005) (όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το Νόμο 3483/2006, ΦΕΚ 

Α´ 169/7.8.2006). 

Παρατηρείται ότι το ελληνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις ΣΔΙΤ είναι 

ήδη απαρχαιωμένο. Χρειάζεται: α) κωδικοποίηση, β) απλούστευση, γ) 

εξειδίκευση και δ) πρέπει να λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες και προοπτικές 

της ΤΑ. 

 

Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα 

μακροχρόνιες, μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων 

ή/και την παροχή υπηρεσιών. Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς 

ορισμένοι: 

• Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα 

Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες στους πολίτες/ χρήστες των έργων αυτών. 

• Σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς 

πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος. 

• Ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό ρυθμιστικό και 

εποπτικό του ρόλο 

 

Εικόνα 5.42: Σχηματική απεικόνιση χαρακτηριστικών ΣΔΙΤ 
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Τα έργα ΣΔΙΤ διακρίνονται σε δυο κατηγορίες. Σε συμπράξεις για έργα ανταποδοτικού 

χαρακτήρα και σε συμπράξεις για έργα μη ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Ανταποδοτικού χαρακτήρα έργα: Τα έργα για τα οποία το Δημόσιο δεν επιβαρύνεται 

οικονομικά, αλλά αντίθετα εισπράττει μίσθωμα από τη σύμπραξη. Πρόκειται για έργα ή 

προσφερόμενες υπηρεσίες των οποίων το προϊόν μπορεί να τιμολογηθεί και να αποφέρει 

έσοδα. Ο συμπράττων ιδιώτης αναλαμβάνει με ίδια και δανεικά κεφάλαια την κατασκευή, τη 

λειτουργική και οικονομική εκμετάλλευση του έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με 

συγκεκριμένους όρους έτσι, ώστε από τα έσοδα να επιτύχει την απόσβεση και την επιθυμητή 

απόδοση των κεφαλαίων που επένδυσε στο έργο. Αυτού του τύπου τα έργα ενδείκνυνται για 

την αξιοποίηση της ανεκμετάλλευτης Δημόσιας περιουσίας. Η διάρκεια της σύμβασης 

κυμαίνεται από 25 σε 35 χρόνια ως συνάρτηση της προβλεπόμενης περιόδου επιστροφής των 

επενδυμένων κεφαλαίων αυξημένων ως προς το ύψος της συμφωνηθείσας απόδοσης των 

κεφαλαίων του ιδιώτη. Μπορεί να υπάρχει ρήτρα, σε περίπτωση που ο ιδιώτης από τα έσοδα 

της σύμπραξης αποσβέσει τα κεφάλαια που επένδυσε, η σύμπραξη να ολοκληρώνεται και το 

έργο να περιέρχεται στο Δημόσιο νωρίτερα. Ο βαθμός συμμετοχής του Δημοσίου στη 

σύμπραξη συνήθως περιορίζεται στην εκχώρηση της γης και στη διευκόλυνση για την 

εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων του έργου. 

Μη ανταποδοτικού χαρακτήρα έργα: Τα έργα εκείνα για τα οποία το Δημόσιο καταβάλει 

πληρωμή στον ιδιώτη. Είναι κυρίως έργα δημόσιου χαρακτήρα (λ.χ. Δημαρχείο, Παιδικοί 

Σταθμοί, Σχολεία, Πολιτιστικά και Αθλητικά Κέντρα, κ.λπ.) τα οποία αφορούν στην παροχή 

υπηρεσιών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως δημόσιο αγαθό. Ο ιδιώτης αναλαμβάνει με ίδια και 

δανεικά κεφάλαια την κατασκευή του έργου και στη συνέχεια το Δημόσιο καταβάλει ετήσια 

πληρωμή που καλύπτει: το αρχικό κόστος της επένδυσης, το κόστος συντήρησης του έργου, 

το κόστος λειτουργίας και το κόστος διαχείρισης (εφόσον συμφωνηθεί ότι αυτά αποτελούν 

ευθύνη του ιδιώτη). Τα έργα ενδείκνυνται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Δημόσιο 

επιθυμεί να προβεί σε μείωση των επιβαρύνσεων του προϋπολογισμού στο παρόν και 

μετάθεση των εκροών στο μέλλον. Με την εξοικονόμηση πόρων το Δημόσιο επιτρέπει να 

υλοποιηθούν στον παρόντα χρόνο περισσότερα έργα. Η διάρκεια της σύμβασης κυμαίνεται 

από 25 σε 35 έτη. 

Οι Δημόσιοι Φορείς που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μία ΣΔΙΤ σύμφωνα με το Ν. 

3389/2005, πρέπει να υποβάλλουν σχετική πρόταση προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, η 

οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα 

υλοποίησής της. Η πρόταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει: 
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Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να δίνουν μια αξιόπιστη εικόνα του έργου και της απαιτούμενης 

χρηματοδότησης για τη συνολική διάρκεια ζωής του. Για αυτό απαιτείται λεπτομερής 

χρηματοοικονομική ανάλυση, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ανταποδοτικών έργων, όπου 

πρέπει να συνεκτιμηθούν και οι κίνδυνοι ζήτησης και προβλεπόμενων εσόδων. 

Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ μελετά την πρόταση του Δημοσίου Φορέα και αξιολογεί κατά πόσο 

αυτή μπορεί να υλοποιηθεί ως Σύμπραξη και να υπαχθεί στις διατάξεις Ν. 3389/2005. Σε 

περίπτωση που η πρόταση αξιολογείται θετικά, όπως αρχικά είχε κατατεθεί ή όπως τελικά 

διαμορφώθηκε κατόπιν αναγκαίων τροποποιήσεων, η Ειδική Γραμματεία την περιλαμβάνει 

στον «Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων», γνωστοποιεί την απόφασή της στο Δημόσιο 

Φορέα και τον καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών να καταθέσει στη 

Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ «Αίτηση Υπαγωγής» της συγκεκριμένης Σύμπραξης στο Ν. 

3389/2005. 

Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή ΣΔΙΤ και την υλοποίησή τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα από την εφαρμογή των ΣΔΙΤ αφορά το αμοιβαίο όφελος των 

δύο πλευρών καθώς η μεταξύ τους συνεργασία οδηγεί στη δόμηση μιας νέας σχέσης δημόσιου 

και ιδιωτικού που να είναι επωφελής και για τα δυο μέρη (win – win) με ταυτόχρονη μεταφορά 

των επενδυτικών κινδύνων στον ιδιώτη επενδυτή και πολύ λιγότερο στο δημόσιο. Η 

συνεργασία των δημοσίων αρχών με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καλύπτει 

πολυάριθμα πεδία δραστηριότητας στον τομέα του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης, της 

παραγωγής, διαχείρισης, διοίκησης, επιχειρησιακής λειτουργίας, ανακαίνισης, συντήρησης, 

κ.λπ. των νέων ή υφισταμένων έργων και υποδομών μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. 

Στο ίδιο πλαίσιο συμπεριλαμβάνονται ζητήματα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του 

δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα της οικονομίας καθώς και συμβάσεις τύπου 

• Αναλυτική περιγραφή του έργου που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμπραξης και 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

• Ενδεικτικό προϋπολογισμό 

• Κόστος λειτουργίας και συντήρησης Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

• Προτεινόμενη μορφή σύμπραξης (είσπραξη τελών από χρήστες ή Δημόσιο, 

χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου κλπ) 

• Έλεγχο οικονομικής αποδοτικότητας (value for money) που θα αιτιολογεί την 

επιλογή της σύμπραξης σε σχέση με την υλοποίηση του έργου με δημόσια 

χρηματοδότηση. 

• Άλλα θέματα που μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση του έργου, 

όπως, νομικά, περιβαλλοντικά κλπ. 

              ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΙΤ 
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outsourcing όπου εκχωρείται σε ιδιώτες η παροχή υπηρεσιών (οι οποίες, χωρίς τη σύμπραξη 

του ιδιωτικού τομέα, θα ήταν αμιγώς δημόσιου χαρακτήρα και κοινής ωφελείας). Στη 

συνεργασία η παραχωρησιούχος εταιρία, δηλαδή ο ανάδοχος του συγχρηματοδοτούμενου 

έργου, είναι συνήθως κοινοπραξία ή άλλου τύπου νομική συνεργασία πολλών επιχειρήσεων με 

διακριτούς τομείς δραστηριότητας και τεχνογνωσίας, όπως: κατασκευαστικές εταιρίες, 

τραπεζικά και οικονομικά ιδρύματα, ανεξάρτητοι χρηματοδότες, εξειδικευμένες κατά περίπτωση 

επιχειρήσεις, εταιρίες συμβούλων, προμηθευτών, κ.λπ. 

• Η μέθοδος ΣΔΙΤ αφορά την παραγωγή μεγάλων και σύνθετων έργων υψηλών 

απαιτήσεων καθώς και έργων μεγάλης χωρικής και υπερτοπικής εμβέλειας. Ιδιαίτερα 

όταν η οικονομία μιας χώρας δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τη μελέτη, την 

κατασκευή, τη διασφάλιση της ποιότητας, το διαρκή έλεγχο, την επιχειρησιακή 

λειτουργία και αδυνατεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των έργων σε βάθος χρόνου. 

Όταν η Διοίκηση αφενός δε γνωρίζει και αφετέρου αδυνατεί να προχωρήσει στην 

έγκαιρη Μελέτη, Ωρίμανση και Δημοπράτηση των έργων. Ακόμη περισσότερο όταν η 

Διοίκηση, εξαιτίας του μεγέθους, της διαχειριστικής συνθετότητας και της επιστημονικο- 

τεχνολογικής πολυπλοκότητας των έργων, δε μπορεί να ανταπεξέλθει εκ των 

προτέρων στις απαιτήσεις των Μελετών και της Κατάρτισης των Τευχών 

Δημοπράτησης ούτε, φυσικά, να Διασφαλίσει την Ποιότητα και την Οικονομικότητα των 

Έργων. 

• Με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, τα έργα δεν ιδιωτικοποιούνται ούτε αποκρατικοποιούνται. Όταν 

εκπνεύσει η διάρκεια της σύμβασης με τους παραχωρησιούχους, τα έργα 

επανέρχονται στην κυριότητα και στην ιδιοκτησία του δημοσίου. Στο μεσοδιάστημα, το 

Δημόσιο εξοικονομεί πόρους που μπορεί να κατευθύνει στην κάλυψη άλλων αναγκών 

• Η συνεργασία και η όσμωση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με τη μέθοδο ΣΔΙΤ είναι μια 

σχέση αμοιβαίου οφέλους (win – win) όπου ο επενδυτικός κίνδυνος μεταβιβάζεται από 

το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα 

• Εξέλιξη και διαρκής αναβάθμιση της νομικής επιστήμης που διέπει τις Δημόσιες 

Συμβάσεις των ΣΔΙΤ, προχωρεί και εξελίσσεται.  

Ειδικά για την περίπτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης: 

• Μείωση κόστους 

• Διανομή κινδύνου 

• Βελτιωμένα επίπεδα υπηρεσίας ή διατήρησης των υπαρχόντων επιπέδων υπηρεσιών 

• Αύξηση των εισοδημάτων 

• Αποδοτικότερη εφαρμογή 

• Οικονομικά οφέλη 

Μειονεκτήματα και κίνδυνοι των ΣΔΙΤ  

Παράλληλα, η πλούσια πλέον διεθνής εμπειρία, έχει εντοπίσει ορισμένα προβλήματα κατά την 

εφαρμογή των ΣΔΙΤ από την ΤΑ, που θα μπορούσαν να περιγράφουν παρακάτω: 

• Οι δημόσιες-ιδιωτικές συνεργασίες, σε πολλές περιπτώσεις, προσομοιάζουν με τις 

ιδιωτικοποιήσεις. 
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• Με την είσοδο σε μια δημόσια-ιδιωτική συνεργασία, η τοπική αυτοδιοίκηση χάνει τον 

έλεγχο της παροχής υπηρεσιών. 

• Οι δημόσιες-ιδιωτικές συνεργασίες ισχύουν κυρίως για τα έργα υποδομής. 

• Ο κύριος λόγος για τις τοπικές κυβερνήσεις που εισάγουν ιδιωτικές συνεργασίες, είναι 

γιατί επιθυμούν να αποφύγουν την εμφάνιση του χρέους. 

• Η ποιότητα της υπηρεσίας, σε πολλές περιπτώσεις, μειώνεται 

• Το προσωπικό της αυτοιδιοίκησης υποβαθμίζεται με την εφαρμογή των ΣΔΙΤ. 

• Το κόστος της υπηρεσίας θα αυξηθεί για να πληρωθεί το κέρδος του ιδιωτικού 

συνεργάτη. 

• Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να χρηματοδοτήσει το κόστος από τις υπηρεσίες, με 

χαμηλότερο κόστος από ότι ο ιδιωτικός τομέας. 

• Συνταγματικά ζητήματα, ιδίως σε ότι αφορά τα όρια της παραχώρησης 

• Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων φορέων του Δημοσίου. 

• Χρόνος και ασφάλεια διαδικασιών ωρίμανσης των έργων 

 

5.3.3 Ευρωπαϊκά ταμεία 

Η περιφερειακή πολιτική (πολιτική συνοχής) και το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη 

αποτελούν τις κύριες επενδυτικές πολιτικές της ΕΕ που υποστηρίζουν την οικονομική 

ανάπτυξη, την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής με τη χρηματοδότηση της ευφυούς 

κινητικότητας, των πολυτροπικών μεταφορών, των καθαρών μεταφορών και της αστικής 

κινητικότητας. 

Προκειμένου να επιτευχθεί χρηματοδότηση για έργα μεταφορών και κινητικότητας, έχουν 

αυξηθεί τα κριτήρια σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του έργου. Υπάρχει μια σειρά 

επιλογών χρηματοδότησης για έργα μεταφορών και κινητικότητας, όπως: 

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Διαρθρωτικών Επενδύσεων (ESIF) 

• Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) 

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. 

• Ταμείο InvestEU 

 

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

Αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ σε 

συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει: 

• Στην ανάπτυξη βιώσιμων αστικών έργων  

• Στην ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και  

• Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής  
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• Στην εξοικείωση των κρατών μελών, των περιφερειών και των πόλεων με 

χρηματοδοτικά εργαλεία 

Πρόκειται για τη μετάβαση από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα 

ευνοϊκούς όρους αλλά και την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο 

βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων επενδύσεων. 

Πρόγραμμα InvestEU 

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027), τον Ιούνιο του 2018 η 

Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία του προγράμματος InvestEU, προκειμένου να ενταχθούν 

στο ίδιο πλαίσιο τα χρηματοδοτικά κονδύλια που χορηγούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 

για δάνεια και εγγυήσεις. Σύμφωνα με την πρόταση, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα παράσχει 

εγγύηση ύψους 38 δισ. € για τη στήριξη έργων στρατηγικής σημασίας σε ολόκληρη την ΕΕ 

μέσω του προγράμματος και η Επιτροπή εκτιμά ότι, προσελκύοντας ιδιωτικές και δημόσιες 

επενδύσεις, το Ταμείο InvestEU θα κινητοποιήσει στη διάρκεια της 7ετίας πρόσθετες 

επενδύσεις άνω των 650 δισ. € σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Το InvestEU θα στηρίξει τέσσερις τομείς πολιτικής: 

 

Χρηματοδότηση έργων σχετικών με τα εξής: βιώσιμη ενέργεια | ψηφιακή συνδεσιμότητα | 

μεταφορές | κυκλική οικονομία | ύδρευση, αποχέτευση | άλλες περιβαλλοντικές 

υποδομές κ.λπ. 

 

Χρηματοδότηση έργων σχετικών με τα εξής: έρευνα και καινοτομία | μεταφορά των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά | ψηφιοποίηση της βιομηχανίας περαιτέρω 

ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων | τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ. 

 

Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

| επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ / 
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΒΑΚ  

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ  221 

 

Χρηματοδότηση έργων σχετικών με τα εξής: δεξιότητες, εκπαίδευση, κατάρτιση | 

κοινωνικές κατοικίες, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία | κοινωνική καινοτομία | 

υγειονομική περίθαλψη, μακροπρόθεσμη φροντίδα και προσβασιμότητα | 

μικροχρηματοδότηση | κοινωνικές επιχειρήσεις | ένταξη μεταναστών, προσφύγων και 

ευάλωτων ατόμων κ.λπ.. 

Η πρόταση αφορά τρία μέρη: 

1. Ταμείο InvestEU 

Το Ταμείο InvestEU είναι το νέο επενδυτικό μέσο της EE. Ο στόχος του ταμείου είναι να 

κινητοποιήσει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην ΕΕ για την κάλυψη του υφιστάμενου 

επενδυτικού χάσματος στην Ευρώπη. Παρέχει εγγυήσεις της ΕΕ με στόχο την 

κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης, με τη μορφή δανείων,  

εγγυήσεων,  ιδίων  κεφαλαίων  ή  άλλων μέσων  της  αγοράς,  για  στρατηγικές επενδύσεις  

υποστήριξης  των  εσωτερικών  πολιτικών  της  ΕΕ.  Βασίζεται  στην  επιτυχή υλοποίηση, 

κατά την τρέχουσα περίοδο 2014-2020, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων. 

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κατανομή των επιδιωκόμενων 

προς κινητοποίηση επενδύσεων και της εγγύησης του προϋπολογισμού της ΕΕ θα έχει ως 

εξής:  

 

Πίνακας 5.16: Κατανομή πόρων του Προγράμματος InvestEU στους τομείς πολιτικής              (όπως έχει 
προταθεί από την ΕΕ) 

 σε εκατ. € σε εκατ. € 

Τομέας πολιτικής 
Εγγύηση του 

προϋπολογισμού 
Κινητοποιημένες επενδύσεις 

Βιώσιμες υποδομές 11 500 185 000 

Έρευνα και καινοτομία 11 250 200 000 

Κοινωνικές επενδύσεις και 

δεξιότητες 
4 000 50 000 

Μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις 
11 250 215 000 

Σύνολο 38 000 650 000 
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2. Συμβουλευτικός κόμβος InvestEU 

Με τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU, η Επιτροπή προτείνει να ενοποιηθούν οι 

υφιστάμενες 13 διαφορετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε έναν ενιαίο φορέα 

εξυπηρέτησης ο οποίος θα συμβάλλει στην ανάπτυξη έργων. Στόχος του θα είναι να 

προσφέρει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για την προετοιμασία, ανάπτυξη, διάρθρωση και 

υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων. 

3. Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων 

Η πύλη θα φέρνει σε επαφή επενδυτές και φορείς υλοποίησης έργων, παρέχοντας μια 

βάση δεδομένων εύκολα προσβάσιμη και εύχρηστη, προβάλλοντας καλύτερα τα έργα και 

βοηθώντας τους επενδυτές να εντοπίζουν επενδυτικές δυνατότητες στον τομέα ή τον τόπο 

που τους ενδιαφέρει. 

5.3.4 Εθνικά ταμεία 

Πράσινο Ταμείο 

Το Πράσινο Ταμείο αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας που συστήθηκε με τον ν. 3889/2010 ΦΕΚ 182 Α’ «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 

Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις». Διαδέχθηκε 

το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών 

Σχεδίων» (ΕΤΕΡΠΣ) του ν.δ. 1262/1972 (ΦΕΚ 194 Α`). Ουσιαστικά, αποτελεί μία εντελώς νέα 

δομή στην οποία μεταβιβάζεται η είσπραξη και η διαχείριση όλων των πόρων που είχαν 

θεσπιστεί με σειρά νομοθετημάτων υπέρ ΕΤΕΡΠΣ, καθώς και των πράσινων και λοιπών 

πόρων που προβλέπονται στον ιδρυτικό νόμο (όπως ισχύει). Επιπλέον, το Πράσινο Ταμείο 

διαχειρίζεται τους πόρους του «Ταμείου Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» (ν. 3843/2010, ν. 

4014/2011, ν.4178/2013 και ν. 4495/2017), του «Γαλάζιου Ταμείου» και του «Ειδικού Φορέα 

Δασών». 

Το Πράσινο Ταμείο, για την επίτευξη του σκοπού του σχεδιάζει και πραγματοποιεί 

Χρηματοδοτικά Προγράμματα (Χ.Π.) για την υλοποίηση έργων, δράσεων και λοιπών 

παρεμβάσεων προς όφελος του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Τα εν λόγω 

Χρηματοδοτικά Προγράμματα, στο πλαίσιο διασφάλισης της διαφάνειας των χρηματοδοτήσεων 

και της εξυπηρέτησης των στόχων των αντίστοιχων περιβαλλοντικών πολιτικών, 

διαρθρώνονται σε άξονες προτεραιότητας, μέτρα και δράσεις, καθορίζουν τους δικαιούχους 

φορείς, το ύψος της χρηματοδότησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλόμενων 

προτάσεων. 

➢ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει έργα, 

δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, 

επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. 

Δικαιούχοι του Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» είναι οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της χώρας Χωρικό πεδίο 
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εφαρμογής του Χ.Π. είναι οι πόλεις και οικισμοί με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή οικισμοί 

οριοθετημένοι με πράξη της διοίκησης στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα σε 

αντιστοιχία με τις επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων ως εξής: 

Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 

Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο 

Εν συνεχεία παρατίθενται  δράσεις που σχετίζονται με τα προτεινόμενα μέτρα του ΣΒΑΚ . 

Στο Μέτρο 1, ως επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνονται: 

Δράση 1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου 

Δράση 1.2. α. Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως 

διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης.  

Στο Μέτρο 2, ως επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνονται:  

Δράση 2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. 

Δράση 2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. 

Δράση 2.4. Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, 

κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.  

Δράση 2.5. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, 

πεζοδρόµων ή και πεζοδροµίων και επιµέρους υποδοµών τους, για τη δηµιουργία δικτύου 

κίνησης πεζών µε πρόνοια και για εµποδιζόµενα άτοµα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας 

υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.  

Δράση 2.9. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων. 

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη έργων, που καλύπτουν τα παραπάνω 

κριτήρια της επιλεξιμότητας και είναι ήδη συμβασιοποιημένα ή για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία δημοπράτησης. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση 

αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα 

Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η 

εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επεί-γοντα χαρακτήρα.Για την απόκτηση των κοινόχρηστων 

χώρων το Πράσινο Ταμείο καταβάλει την απο-ζημίωση για τη συντέλεση επιβληθείσας 

απαλλοτρίωσης ή μπορεί να δεσμεύειανάλογο ποσό προκειμένου να επανεπιβληθεί η 

απαλλοτρίωση.Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα σχετικά με τη χρηματοδότηση της 

απαλλοτρίωσης κοινόχρηστων χώρων καταρτίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πράσινου Ταμείου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ / 
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΒΑΚ  

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ  224 

 

5.4 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 5.17: Χρονοδιάγραμμα και Προϋολογισμός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Στρατηγική Κατεύθυνση Προτεινόμενα μέτρα Παρεμβάσεις 2026 2031 Απαιτούμενες ενέργειες Συνολική Δαπάνη 

 
Πηγές Χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός 
Βασικού φορέα υλοποίησης 

και εγκρίσεων 

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

1.1 Βελτίωση υποδομών 
πεζοδρομίων 

Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων 
πεζοδρομίων και πεζοδρόμων στο βασικό 
οδικό δίκτυο- απομάκρυνση εμποδίων- 
διαμόρφωση πεζοδρομίων με βάση τις 
υφιστάμενες προδιαγραφές 

    
Μελέτη καταγραφής φθορών και εμποδίων 
-Κατασκευαστικές εργασίες επισκευής/ 
αποκατάστασης 

4.000.000,00€ 

Ίδιοι πόροι Δήμου  αν 
πρόκειται για δημοτικό 

δίκτυο & ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας για βασικό 

οδικό δίκτυο  

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, 
Περιφέρεια Αττικής 

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 

    Μελέτες εφαρμογής και υλοποίηση 660.000,00€ 

1.2 Δημιουργία ραμπών 
και οδηγών τυφλών 

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. 

    Μελέτες εφαρμογής και υλοποίηση 140.000,00€ 

Ίδιοι πόροι Δήμου αν 
πρόκειται για δημοτικό 

δίκτυο & ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας για βασικό 

οδικό δίκτυο  
 

ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, 
Περιφέρεια Αττικής 

 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%).  

    Μελέτες εφαρμογής και υλοποίηση 350.000,00€ 

1.3 Βελτίωση της 
πρόσβασης των ΑμεΑ 
στα δημοτικά κτήρια και 
υπηρεσίες 

Εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης 
στο σύνολο των δημοτικών κτιρίων και 
υπηρεσιών κοινώς ωφέλειας σύμφωνα με 
το ΝΟΚ, 2012. 

    Μελέτες εφαρμογής και υλοποίηση 20.000,00€ 

1.4 Επέκταση 
πεζοδρομημένων 
περιοχών    

Επέκταση υφιστάμενου δικτύου 
πεζόδρομων 

    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 Παρεμβάσεις 2026 2031 Απαιτούμενες ενέργειες Συνολική Δαπάνη 

 
Πηγές Χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός 
Βασικού φορέα υλοποίησης 

και εγκρίσεων 

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

1.5 Εφαρμογή ασφαλών 
διαδρομών/ σχολικών 
δακτυλίων 

Διαμόρφωση ήπιων και ασφαλών 
διαδρομών προς όλα τα συγκροτήματα 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης 

    Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση  600.000,00€ 

Ίδιοι πόροι Δήμου             
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020,          

2021-2027 
 

Πράσινο Ταμείο 
 

Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 

 
Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 

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  
 

  Διαμόρφωση στρατηγικής και υλοποίηση 8.000,00€ 

Δήμος Φιλοθέης – 
Ψυχικού- συνεργασία με 
Συλλόγους Γονέων και 

Κηδεμόνων- Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα 

1.6  Ανάδειξη του 
αξιόλογου οικιστικού 
αποθέματος και των 
διατηρητέων κτιρίων  

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. 

    Διαμόρφωση στρατηγικής και υλοποίηση 10.000,00€ 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 

1.7  Σχεδιασμός 
ολοκληρωμένου 
συστήματος πινακίδων 
για πεζούς και ποδηλάτες 

Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος 
πινακίδων για πεζούς και ποδηλάτες 

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

20.000,00€ 

Ίδιοι πόροι Δήμου αν 
πρόκειται για δημοτικό 

δίκτυο & ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας για βασικό 

οδικό δίκτυο 
 

ΠΕΠ Αττικής  2021-2027 
 

Πράσινο Ταμείο 
 

Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος 
πινακίδων για πεζούς και ποδηλάτες 

    Προμήθεια και εγκατάσταση 5.000,00€  

2. Βελτίωση υποδομών 
ποδηλάτου 

2.1 Αναδιαμόρφωση και 
ανάπτυξη υφιστάμενου 
δικτύου ποδηλατοδρόμων 

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 

    

Μελέτη εφαρμογής 150.000,00€ 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, 
Περιφέρεια Αττικής 

Υλοποίηση 2.400.000,00€ 

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). 

    

Μελέτη εφαρμογής 130.000,00€ 

Υλοποίηση 2.160.000,00€ 

2.2 Αναβάθμιση και 
επέκταση δικτύου θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτων 

Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων στους 
βασικούς πόλους έλξης, κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις, σχολικά συγκροτήματα 

    
Μελέτη χωροθέτησης και διάταξης θέσεων 
ποδηλάτων και υλοποίηση 

4.000,00€ 

Ίδιοι πόροι Δήμου Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 

Χωροθέτηση πρόσθετων θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτων 

    7.000,00€ 
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Στρατηγική Κατεύθυνση Προτεινόμενα μέτρα Παρεμβάσεις 2026 2031 Απαιτούμενες ενέργειες Συνολική Δαπάνη 

 
Πηγές Χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός 
Βασικού φορέα υλοποίησης 

και εγκρίσεων 

2. Βελτίωση υποδομών 
ποδηλάτου 

2.3 Εγκατάσταση 
συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Μελέτη- Διερεύνηση εφαρμογής 
συστήματος ποδηλάτων κοινής χρήσης και 
πατινιών 

    Μελέτη βιωσιμότητας 20.000,00€ Ίδιοι πόροι Δήμου Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 

2. Βελτίωση υποδομών 
ποδηλάτου 

2.3 Εγκατάσταση 
συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Εφαρμογή συστήματος κοινής χρήσης 
ποδηλάτων και πατινιών στους βασικούς 
πόλους έλξης 

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

100.000,00€ Ίδιοι πόροι Δήμου / 
Iδιωτική εταιρεία 

κοινόχρηστων ποδηλάτων 
-πατινιών 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού/ 
Ιδιωτική εταιρεία 

Επέκταση του δικτύου κοινής χρήσης 
ποδηλάτων και πατινιών 

    260.000,00€ 

3Α. Διατάξεις 
μετριασμού της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας- 
Ιεράρχηση του οδικού 
δικτύου 

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

Μονοδρόμηση και ανάπλαση της  28ης 
Οκτωβρίου στη ΔΕ Ψυχικού, μονοδρόμηση 
της οδού Δάφνης και Ανάπλαση περιοχής 
"Νέας Αγοράς" 

    

Κυκλοφοριακή μελέτη + μελέτη ανάπλασης 110.000,00€ 

Ίδιοι πόροι Δήμου αν 
πρόκειται για δημοτικό 

δίκτυο & ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας για βασικό 

οδικό δίκτυο 
 

ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, 
Περιφέρεια Αττικής 

Υλοποίηση 550.100,00€ 

Απομάκρυνση της κυκλοφορίας οχημάτων 
κατά μήκος του ρέματος της Φιλοθέης  

    Κυκλοφοριακή μελέτη και σήμανση 30.000,00€ 

Αντιδρομήσεις οδικών τμημάτων για την 
αποφυγή διαμπερών ροών 

    Κυκλοφοριακή μελέτη και σήμανση 20.000,00€ 

3Α. Διατάξεις 
μετριασμού της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας- 
Ιεράρχηση του οδικού 
δικτύου 

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. 

12.896.250,00€ 

Ίδιοι πόροι Δήμου αν 
πρόκειται για δημοτικό 

δίκτυο & ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας για βασικό 

οδικό δίκτυο 
 

ΠΕΠ Αττικής  2021-2027 
 

Πράσινο Ταμείο 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, 
Περιφέρεια Αττικής 

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) 

1.742.940,00€ 

 
 
 
 
3Β. Διατάξεις 
μετριασμού της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας- οδική 
ασφάλεια 
 
  

3.4 Βελτίωση οδικής 
ασφάλειας σε επικίνδυνα 
σημεία- Βελτίωση 
κρίσιμων κυκλοφοριακών 
κόμβων    

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

    Μελέτη εφαρμογής κόμβου και υλοποίηση 1.400.000,00€ 

Ίδιοι πόροι Δήμου αν 
πρόκειται για δημοτικό 

δίκτυο & ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας για βασικό 

οδικό δίκτυο 
 

ΠΕΠ Αττικής  2021-2027 
Σηματοδότηση- Τοποθέτηση πεζοφάναρων 
σε οδικά τμήματα με αυξημένες ταχύτητες 
και σημαντικούς φόρτους 

    Μελέτη σηματορρύθμισης 15.000,00€ 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός 
Βασικού φορέα υλοποίησης 

και εγκρίσεων 

3Β. Διατάξεις 
μετριασμού της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας- οδική 
ασφάλεια  

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

Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού 
δικτύου και αστικού εξοπλισμού στις 
βασικές αρτηρίες   

    
Μελέτη καταγραφής των αναγκών + 
υλοποίηση  

390.000,00€ 

Ίδιοι πόροι Δήμου αν 
πρόκειται για δημοτικό 

δίκτυο & ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας για βασικό 

οδικό δίκτυο 
 

ΠΕΠ Αττικής  2021-2027 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 
Περιφέρεια Αττικής 

 Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού 
δικτύου και αστικού εξοπλισμού στο 
σύνολο του δικτύου 

    
Μελέτη καταγραφής των αναγκών + 
υλοποίηση  

965.000,00€ 

3Β. Διατάξεις 
μετριασμού της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας- οδική 
ασφάλεια  

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

Επαναδιαγράμμιση διαβάσεων, Σχέδιο 
χωροθέτησης διαβάσεων πεζών- 
ποδηλάτων στο κύριο οδικό δίκτυο και 
όπου έχουν διαπιστωθεί ζητήματα 
ασφάλειας. 

    
Μελέτη καταγραφής των αναγκών + 

υλοποίηση 

250.000,00€ Νησίδες πεζών- προεκτάσεις πεζοδρομίου 
στο κύριο οδικό δίκτυο και όπου έχουν 
διαπιστωθεί ζητήματα ασφάλειας     

    
Μελέτη καταγραφής των αναγκών + 

υλοποίηση 

Διαμορφώσεις για τη διάσχιση ποδηλάτων 
σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές στις 
κεντρικές αρτηρίες    

    
Μελέτη καταγραφής των αναγκών + 

υλοποίηση 

3.8 Ηχητική καθοδήγηση 
στους φωτεινούς 
σηματοδότες 

 Ηχητική καθοδήγηση στους φωτεινούς 
σηματοδότες κατά μήκος του βασικού 
οδικού δικτύου  

    Αναβάθμιση υπαρχόντων σηματοδοτών 12.400,00€ 

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

4.1 Αναπλάσεις περιοχών 
ενδιαφέροντος 

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

    Μελέτη ανάπλασης και υλοποίηση 3.800.000,00€ 

Ίδιοι πόροι Δήμου  
 
 

ΠΕΠ Αττικής  2021-2027 
 

Πράσινο Ταμείο 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 
Περιφέρεια Αττικής 

 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  

    Μελέτη ανάπλασης και υλοποίηση 1.860.000,00€ 

Αποκάλυψη του εγκιβωτισμένου τμήματος 
του ρέματος της Φιλοθέης- σύνδεση και 
δημιουργία «διαδρομής του νερού» με τον 
όμορο Δήμο Χαλανδρίου 

    
Μελέτη  ανάδειξης/αποκάλυψης 

εγκιβωτισμένου τμήματος του ρέματος και 
υλοποίηση 

2.000.000,00€ 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός 
Βασικού φορέα υλοποίησης 

και εγκρίσεων 

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

4.1 Αναπλάσεις περιοχών 
ενδιαφέροντος 

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 

    Μελέτη ανάπλασης και υλοποίηση 6.135.000,00€ 

Ίδιοι πόροι Δήμου  
 
 

ΠΕΠ Αττικής  2021-2027 
 

Πράσινο Ταμείο 
 

Πράσινο Ταμείο 
  

Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 
Περιφέρεια Αττικής 

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€ 

4.2 Εξωραϊσμός 
ελεύθερων/ κοινόχρηστων 
χώρων/ Αύξηση των 
χώρων πρασίνου      
 

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 

    
Μελέτη καταγραφής  των αναγκών, 

εφαρμογής  και υλοποίηση 
600.000,00€ 

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

    
Μελέτη φύτευσης, άρδευσης, συντήρησης  

και αναβάθμισης χώρων πρασίνου- 
καταγραφή των αναγκών και υλοποίηση 

1.000.000,00€ 

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  

    Μελέτη εφαρμογής  και υλοποίηση 4.300.000,00€ 

Ίδιοι πόροι Δήμου   
ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 
 
Πράσινο Ταμείο 
  
Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 
Περιφέρεια Αττικής 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός 
Βασικού φορέα υλοποίησης 

και εγκρίσεων 

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

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.                                             

    Μελέτη εφαρμογής  και υλοποίηση 3.700.000,00€ 

Ίδιοι πόροι Δήμου  
 
ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 

 
Πράσινο Ταμείο 
  
Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 
Περιφέρεια Αττικής 

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

5.1 Αναβάθμιση 
ποιότητας υποδομών     

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

    
Μελέτη καταγραφής  των αναγκών  και 

υλοποίηση 
350.000,00€ Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ 

ΟΑΣΑ 
 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 

5.2 Εφαρμογή έξυπνων 
τεχνολογιών 
εξυπηρέτησης και 
πληροφόρησης 

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

    Αρμοδιότητα παρόχου 500.000,00€ 

Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ 
 

InvestEU 2021-2027 
 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-
2020 

Δημιουργία Κέντρου Κινητικότητας στην 
περιοχή του Φάρου με δυνατότητα 
ενοικίασης κοινόχρηστου ποδηλάτου, 
πατινιών ή  μετεπιβίβασης στη δημοτική 
συγκοινωνία 

  

Δημιουργία ιστοσελίδας, δημιουργία 
ειδικού περιπτέρου με χώρο ενοικίασης 
ποδηλάτων και  πατινιών κοινής χρήσης 

(συνέργεια με μέτρο 2.3) 

6.000,00€ 

5.3 Εκσυγχρονισμός 
στόλου 

Σταδιακή αντικατάσταση στόλου  δημόσιας 
συγκοινωνίας με οχήματα καθαρής 
ενέργειας 

    Αρμοδιότητα παρόχου 2.000.000,00€ 

5.4 Τροποποίηση, 
αναδιάρθρωση, πύκνωση 
δρομολογίων 

Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων- 15’ 
λεπτά στις ώρες αιχμής, 25’ λεπτά στις 
ώρες μη αιχμής 

    Τροποποίηση απόφασης δρομολογίων  Ν/Α 

Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ 
   

Εθνικά Ταμεία 
 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

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)   

    Τροποποίηση απόφασης δρομολογίων  Ν/Α 

Τροποποίηση των υφιστάμενων 
λεωφορειακών γραμμών- Συγχώνευση 
αλληλεπικαλυπτόμενων γραμμών και 
πύκνωση δρομολογίων 

    Τροποποίηση απόφασης δρομολογίων  Ν/Α 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός 
Βασικού φορέα υλοποίησης 

και εγκρίσεων 

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

5.5 Δημιουργία 
δημοτικής/διαδημοτικής 
συγκοινωνίας 

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)   

    
α)Μελέτη δημιουργίας δημοτικής 
συγκοινωνίας β) Υλοποίηση 

Μελέτη σκοπιμότητας : 
30.000 € 

 
Aνάπτυξη εφαρμογής και 

σχεδιασμός υπηρεσίας για 
δημοτική συγκοινωνία: 

100.000 € 
 

Αγορά 2 ηλεκτρικών 
λεωφορείων : 500.000 € 

 
 Ίδιοι πόροι Δήμου  

 
 InvestEU 2021-2027 

 
 ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-

2020 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 
Συντονισμός με τους 
γειτονικούς Δήμους 

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).   

    Μελέτη βιωσιμότητας και υλοποίηση 

Μελέτη βιωσιμότητας : 
30.000 € 

 
Aνάπτυξη εφαρμογής και 

σχεδιασμός υπηρεσίας για 
δημοτική συγκοινωνία: 

100.000 € 
 

Αγορά 1 ηλεκτρικού 
λεωφορείου : 250.000 € 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 

6. Αποτελεσματικότερη 
διαχείριση της 
στάθμευσης 

6.1 Ελεγχόμενη 
στάθμευση    

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 

    

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  

140.000,00€ 

ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 
 
 

Ίδιοι πόροι Δήμου 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 
Περιφέρεια Αττικής 

Ζώνες στάθμευσης κατοίκων σε όλες τις 
περιοχές με έντονη παρόδια στάθμευση  

    

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

20.000,00€ 

Επέκταση συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης  

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

50.000,00€ 

6. Αποτελεσματικότερη 
διαχείριση της 
στάθμευσης 

6.2 Χωροθέτηση θέσεων 
στάθμευσης για ειδικές 
κατηγορίες 

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 

61.740,00€ 

Ίδιοι πόροι Δήμου  
Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 
Περιφέρεια Αττικής 

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  

Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης 
δικύκλων, ταξί  κλπ     

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

5.000,00€ 

6.3 Αύξηση 
διαθεσιμότητας χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού 

Διερεύνηση δημιουργίας δημοτικού χώρου 
στάθμευσης στην περιοχή του Φάρου 

    Μελέτη βιωσιμότητας 40.000,00€ 
Ίδιοι πόροι Δήμου 
ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 
Περιφέρεια Αττικής 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός 
Βασικού φορέα υλοποίησης 

και εγκρίσεων 

Δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης 
στην περιοχή του Φάρου 

    Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση  10.000.000,00€ 

6.4 Αστυνόμευση για 
αποφυγή  παράνομης 
στάθμευσης 

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

    
Συντονισμός- Προγραμματισμός Δημοτικής 
Αστυνομίας  

0,00 
Δήμος Φιλοθέης - 

Ψυχικού/ 
Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού/  
Δημοτική Αστυνομία 

 
 
 
 
 
 
7. Αύξηση χρήσης 
εναλλακτικών 
καυσίμων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Αύξηση χρήσης 
εναλλακτικών 
καυσίμων/ Ανάπτυξη 
οικονομίας 
διαμοιρασμού 

7.1 Χωροθέτηση σταθμών 
φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων 

Μελέτη χωροθέτησης σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων 

    Μελέτη ΣΦΗΟ 30.000,00€ 
Πράσινο Ταμείο 

 
Ιδιοι πόροι Δήμου 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 

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

    Σχεδιασμός και Υλοποίηση  13.500,00€ 
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 
Ίδιοι πόροι Δήμου   

Πόροι από την λειτουργία 
του συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης 
ΕΠΑνΕΚ 

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

    Σχεδιασμός και Υλοποίηση  27.000,00€ 

7.2 Εκσυγχρονισμός 
στόλου δημοτικών 
οχημάτων 

Σταδιακή αναβάθμιση του στόλου 
δημοτικών οχημάτων με οχήματα 
σύγχρονης τεχνολογίας 

    Σχεδιασμός και Υλοποίηση  Ν/Α Ίδιοι πόροι Δήμου Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 

7.3 Ανάπτυξη πακέτου 
κινήτρων 

Παροχή κινήτρων για την προμήθεια 
ηλεκτρικών οχημάτων σε νοικοκυριά 

    

Διερευνηση κατάλληλων κινήτρων και 
ανάπτυξη στρατηγικής 

20.000,00€ 

Ίδιοι πόροι Δήμου 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 

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

    Ν/Α 

Προνομιακές συνθήκες στάθμευσης για ΙΧ 
και ταξί που χρησιμοποιούν εναλλακτικά 
καύσιμα 

    Ν/Α 

7.4 Ανάπτυξη συστήματος  
car sharing 

 Μελέτη- Διερεύνηση εφαρμογής 
συστήματος ηλεκτρικών οχημάτων κοινής 
χρήσης 

    Μελέτη βιωσιμότητας  10.000,00€ 

Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρικών 
οχημάτων κοινής χρήσης 

    Υλοποίηση  Ν/Α 
Ίδιοι πόροι Δήμου 

 
Ιδιωτική εταιρεία 

7.5 Ανάπτυξη συστήματος  
car pooling 

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 

15.000,00€ 
ΠΕΠ Αττικής  2021-2027 

Ίδιοι πόροι Δήμου 
Ευρωπαϊκά Προγραμματα 

 

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

  Διαμόρφωση στρατηγικής και υλοποίηση Ν/Α Ίδιοι πόροι Δήμου  
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός 
Βασικού φορέα υλοποίησης 

και εγκρίσεων 

8. Διευθέτηση 
συστήματος αστικών 
διανομών 

8.1 Χωροθέτηση θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης 

Χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης σε 
περιοχή Φάρου, Νέας Αγοράς Ψυχικού 

    

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

10.000,00€ Ίδιοι πόροι Δήμου 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 
Περιφέρεια Αττικής 

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 

8.2 Θέσπιση ωραρίου και 
της διάρκειας 
φορτοεκφόρτωσης 

Θέσπιση ωραρίου εμπορευματικών 
μεταφορών 

     Κανονιστική απόφαση 0,00€ - 

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€ 
Ίδιοι πόροι Δήμου 

 
Πράσινο Ταμείο 

8.4 Διατάξεις ελεγχόμενης 
πρόσβασης σε οχήματα 
διανομής σε 
πεζοδρομημένες οδούς 
  

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

  
Προγραμματισμός και Υλοποίηση- 
Θεσμοθέτηση 

20.000,00€ 
Ίδιοι πόροι Δήμου 

 

 
9. Προωθητικές 
ενέργειες αλλαγής 
συμπεριφοράς  

9.1 Διοργάνωση 
εργαστηρίων (workshop) 
συμμετοχικού σχεδιασμού 

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

    Προγραμματισμός και Υλοποίηση  10.000,00€ 
Ίδιοι πόροι Δήμου 
 
Πράσινο Ταμείο 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 

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 Ίδιοι πόροι Δήμου 

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 

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€ 
Ίδιοι πόροι Δήμου 
 
Πράσινο Ταμείο 
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Πηγές Χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός 
Βασικού φορέα υλοποίησης 

και εγκρίσεων 

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) 

    

Διερεύνηση μεθόδων, εξασφάληση 
συνέχειας μεταξύ δράσεων, καθορισμός 
στόχων, κάλυψη πολλών κοινωνικών 
ομάδων 

10.000,00€/έτος-
100.000,00€ συνολικά στη 
δεκαετία 

Ίδιοι πόροι Δήμου 
 

Πράσινο Ταμείο 
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Ιστοσελίδες 

• Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού: https://www.philothei-psychiko.gov.gr/  

• Openstreetmap: https://www.openstreetmap.org/ 

• Google maps: https://www.google.com/maps 

• GEODATA.gov.gr Logo google maps: https://geodata.gov.gr/en/ 

• Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης , https://europa.eu/european-

union/index_el 

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, 

(https://urbact.eu/ ) 

• Eltis, The Urban Mobility Observatory https://www.eltis.org/el 

• CIVITAS: Cleaner and better transport in cities, https://civitas.eu/ 

• Gehl people: https://gehlpeople.com/  

• Better platform: https://www.betterpoints.ltd/betterpoints-platform/ 

• Flow: http://h2020-flow.eu/ 

• Sage Travelling - The European disabled travel experts: 

https://www.sagetraveling.com/ 
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Παράρτημα Α-  

Υλικό- Παρουσίαση Tηλεδιασκέψεων Β΄ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


