
Τίτλος 
Προώθηση & Δράσεις Βιώσιμης 

Κινητικότητας - Πρόσθετα Μέτρα 

Τομέας Αστικής 

Κινητικότητας 
Αστικό Περιβάλλον και Υποδομές Πεζών και Ποδηλάτων 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου 

Αμαρουσίου  

(Κεφάλαιο 3 Παραδοτέο 4) : 

 

Π1.3 Μείωση της έντασης του ήχου στο κέντρο και στις 
γειτονιές του Αμαρουσίου που παρουσιάζουν περισσότερα 
από 55dB την ημέρα και 50 dB τη νύχτα  
 
Π4.1 Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας  
 
Κ4.1 Μείωση τροχαίων συμβάντων ανά έτος (περιλαμβάνουν 
παθόντες, όχι μόνο υλικές ζημιές)  
 
Κ5.1 Ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πορεία 
υλοποίησης του ΣΒΑΚ  
 
Κ5.2 Έρευνες διερεύνησης του βαθμού ικανοποίησης της 
κοινότητας σχετικά με το αστικό περιβάλλον  

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

ΕΠ Δήμου Αμαρουσίου 2015-2019 

- Άξονας 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
o Στόχος 1.1.6: Προώθηση λοιπών περιβαλλοντικών 

δράσεων και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
Πενταετές ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (2014-2019): 

- Άξονας Προτεραιότητας 6: Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων 

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δ. Αμαρουσίου (2015) 

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

o 1.2. την προώθηση της πεζής μετακίνησης, της 
μετακίνησης με ήπια μέσα και την ανεμπόδιστη 
κίνηση των ΑΜΕΑ  

o 1.3. την ενσωμάτωσή τους στις πολιτικές αστικών 
μεταφορών που ακολουθούν οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές  

Διευρυμένο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και 

Κλίματος του Δήμου Αμαρουσίου  

- Δ3. Μεταφορές  
1. Σεμινάρια Eco-Driving για τους Οδηγούς του 
Δημοτικού Στόλου & Υποστηρικτικές δράσεις  
3. Σεμινάρια Eco-Driving για Ιδιώτες  

4. Εκδηλώσεις Προώθησης Δράσεων Αντικατάστασης 
Οχημάτων με LPG, Υβριδικά, Νέας Τεχνολογίας  
5. Εισαγωγή Eco Driving στη Δημοτική Συγκοινωνία  
6. Προώθηση βιοκαυσίμων σε τοπικό επίπεδο  
7. Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με νέα 
χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2  



8. Συνεχιζόμενες Δράσεις (car sharing) στον Τομέα 

Μεταφορών από Αρχικό ΣΔΑΕ  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση:  

Υπηρεσία / Διαδικασία: X 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων 

Η ενίσχυση της χρήσης των εναλλακτικών του αυτοκινήτου μέσων μεταφοράς απαιτεί και 
δράσεις ευαισθητοποίησης απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και των 
κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί η αλόγιστη 
χρήση του αυτοκινήτου. Σημαντικές κρίνονται οι δράσεις αυτές όταν είναι βιωματικές δηλαδή 
οι αποδέκτες γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα οφέλη των φυσικών τρόπων μετακίνησης και 
όταν αποδέκτες της εκπαίδευσης είναι οι μαθητές.  
 

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου παρεμβάσεων, και έχοντας ως βάση τα παραπάνω, 

προτείνονται οι εξής ενέργειες που λειτουργούν ως συμπληρωματικά μέτρα στην ευρεία 

ομάδα των παρεμβάσεων που αφορούν το αστικό περιβάλλον και τις υποδομές πεζών 

και ποδηλάτων: 

 

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

9.1.1. Δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

9.1.2. Ενημέρωση και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών με εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες σε 

επίπεδο μεμονωμένου νοικοκυριού. 

9.1.3.Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για eco - driving οδήγηση σε 

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

 

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

υπέρβασης των νομοθετημένων τιμών 

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Εξυπηρετείται η ενεργοποίηση των πολιτών και η αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά τη χρήση 
εναλλακτικών μέσων μετακίνησης.  
 
Όσον αφορά το πάρκο, διασφαλίζεται η σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων ώστε να δομείται 
το αίσθημα ασφάλειας και τήρησης των κανόνων του ΚΟΚ. 
 
Ειδικότερα για την εκπόνηση μετρήσεων θορύβου, διασφαλίζεται ο ορθός έλεγχος της 
τήρησης των νομοθετημένων τιμών. 

8. Πεδίο εφαρμογής 

Προτείνεται η διερεύνηση του χώρου στον οποίο θα κατασκευαστεί το πάρκο 

κυκλοφοριακής αγωγής. Στόχος είναι η λειτουργία του εντός της 5ετίας. 

• Διεξαγωγή τουλάχιστον 1 εκστρατείας eco-driving ανά έτος. Οι εκστρατείες πρέπει 
να είναι στοχευμένες ως προς το κοινό στο οποίο απευθύνονται (οδηγούς 
δημοτικής συγκοινωνίας, ομάδες κατοίκων, επαγγελματίες οδηγούς) 

• Διεξαγωγή μιας εκστρατείας προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας στους 
κατοίκους ανά έτος. Η εκστρατεία μπορεί να συμπίπτει χρονικά με δράσεις όπως 



Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας ή με την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, την ημέρα 
ΜΜΜ κτλ. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα από εκδηλώσεις, η 
ενημέρωση των κατοίκων για την πορεία υλοποίησης του ΣΒΑΚ και η ανασκόπηση 
των θετικών στοιχείων που προκύπτουν από αυτή καθώς και η διεξαγωγή ερευνών 
διερεύνησης του βαθμού ικανοποίησης της κοινότητας σχετικά με το αστικό 
περιβάλλον. Συνδυασμός με δράσεις ενημέρωσης οδικής ασφάλειας. 

• Η μετρήσεις θορύβου πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κέντρα γειτονιών και σε 
σημεία που θα υποδειχθούν από εξειδικευμένους περιβαλλοντολόγους. Σκοπός 
είναι η εκπόνηση να πραγματοποιηθεί εντός της πρώτης 5ετίας.  Από την εκπόνηση 
ενδεχομένως να προκύψουν επιπλέον ανάγκες για μέτρα καταπολέμησης του 
θορύβου. 

Επιμέρους μέτρα 
Πάρκο 

κυκλοφοριακής 
αγωγής 

Εκστρατείες 
προώθησης 

Μετρήσεις 
θορύβου  

Προτεραιότητα Μέτρια Μέτρια Μέτρια 

Απαιτούμενη 

Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας    

Β) Διαδικασίες Θεσμικού 

πλαισίου 
   

Γ) Οριστική Μελέτη/ 

Ολοκλήρωση 

Χωροθέτηση της 

παρέμβασης 

Χ  Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ 

εφαρμογής 
Χ  X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης 

παρεμβάσεων 
Χ  X 

Στ) Διαδικασία 

Δημοπράτησης 
Χ  Χ 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   Σχεδιασμός 
Δράσεων  

Βήματα Υλοποίησης ανά μέτρο 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής  

Οριστική Μελέτη Κατασκευής  

Διαδικασία Διαγωνισμού  

Κατασκευή Πάρκου 

 

2 έως 3 μήνες  
1 έως 2 μήνες  
6 έως 9 μήνες  

Εκστρατείες βιώσιμης κινητικότητας και eco - driving 

Σχεδιασμός δράσεων  
Υλοποίηση δράσεων  

 

4 μήνες  
4 μήνες  

Εκπόνηση μετρήσεων θορύβου 4 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Αμαρουσίου 

Υλοποίησης: Δήμος Αμαρουσίου 



Εποπτείας: Δήμος Αμαρουσίου 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+Αλλαγή νοοτροπίας κατοίκων  

+Διασφάλιση της τήρησης των επιπέδων θορύβου 

+Βελτίωση νοοτροπίας νέων ως προς την κινητικότητα 

Δείκτες 

Παρακολούθησης 

• Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης ανά έτος 

• Διαμόρφωση ελεύθερων χώρων ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης 

• Ποσοστό περιοχών εντός του Δήμου όπου τηρείται το 
ελάχιστο όριο θορύβου 

Προεκτίμηση 

δαπάνης 

• Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής: 100.000€ 

• Εκστρατείες βιώσιμης κινητικότητας: 30.000€ 

• Εκστρατείες eco driving: 20.000€ 

• Μετρήσεις αστικού θορύβου: 50.000€ 

Χρηματοδότηση 
• Ίδιοι πόροι 
• «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020», 

Πράσινο Ταμείο.  

 


