
Τίτλος Εμπορευματικές Μεταφορές 

Πεδίο αστικής 

κινητικότητας 
Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δ. 

Αμαρουσίου  

(κεφ.3 Παραδοτέο 4) : 

Π1.1 Μείωση των εκπομπών CO2 στα όρια του Δήμου 

(συνολικά) 

Π1.2 Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία 

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 (ανανέωση 

του δημοτικού στόλου με πιο αποδοτικά ενεργειακά οχήματα, 

εκπαίδευση οδηγών κλπ.) 

Κ4.1 Μείωση τροχαίων συμβάντων ανά έτος (περιλαμβάνουν 

παθόντες, όχι μόνο υλικές ζημιές) 

Ο1.1 Μέση ποσοστιαία αύξηση εσόδων υφιστάμενων 

επιχειρήσεων τοπικής αγοράς 

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

Λευκή Βίβλος Μεταφορών 2011 

- Βελτιστοποίηση οργάνωσης παραδόσεων εμπορευμάτων 
"του τελευταίου χιλιομέτρου"  

1ο Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενέργεια 2010-2020 

- Μακροπρόθεσμοι στόχοι: 
Κυκλοφορία ΙΧ: Μείωση στις εκπομπές CO2 κατά 20% 

Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Αμαρουσίου 

- 1.3.2.: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση 
οδικού δικτύου  
o Επικαιροποιήσεις κυκλοφοριακών μελετών 

πολεοδομικών ενοτήτων στο Δήμο Αμαρουσίου 

Μελέτη αστικής κινητικότητας Δήμου Αμαρουσίου 

- Ενσωμάτωση της διάστασης των εμπορευματικών 
μεταφορών, με: 

3.1. αποτελεσματικές συνδέσεις μεταξύ εμπορευματικών 

μεταφορών μεγάλων αποστάσεων και δικτύου διανομής 

μικρών αποστάσεων, με τη χρήση μικρότερων και 

καθαρότερων οχημάτων διανομής εντός αστικών περιοχών  

3.2. εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης του χρόνου και τόπου 

εξυπηρέτησης των εμπορευματικών μεταφορών καθώς και 

των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων  



3.3. μείωση των διερχόμενων μεγάλων οχημάτων  

3.4. αστική εφοδιαστική (δημόσιος τομέας) να συνδεθεί με 

τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές (ιδιωτικός 

τομέας), σε ένα ενιαίο σύστημα εφοδιαστικής  

3.5. αποτελεσματική εξυπηρέτηση καταστημάτων, εταιρειών 

και ζωνών οικονομικής δραστηριότητας με τα 

συγκοινωνιακά δίκτυα 

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 του εξεταζόμενου μέτρου 

10.1. Θέσπιση και εφαρμογή αυστηρού ωραρίου εμπορικών φορτοεκφορτώσεων  

Η επιβολή της τήρησης ωραρίου και της διάρκεια 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 Αμαρουσίου 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  

 

10.2.Διαμόρφωση ειδικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης  

Καθώς 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 γίνει 

επανακαθορισμός των θέσεων φορτοεκφόρτωσης 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. 

10.2. Φορτοεκφόρτωσεις για οχήματα ωφέλιμου φορτίου έως 1,5 τόνο 

Προτείνεται να επιτρέπεται ανεξαρτήτως ωραρίου και μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες 

θέσεις φορτοεκφόρτωσης. 

10.3. Φορτοεκφορτώσεις για μεγάλα οχήματα 

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. 

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.  

10.4. Διαμόρφωση αστικών κέντρων διανομής εμπορευμάτων 

Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και τον πληθυσμό του Δήμου, προτείνονται 2 κέντρα 

διανομής εμπορευμάτων. 

Το μέτρο αυτό συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων διανομής εντός μια 

περιοχής, προωθώντας την ενοποίηση φορτίων σε ένα ή περισσότερα κέντρα 

ομαδοποίησης εμπορευμάτων. Τέτοιου είδους κέντρα δίνουν την δυνατότητα οι διανομές 

να γίνονται από εταιρείες μεταφορείς εμπορευμάτων από ένα ειδικό κέντρο και όχι από 

τις ίδιες τις εταιρίες. Τα Αστικά Κέντρα Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων προσφέρουν 

υπηρεσίες ομαδοποίησης ή υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως υπηρεσίες 

αποθήκευσης, επιστροφή αγαθών, κοινό σημείο παράδοσης και διανομής για εταιρίες 

και κατ’ οίκον διανομή. Η θέση του Κέντρου δημιουργείται συνήθως σε στρατηγικό οδικό 

δίκτυο. Οι επιπτώσεις ενός Κέντρου μπορούν να είναι η μείωση του αριθμού των 



διαδρομών, μείωση οχηματοχιλιομέτρων, συντομότερος κύκλος διανομής, μείωση 

αριθμού παραδόσεων, ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης, 

βιωσιμότερη χρήση τύπων μετακίνησης (π.χ. χρήση σιδηρόδρομου και ηλεκτροκίνητα 

οχήματα εντός αστικών περιοχών), μείωση του μοναδιαίου κόστους μεταφοράς και 

δυνατότητα κέρδους από επιστροφές φορτίων. Το μέτρο έχει και οικονομικά, κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά οφέλη που αφορούν: 

o Μείωση του πλήθους των ακατάλληλων φορτηγών 
o Μείωση της κίνησης των οχημάτων και της απόστασης που διανύουν 
o Μείωση του κόστους 

 

 

Εικόνα 1: Αστικό Κέντρο Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων (UCC) στο 
Broadmead του Bristol στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται το Αστικό Κέντρο Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων 

(UCC) στο Broadmead του Bristol στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο κατασκευάστηκε και 

λειτούργησε το 2004. Βρίσκεται σε στρατηγικό οδικό δίκτυο (M4 & M32), με έκταση 465 

m2 και 25 λεπτά από το Broadmead. Με τη λειτουργία του, μειώθηκαν οι εμπορικές 

μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης κατά 68%. Από την ημερομηνία έναρξης μέχρι τον 

Οκτώβριο του 2005 εξοικονομήθηκαν πάνω από 40.000 οχηματοχιλιόμετρα και 5,29 

τόνοι CO2. 

Ο Δήμος, ο Εμπορικός Σύλλογος, 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, την διερεύνηση ανάπτυξης 

Αστικού Κέντρου Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων, στις διάφορες διατάξεις ελεγχόμενης 

πρόσβασης και στα πιθανά κίνητρα που θα δοθούν για εναλλακτικά μέσα μεταφορών. 

Για την περίπτωση του Αμαρουσίου, οι δράσεις που προβλέπονται για το σύστημα 

εμπορευματικών μεταφορών είναι: 



• Μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία Αστικού Κέντρου 
Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων και διερεύνηση της θέσης εγκατάστασης του. 

• 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. (Συνέργεια με μέτρο 
«Έξυπνες εφαρμογές και πληροφόρηση») 

• Προγραμματισμός και εφαρμογή αποτελεσματικής αστυνόμευσης 

 

7. Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Στις εμπορικές περιοχές των τοπικών κέντρων ή του κέντρου των Δήμων, σε ένα 
μεγάλο μέρος της αγοράς δραστηριοποιούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν 
στον χώρο αυτών των περιοχών περιορίζεται η ανασφάλεια, ο θόρυβος, η 
όχληση και αυξάνεται 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.  

8. Πεδίο εφαρμογής 

Ορίζοντες 5ετίας/ 10ετίας/ 15+ετίας 

Η διαμόρφωση ειδικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης αφορά όλες τις εμπορικές οδούς, ενώ 

η απαγόρευση διέλευσης με κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση μεγάλων οχημάτων 

(οχήματα με ωφέλιμο φορτίο μεγαλύτερο από 1,5  τόνο) αφορά όλο το τοπικό δίκτυο.  

Προτεραιότητα Μέτρια 

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 

Θέσπιση και εφαρμογή αυστηρού ωραρίου 

φορτοεκφορτώσεων 

Ανάπτυξη/Αναθεώρηση κανονισμού εμπορευματικών 

μεταφορών 

 

3 μήνες 

Εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Διανομής 

Εμπορευμάτων 

Μελέτη σκοπιμότητας 

Κατασκευή 

 

 

9 έως 12 μήνες 

2 χρόνια 

Διαμόρφωση ειδικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης 

Διερεύνηση των νέων εμπορευματικών ροών 

Διερεύνηση αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 

6 έως 9 μήνες 

Προμήθεια και Εγκατάσταση σήμανσης για τον 

περιορισμό πρόσβασης βαρέων οχημάτων 
6 έως 9 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 
Δήμος Αμαρουσίου, Περιφέρεια Αττικής, 

Τμήμα Τροχαίας Αμαρουσίου, Σχετικοί Φορείς  

Υλοποίησης: Δήμος Αμαρουσίου, Σχετικοί Φορείς 

Εποπτείας: Δήμος Αμαρουσίου, 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 

• Ποσοστό βαρέων οχημάτων στη σύνθεση της κυκλοφορίας 

 

Θέσπιση και εφαρμογή 

αυστηρού ωραρίου 

φορτοεκφορτώσεων 

0,00€ 

Διαμόρφωση ειδικών θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης 
50.000,00€ 

Απαγόρευση διέλευσης με 

κατάλληλη κατακόρυφη 

σήμανση μεγάλων οχημάτων 

5.000,00€ 



(οχήματα με ωφέλιμο φορτίο 

μεγαλύτερο από 1.5 τόνο) 

Διαμόρφωση κέντρων 

διανομής εμπορευμάτων 
1.000.000,00€ 

Χρηματοδότηση ΠΕΠ Αττικής, Ίδιοι πόροι 

 


