
Τίτλος Κυκλοφοριακή Οργάνωση 

Τομέας Αστικής 

Κινητικότητας 
Οδικό Δίκτυο 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δ. Αμαρουσίου  

Π1.1 Μείωση των εκπομπών CO2 στα όρια του Δήμου (Συνολικά) 

Π1.2 Μείωση των αέριων ρύπων από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

Π1.3 Μείωση της έντασης του ήχου στο κέντρο και στις γειτονιές του 

Αμαρουσίου  που παρουσιάζουν περισσότερα από 55dB κατά την 

ημέρα και 50 dB τη νύχτα 

Κ3.2 Αύξηση του ποσοστού των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας επί του 

συνολικού δικτύου 

Κ4.1 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων ανά έτος (περιλαμβάνουν 

θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς) 

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αμαρουσίου (1991) 

- Διάνοιξη και κατασκευή των Στ.  Ελευσίνας και Κύμης και 
χαρακτηρισμός τους ως ελεύθερες ταχείες λεωφόροι 

- Κατασκευή εκατέρωθεν της σιδ. Γραμμής του ΗΣΑΠ της οδού 
Νερατζιωτίσσης σαν αρτηρία εξυπηρέτησης μετακινήσεων 
μεταξύ των όμορων δήμου 

- Διάνοιξη της οδού Βύρωνος για τη σύνδεση της Λεωφ. Κύμης με 
τη Λεωφ. Κηφισίας  

- Σύνδεση της προτεινόμενης περιφερειακής οδού Πεντέλης με το 
δήμο μέσω της οδού Σαπφούς 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2015-2019 

- Στον «Άξονα 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»  
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα που σχετίζονται με την 
αστική κινητικότητα: 
o 1.1.1: Βελτίωση της ποιότητας ατμοσφαιρικού και 

ακουστικού περιβάλλοντος 

Ανάπλαση οδών παραπλεύρως της Αττικής Οδού με σκοπό 

την μείωση του θορύβου και την δημιουργία ποδηλατικών 

διαδρομών και πεζοδρόμων   

o 1.3.2.: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση 
οδικού δικτύου  

Επικαιροποιήσεις κυκλοφοριακών μελετών πολεοδομικών 

ενοτήτων στο Δήμο Αμαρουσίου 

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δ. Αμαρουσίου 

- 1. Επανασχεδιασμός του δημόσιου χώρου, λαμβάνοντας κατ’ 
ελάχιστον υπόψη τα παρακάτω:  
o 1.1. τη δημιουργία περιοχών πλήρους αποκλεισμού εισόδου 

και στάθμευσης ΙΧ (όπως π.χ. εμπορικές περιοχές) 
- 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της 

σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις 
υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών 
κόμβων 
o Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας 



o Ανάγκη στοχευμένης αναβάθμισης επιλεγμένων 
περιφερειακών οδικών αξόνων, όπως είναι οι συνδεόμενοι 
με τα ΔΕΔ-Μ 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία:  

Επιμέρους παρεμβάσεις και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων 

1.1. Αναδιοργάνωση Ιεράρχησης οδικού δικτύου 

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. Μηδενικό κόστος για τη μελέτη 

καθώς πρόκειται για υλοποίηση των βασικών κατευθύνσεων του ΣΒΑΚ. Για την πλήρη 

επίτευξη του μέτρου αυτού, πρέπει να συνοδεύεται και από λοιπά μέτρα σχετιζόμενα με την 

ανάπτυξη δακτυλίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποτροπής της διαμπερούς ροής, περιοχές 

ήπιας κυκλοφορίας κ.λπ.  

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 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. 

 

1.2. Μονοδρομήσεις προς εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων 

Προτείνεται οργανωμένο σχέδιο μονοδρομήσεων οδικών τμημάτων προς δημιουργία 

δικτύων συγκλινόμενων και αποκλινόμενων κατευθύνσεων για αποφυγή διαμπερών ροών 

κατά προτεραιότητα για την περιοχή του παραδοσιακού Κέντρου και μετέπειτα έλεγχος και 

εφαρμογή στις άλλες περιοχές του Δήμου. 

1.3. Μείωση ορίων ταχύτητας στο ιεραρχημένο δίκτυο στα 40 km/h και μετέπειτα στα 30 
km/h με εγκατάσταση επιπρόσθετης σήμανσης  
 
1.4. Δημιουργία περιοχής ελεύθερης από κυκλοφορία οχημάτων (car free zone) 

 

Αφορά στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Βασ. Σοφίας - 28ης Οκτωβρίου - 

Νερατζιωτίσσης - Σπύρου Λέκκα - Θησέως.  

Η πρόταση συνοδεύεται από παρεμβάσεις όπως οφιοειδής χάραξη για τη διέλευση 

οχημάτων, διαπλάτυνση πεζοδρομίων με αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, επιτρεπόμενη και 

ελεγχόμενη παρόδια στάθμευση με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης επισκεπτών. Στόχος 



είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τύπου “Open Mall”, ώστε να δημιουργηθεί 

ένα ανοιχτό εμπορικό κέντρο στην περιοχή. 

Προτείνεται ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση των μελετών εντός της 5ετίας. 

1.5. Υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας 

Η Λεωφόρος Κηφισίας είναι ένας άξονας υπερτοπικής σημασίας που συνδέει το Κέντρο της 

Αθήνας με τα Βόρεια Προάστια. Ο κυκλοφοριακός φόρτος που εξυπηρετεί είναι ιδιαίτερα 

αυξημένος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας με έντονο το φαινόμενο του κορεσμού. 

Μετρήσεις από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής δείχνουν ότι οι 

φόρτοι στον συγκεκριμένο άξονα διατηρούνται υψηλοί από τις 8 το πρωί μέχρι τις βραδινές 

ώρες (9-10μ.μ.). Για μια τυπική καθημερινή ο συγκεκριμένος οδικός άξονας εξυπηρετεί 4.000 

οχήματα ανά ώρα, ανά κατεύθυνση. Συνεπακόλουθα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τον 

Δήμο Αμαρουσίου είναι αυξημένα επίπεδα θορύβου και ρύπανσης (καυσαερίων).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία της Λεωφόρου Κηφισίας εντός του Αμαρουσίου, είναι 

κατά κύριο λόγο διαμπερής, δηλαδή σε ποσοστό άνω του 70% τα οχήματα εξυπηρετούν 

μετακινούμενους που δεν έχουν προέλευση ή προορισμό το Μαρούσι. 

Τέλος, η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου άξονα δημιουργεί το φαινόμενο της διχοτόμησης της 

περιοχής με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς πολεοδομικής οργάνωσης και σύνδεσης 

των επιμέρους συνοικιών του Δήμου. Η κυκλοφορία των ευπαθών ομάδων και των πεζών 

δυσκολεύει και δεσμεύεται μια μεγάλη έκταση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική η υπογειοποίηση του άξονα 

της Κηφισίας εντός του Δήμου Αμαρουσίου, βόρεια της Αττικής Οδού. 

1.6. Λειτουργία συλλεκτήριων και τοπικών οδών ως ήπιας κυκλοφορίας σε όλο το Δήμο 

Το παραπάνω πραγματοποιείται με υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις 

περιλαμβάνουν: 

• μονοδρομήσεις, 

• αντικατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος με ψυχρά υλικά (για τη βελτίωση/μείωση των 
συνθηκών θερμικής νησίδας) και υλικά μείωσης/ αποτροπής υψηλών ταχυτήτων, 

• εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης, 

• διαμόρφωση διασταυρώσεων με προεξοχές για την αποτροπή της παράνομης 
στάθμευσης και τη βελτίωση της ορατότητας, έτσι ώστε να βελτιώνεται η οδική ασφάλεια 
των κόμβων αλλά και η προσβασιμότητα, 

• φυτεύσεις. 

1.7. Εκπόνηση και ολοκλήρωση μελετών της επέκτασης της Λ. Κύμης 

Στην περίπτωση της Λεωφόρου Κύμης, της οποίας η επέκταση προβλέπεται μέσα από το 

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής 2021, η κυκλοφορία που διέρχεται σήμερα μέσω αυτής 

με προορισμό τις βόρειες περιοχές ή/ και την Εθνική Οδό, αντί να εξυπηρετείται από τη 

σύνδεση/ συνέχεια της Λ. Κύμης με την Εθνική Οδό, διαχέεται σε μεγάλο ποσοστό στη 

Λεωφόρο Πλαπούτα και στο τοπικό οδικό δίκτυο του Αμαρουσίου, του Ηρακλείου και της 



Πεύκης. Ο υπερτοπικός αυτός κυκλοφοριακός φόρτος προκαλεί τεράστια κυκλοφοριακά και 

περιβαλλοντικά προβλήματα σε περιοχές κατοικίας.  

1.8. Λειτουργία παραδρόμων της Αττικής Οδού και στις δύο κατευθύνσεις χωρίς ασυνέχειες 

Επιπλέον παρεμβάσεις που συνδέονται με άλλα πακέτα μέτρων: 

• Εφαρμογή πεζοδρομήσεων και ηπιοποιήσεων σε ρέματα της περιοχής 

• Υλοποίηση πεζοδρομήσεων 

Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Εναρμόνιση της οδού με τις τοπικά επικρατούσες οικιστικές, μορφολογικές, φυσικές 

συνθήκες και με το τοπίο. Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας της οδού. 

Επίσης το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να βελτιώσει και τη ροή των οχημάτων αλλά 

ταυτόχρονα συμβάλει και στην αποφόρτιση του επιβαρυμένου τοπικού δικτύου του 

Αμαρουσίου. 

Πεδίο εφαρμογής 

Ορίζοντας 5ετίας 

1. Οι Παράδρομοι της Αττικής Οδού θα πρέπει να λειτουργούν -και στις δύο 
κατευθύνσεις- χωρίς ασυνέχειες σε όλο το μήκος τους από Λ. Κηφισίας έως Λ. Πεντέλης 
(έως και Δουκ. Πλακεντίας) και να έχουν σύνδεση με τις Λ. Κηφισίας, Αμαρουσίου-
Χαλανδρίου, Λ. Πεντέλης (αλλά και Δουκ. Πλακεντίας και Ηρακλείτου). Η λειτουργία των 
τμημάτων αυτή να είναι αντίστοιχη του από Λ. Κύμης έως Λ. Κηφισίας τμήματος, δηλαδή να 
αναλαμβάνουν τον κυκλοφοριακό φόρτο που θα διέρχεται περιφερειακά της πόλης αντί να 
διέρχεται διαμπερώς εντός του Δήμου. Θα πρέπει να διανοιχθούν τα κλειστά τμήματα που 
εμποδίζουν την ολοκληρωμένη λειτουργία των Παράδρομων, όπως για παράδειγμα στο 
τμήμα από Λ. Κηφισίας έως Αμαρουσίου- Χαλανδρίου και στο τμήμα από Ευζώνων έως Λ. 
Πεντέλης (βλ. Χάρτη Π.2.1.1 Παραδοτέου 5) 



 

Εικόνα 1: Αντιμετώπιση ασυνεχειών Αττικής Οδού (Χάρτης Π.2.1.1 Παραδοτέου 5) 

2. Όσον αφορά στο ιεραρχημένο δίκτυο, προτείνεται αναδιαμόρφωση των 
πεζοδρομίων, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα παράνομης στάθμευσης πάνω σε αυτά 
(π.χ. φύτευση ή/ και κιγκλιδώματα στο άκρο των πεζοδρομίων, κλπ.). Το προτεινόμενο 
ιεραρχημένο οδικό δίκτυο του Τελικού Σεναρίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες οδούς ως εξής:  

• Ελεύθερη/ Ταχεία Λεωφόρος (Αυτοκινητόδρομος): Αττική Οδός  

• Πρωτεύουσες αρτηρίες: Λ. Κηφισίας, Λ. Κύμης, Λ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη 

• Δευτερεύουσες αρτηρίες: οδός Πεντέλης, Σωρού, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, 

• Μεσογείων (από Σωρού έως Παρ. Αττικής Οδού) 

• Συλλεκτήριες οδοί: Νεαπόλεως, Πιτταρά, Μαραθωνομάχων, Νερατζιωτίσσης, 
Μεσογείων, Σισμανογλείου, Ακακιών, Γούναρη, Μόσχα, Κυπρίων Αγωνιστών, 
Μυτιλήνης, Υψηλάντου, Ευκαλύπτων, Αρτέμιδος, Αγίου Κωνσταντίνου, Περικλέους κ.α. 

 
3. Υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας, τουλάχιστον στα οδικά τμήματα εντός του Δήμου. 
(Τμηματικός Υποβιβασμός της Λ. Κηφισίας): Ολοκλήρωση μελετών για την υλοποίηση του 
έργου εντός της 5ετίας. 
 

4. Εκπόνηση και ολοκλήρωση μελετών της επέκτασης της Λ. Κύμης από τη συμβολή 
της με την Αττική Οδό μέχρι τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, όπως προβλέπεται 
από το νέο ΡΣΑ Αθήνας-Αττικής (Πρωτεύοντες Άξονες Μητροπολιτικής Σημασίας). 
Προτείνεται, επίσης, να εξεταστεί το ενδεχόμενο της κατασκευής σήραγγας ή 
υπογειοποίησης της. 



 

Εικόνα 2: Προτεινόμενη επέκταση λεωφόρου Κύμης βάσει ΡΣΑ (Χάρτης Π.3.1.2 του 
Παραδοτέου 5) 

5. Άμεση εφαρμογή των πεζοδρομήσεων και ηπιοποιήσεων στις ζώνες Α και Β της 
Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, κατ’ εφαρμογή του ΠΔ του 1995. Επίσης, ανάδειξη και 
προστασία του ρέματος Σαπφούς, καθώς τμήμα του ρέματος παραμένει στη φυσική του 
μορφή. Περαιτέρω ανάλυση στο πακέτο παρεμβάσεων πράσινων διαδρομών. 

 

Εικόνα 3: Παρεμβάσεις στις ζώνες προστασίας Ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου  
(Χάρτης Π.2.1.4 του Παραδοτέου 5) 

6. Εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων, κατά προτεραιότητα για την περιοχή 
του Κέντρου. 
 

7. Προτείνεται ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση των μελετών για τη δημιουργία 
περιοχής ελεύθερης από κυκλοφορία οχημάτων (car free zone) με αρχιτεκτονικές 
παρεμβάσεις και ελεγχόμενη πρόσβαση για κατοίκους, ανεφοδιασμό καταστημάτων, κλπ. 
Αφορά στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Βασ. Σοφίας - 28ης Οκτωβρίου - 



Νερατζιωτίσσης - Σπύρου Λέκκα - Θησέως. Στις περιμετρικές οδούς επιτρέπεται η διέλευση 
οχημάτων αλλά με χαρακτηριστικά ήπιας κυκλοφορίας (βλ. Χάρτες Π.3.2.2 & Π.3.3.2 
Παραδοτέου 5). 

 

8. Δημιουργία δικτύων συγκλινόμενων και αποκλινόμενων οδικών τμημάτων εντός του 
Δήμου (βλ. Χάρτες Π.2.1.2, Π.2.2.2 & Π.2.3.2 Παραδοτέου 5, & Χάρτες Π.3.1.2, Π.3.2.2 & 
Π.3.3.2 Παραδοτέου 5) σε όλη την έκτασή του, ώστε να αποτρέπεται η διαμπερής κίνηση 
οχημάτων μέσα από τις γειτονιές. Το εν λόγω μέτρο, δημιουργεί ένα πολύπλοκο δίκτυο. 
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το Νέο Ψυχικό και η κυκλοφοριακή οργάνωση στο 
Παλαιό Ψυχικό. Στόχος του προτεινόμενου μέτρου είναι να σταματήσουν να λειτουργούν ως 
συλλεκτήριες οι τοπικές οδοί στις περιοχές κατοικίες και κυρίως να μην αποτελούν 
εναλλακτική στις περιπτώσεις συμφόρησης της Κηφισίας. 

 

9. Το οδικό δίκτυο των συλλεκτήριων και των τοπικών οδών λειτουργεί ως ήπιας 
κυκλοφορίας για όλη την πόλη, με υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις 
περιλαμβάνουν: 

• μονοδρομήσεις, 

• αντικατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος με ψυχρά υλικά (για τη βελτίωση/μείωση 
των συνθηκών θερμικής νησίδας) και υλικά μείωσης/ αποτροπής υψηλών ταχυτήτων, 

• εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης, 

• διαμόρφωση διασταυρώσεων με προεξοχές για την αποτροπή της παράνομης 
στάθμευσης και τη βελτίωση της ορατότητας, έτσι ώστε να βελτιώνεται η οδική 
ασφάλεια των κόμβων αλλά και η προσβασιμότητα, 

• φυτεύσεις. 
 

10. Υλοποίηση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου (στόχος 
4,5% επί του συνολικού δικτύου). 



 

Εικόνα 4: Σύνολο Παρεμβάσεων σε ορίζοντα 5ετίας(Χάρτης Π.2.1.2 του 
Παραδοτέου 5) 

Ορίζοντας 10ετίας  

1. Κατασκευή και λειτουργία της επέκτασης της Λ. Κύμης από τη συμβολή της με την 
Αττική Οδό μέχρι τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, όπως προβλέπεται από το 
νέο ΡΣΑ Αθήνας-Αττικής (Πρωτεύοντες Άξονες Μητροπολιτικής Σημασίας). 
 

2. Εφαρμογή και λειτουργία της περιοχής ελεύθερης από κυκλοφορία οχημάτων (car 
free zone): περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Βασ. Σοφίας - 28ης Οκτωβρίου - 
Νερατζιωτίσσης - Σπύρου Λέκκα - Θησέως. 

 

Εικόνα 5: Περιοχή ελεύθερης από κυκλοφορία οχημάτων (car free zone)(Χάρτης 
Π.3.2.2 του Παραδοτέου 5) 

3. Μείωση των ορίων ταχύτητας στο ιεραρχημένο δίκτυο στα 40km/h. 



4. Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου (στόχος 5% 
επί του συνολικού δικτύου). 
5. Υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας, τουλάχιστον στα οδικά τμήματα εντός του Δήμου. 
(Τμηματικός Υποβιβασμός της Λ. Κηφισίας): Κατασκευή του έργου εντός της 10ετίας. 

 

Εικόνα 6: Σύνολο Παρεμβάσεων σε ορίζοντα 10ετίας (Χάρτης Π.3.2.2 του 
Παραδοτέου 5) 

Ορίζοντας 15+ετίας 

1. Υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας, τουλάχιστον στα οδικά τμήματα εντός του Δήμου. 
(Τμηματικός Υποβιβασμός της Λ. Κηφισίας): Λειτουργία του έργου στη 15ετία. 
2. Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου (στόχος 6% 
επί του συνολικού δικτύου). 
3. Επέκταση πεζοδρομήσεων σε περιοχές του Δήμου όπως: 

• Πεζοδρομήσεις περιοχών πέριξ των σταθμών του ΗΣΑΠ και του Προαστιακού 

• Πεζοδρομήσεις περιοχών πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων, σε επίπεδο 
γειτονιάς. 

• Πεζοδρομήσεις περιοχών πέριξ αθλητικών εγκαταστάσεων/ αθλητικών κέντρων, 
κ.ο.κ 

4. Μείωση των ορίων ταχύτητας στο ιεραρχημένο δίκτυο στα 30km/h. 



 

Εικόνα 7: Σύνολο Παρεμβάσεων σε ορίζοντα 15ετίας (Χάρτης Π.3.3.2 του 
Παραδοτέου 5) 

Επιμέρους μέτρα 

Ιεράρχησ

η οδικού 

δικτύου 

Υπογειοποίησ

η Κηφισίας 

Επέκταση 

Λ. Κύμης 

Υπόλοιπες 

οδικές 

παρεμβάσει

ς 

Προτεραιότητα Υψηλή Μέτρια Υψηλή Υψηλή 

Α
π

α
ιτ

ο
ύ

μ
ε
ν

η
 Ω

ρ
ιμ

ό
τη

τα
 

Α) Μελέτη 

σκοπιμότητας 
 Χ Χ Χ 

Β) Διαδικασίες 

Θεσμικού πλαισίου 
Χ Χ Χ Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/ 

Ολοκλήρωση 

Χωροθέτηση της 

παρέμβασης 

 Χ Χ Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ 

εφαρμογής (πχ 
Χ Χ Χ Χ 



Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση) 

Ε) Άδειες εκτέλεσης 

παρεμβάσεων 
 Χ Χ Χ 

Στ) Διαδικασία 

Δημοπράτησης 
 Χ Χ Χ 

Άλλη δράση 

Ωριμότητας: 
    

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Λειτουργική ιεράρχηση οδικού δικτύου 2 έτη 

Υπογειοποίηση της Λ. Κηφισίας 

Μελέτη σκοπιμότητας 

Οριστικές Μελέτες εφαρμογής 

Εγκρίσεις 

Κατασκευή 

 

3 έτη 

5 έτη 

6-12 μήνες 

10 έτη 

Επέκταση Λ. Κύμης 

Μελέτη σκοπιμότητας 

Οριστικές Μελέτες εφαρμογής 

Εγκρίσεις 

Κατασκευή 

 

3 έτη 

5 έτη 

6-12 μήνες 

10 έτη 

Υπόλοιπες οδικές παρεμβάσεις (μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, 

οδοί ήπιας κυκλοφορίας) 

Κυκλοφοριακή μελέτη 

Μονοδρομήσεις και μετατροπές οδών ήπιας κυκλοφορίας 

Υλοποίηση car-free area κέντρου Αμαρουσίου 

Επέκταση πεζοδρομήσεων και ολοκλήρωση παρεμβάσεων 

 

 

1,5-2 έτη 

5 έτη 

5-6 έτη 

10-15 έτη 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Αμαρουσίου 

Υλοποίησης: 

Δήμος Αμαρουσίου 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Εποπτείας: 

Δήμος Αμαρουσίου 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Βελτίωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο δίκτυο της πόλης 

+ Αποδοτικότερη αξιοποίηση υφιστάμενων οδικών υποδομών 



+ Προστασία των γειτονιών από υψηλούς φόρτους μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

+ Καταμερισμός της κυκλοφορίας σε οδούς με κατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

Δείκτες 

Παρακολούθηση

ς 

▪ Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας 
▪ Ποσοστό υπογειοποιημένου οδικού δικτύου 
▪ Περιοχή ελεύθερη από κυκλοφορία οχημάτων 
▪ Ποσοστό Επέκτασης Οδικού Δικτύου 

Προεκτίμηση 

δαπάνης 

Αναδιοργάνωση ιεράρχησης οδικού 

δικτύου 

Συνήθως δεν απαιτείται 

χρηματοδότηση (η 

χρηματοδότηση 

αντιστοιχίζεται στην 

υλοποίηση των 

αναπλάσεων των 

κεντρικών οδών) 

Μονοδρομήσεις οδικών τμημάτων για 

αποφυγή διαμπερών ροών 
10.000,00€ 

Μείωση ορίων ταχύτητας στο 

ιεραρχημένο δίκτυο στα 40 km/h και 

μετέπειτα στα 30 km/h με 

εγκατάσταση επιπρόσθετης σήμανσης 

12.000,00€ 

Δημιουργία περιοχής ελεύθερης από 

κυκλοφορία οχημάτων (car-free zone) 
2.034.600,00€ 

Τμηματική υπογειοποίηση της Λεωφ. 

Κηφισίας 
81.432.156,00€ 

Μετατροπή συλλεκτήριων και τοπικών 

οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας 
39.130.300,00€ 

Επέκταση της Λ. Κύμης από τη 

συμβολή της με την Αττική οδό μέχρι 

τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-

Θεσσαλονίκης 

4.600.000,00€ 

Αντιμετώπιση ασυνεχειών των 

παράδρομων της Αττικής οδού 
600.000,00€ 

Χρηματοδότηση 

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

• ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (και νέα προγραμματική περίοδος 
2021-2027) 

• «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020», Πράσινο 
Ταμείο 

 


