
Τίτλος 
Διαμορφώσεις Ισόπεδων Κόμβων 

Πεδίο αστικής 

κινητικότητας 
Οδικό δίκτυο 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ 

Αμαρουσίου  

(κεφ.3 Παραδοτέο 4) : 

 

Κ1.1 Συνολικός Αριθμός Διαβάσεων για Πεζούς 

Κ1.2 Διαμόρφωση κατάλληλης υποδομής υποστήριξης για 

ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους βάσει προδιαγραφών στις 

διασταυρώσεις 

Κ4.1 Μείωση τροχαίων συμβάντων ανά έτος (περιλαμβάνουν 

παθόντες, όχι μόνο υλικές ζημιές) 

Κ4.2 Εγκατάσταση επαρκούς οριζόντιας και κάθετης 

σήμανσης και αντικατάσταση της υφιστάμενης με φθορά στην 

έκταση του οδικού δικτύου 

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αμαρουσίου 
- Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στις διασταυρώσεις του 

Στ. Ελευσίνας με τις Λωφ. Κηφισίας Νερατζιωτίσσης και 
Κύμης 

- Κατασκευή άνω διαβάσεων στη Σταυρού Ελευσίνας για 
εξυπηρέτηση των εκατέρωθεν μετακινήσεων σύμφωνα με 
τη μελέτη της Λεωφόρου 

ΠΕΠ Αττικής 

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:  

Υπηρεσία / Διαδικασία:  

Επιμέρους παρεμβάσεις και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων 

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: 

 

  

Εικόνα 1:  Ενδεικτικές διατάξεις αναβάθμισης κόμβων  

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 λαμβάνεται 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 την γενικότερη 

διεπαφή των πεζών με την μηχανοκίνητη κυκλοφορία. 

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 εμφανής 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. 

• Περίπτωση τυπικής διάβασης με διακριτή λωρίδα για ποδήλατα. Η 
διαφοροποίηση των πεζών και των ποδηλατιστών μειώνει τις τριβές, επιτρέπει 
την γρηγορότερη διάσχιση και τον ευκολότερο έλεγχο της οδού. 

 

Εικόνα 2: Ενδεικτική διάβαση πεζών 

• Περίπτωση χρωματισμένων διαβάσεων που λειτουργούν ως τοπόσημο ή 
χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας οδού /περιοχής/πόλης 



 

Εικόνα 3: Ειδικές περιπτώσεις διαμορφωμένων διαβάσεων πεζών 

• Περίπτωση αλλαγής υφής του οδοστρώματος στην θέση της διάβασης 

 

Εικόνα 4: Αλλαγή υφής σε διαβάσεις πεζών 

• Περίπτωση διαγράμμισης που προτρέπει τους πεζούς να κινούνται σε διακριτές 
ροές ανά κατεύθυνση. Έχει λειτουργική αξία για διαβάσεις με μεγάλο φόρτο 
πεζών 

 

Διαβάσεις με προεκτάσεις πεζοδρομίου 

 
 

 

• Προέκταση πεζοδρομίου για 
αμεσότερη διάσχιση 

 

 

 

 



 

• Αξιοποίησης της προέκτασης 
του πεζοδρομίου για την 
αμεσότερη διάσχιση της οδού με 
εγκατάσταση αστικού 
εξοπλισμού και φυτεύσεων 

 

 

 

Για την περίπτωση του Δήμου Αμαρουσίου προτείνονται: 

2.1.Ανασχεδιασμός 15 διασταυρώσεων 

• Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας, 

• Οδός Πεντέλης και Κηφισίας 

• Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου 

• Κηφισίας και Αγίου Κωνσταντίνου 

• Μαραθωνομάχων και Ανδρέα Παπανδρέου 

• Καψαλά και Κωνσταντίνου Καραμανλή 

• Καποδιστρίου και Κηφισίας 

• Νεαπόλεως και Ανθέων 

• Βασιλίσσης Σοφίας και Θησέως 

• Θησέως, Πλαταιών και Λέκκα 

• Πεντέλης και Ευκαλύπτων 

• Αγίου Κωνσταντίνου και Μαραθωνομάχων 

• Κονίτσης και Πάρνωνος 

• Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Κων. Καραμανλή 

• Κύμης, Κολοκοτρώνη και Αίαντος 

2.2. Δημιουργία 4 κυκλικών κόμβων (roundabout) 

• Σωρού και Μεσογείων, 

• Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Φραγκοκκλησιάς, 

• Σωρού και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 

• Μεσογείων και Αναπαύσεως 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η λειτουργικότητα των εν λόγω κόμβων όσο και η 

ασφαλής διέλευση πεζών. 

2.3.Βελτίωση των διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια με σημειακές 

παρεμβάσεις όπως διαπλάτυνση πεζοδρομίων για καλύτερη ορατότητα, ράμπες ΑΜΕΑ, 

οδεύσεις τυφλών, κλπ.  

Λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία τροχαίων συμβάντων, τα οποία καταδεικνύουν τις 

διασταυρώσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας, προτείνονται μέτρα βελτίωσής τους, 

ανάλογα με τη γεωμετρία τους, π.χ. διαπλάτυνση του πεζοδρομίων, τουλάχιστον στα 

πρώτα 5μ., του κάθε οδικού τμήματος με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης 

εξασφαλίζοντας καταρχάς την απαιτούμενη ορατότητα των οδηγών, κλπ. Προτεραιότητα 

δίνεται στην κατασκευή υποδομής για την προσβασιμότητα ευάλωτων ομάδων, όπως 

ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, ηχητικά συστήματα για τυφλούς στα φανάρια. 

Ζήτημα που εξυπηρετούνται 



Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στους επικίνδυνους κόμβους. 

Αναβάθμιση των διασταυρώσεων για την εξυπηρέτηση των πεζών και των ατόμων με 

κινητικά προβλήματα. 

Από τις πρωτογενείς έρευνες στο πεδίο προέκυψαν μεγάλες ελλείψεις σε ράμπες και 

διαβάσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο της περιοχής. 

Πεδίο εφαρμογής 

Ορίζοντας 5ετίας: 

Ανασχεδιασμός διασταυρώσεων σε: 

• Κηφισίας και Αγίου Κωνσταντίνου 

• Καποδιστρίου και Κηφισίας 

• Νεαπόλεως και Ανθέων 

• Βασιλίσσης Σοφίας και Θησέως 

• Πεντέλης και Ευκαλύπτων 

• Αγίου Κωνσταντίνου και Μαραθωνομάχων 

 

Δημιουργία κυκλικού κόμβου (roundabout) σε: 

i. Σωρού και Μεσογείων, 

ii. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Φραγκοκκλησιάς, 

iii. Σωρού και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 

3. Παρεμβάσεις στο 25% των διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια. 

Προτεραιότητα να δοθεί στους κόμβους που βάσει των καταγεγραμμένων ατυχημάτων 

καταδεικνύονται επικίνδυνοι. 



 

Εικόνα 5: Αναδιαμόρφωση κόμβων σε ορίζοντα 5ετίας (Χάρτης Π.3.1.2 του 
Παραδοτέου 5) 

 

Ορίζοντας 10ετίας: 

Ανασχεδιασμός διασταυρώσεων σε: 

• Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας, 

• Οδός Πεντέλης και Κηφισίας 

• Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου 

• Μαραθωνομάχων και Ανδρέα Παπανδρέου 

• Καψαλά και Κωνσταντίνου Καραμανλή 

• Θησέως, Πλαταιών και Λέκκα 

Βελτίωση των διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια, κατά 50%. 

 



 

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

Ορίζοντας 15+ετίας: 

Ανασχεδιασμός διασταυρώσεων σε: 

• Κονίτσης και Πάρνωνος 

• Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Κων. Καραμανλή 

• Κύμης, Κολοκοτρώνη και Αίαντος 

Δημιουργία κυκλικού κόμβου (roundabout) σε: 

• Μεσογείων και Αναπαύσεως, 

Βελτίωση των διασταυρώσεων με μειωμένη οδική ασφάλεια, κατά 100%. 

 



 

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

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) 
X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 



Οριστική Μελέτη Κόμβων (κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτες 

οδοποιίας) 

Διαδικασία Διαγωνισμού 

Εργασίες διαμόρφωση/βελτίωσης Κόμβων 

6 έως 9 μήνες 

 

3 έως 6 μήνες 

1 έτος / κόμβο 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Αμαρουσίου 

Υλοποίησης: 

Δήμος Αμαρουσίου 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

Εποπτείας: 

Δήμος Αμαρουσίου  

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Βελτίωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο δίκτυο της πόλης 

+ Βελτίωση της οδικής ασφάλειας (οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων) 

+ Βελτίωση των μετακινήσεων των επισκεπτών 

Δείκτες 

Παρακολούθησης 
▪ Τροχαία ατυχήματα εντός της επικράτειας του Δήμου 
▪ Διαβάσεις με κατάλληλες υποδομές υποστήριξης ΑμεΑ 

Προεκτίμηση 

δαπάνης 

Ανασχεδιασμός επιλεγμένων 

διασταυρώσεων 
8.000.000,00€ 

Δημιουργία κυκλικών κόμβων 4.000.000,00€ 

Βελτίωση των διασταυρώσεων με 

μειωμένη οδική ασφάλεια με σημειακές 

παρεμβάσεις όπως διαπλάτυνση 

πεζοδρομίων για καλύτερη ορατότητα, 

ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, κλπ. 

175.000,00€ 

Χρηματοδότηση 

Ίδιοι πόροι Δήμου Αμαρουσίου αν πρόκειται για δημοτικό 

δίκτυο & ίδιοι πόροι Περιφέρειας για βασικό οδικό δίκτυο  

ΠΕΠ Αττικής  

Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 

(η χρηματοδότηση αφορά σε μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 

δημοπράτησης κ.α, καθώς και στην κατασκευή κόμβων – 

διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, διαμόρφωση κυκλικών, χαμηλού 

κόστους παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, κράσπεδα, σήμανση 

κ.ά.) 

 


