
Τίτλος Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου  

Π1.1 Μείωση των εκπομπών CO2 στα όρια του Δήμου 

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 

Κ1.4 Αύξηση της περιοχής εξυπηρέτησης της δημόσιας και 

δημοτικής συγκοινωνίας 

Κ2.3 Αύξηση του ποσοστού μετακίνησης με ΜΜΜ επί του 

συνόλου των μετακινήσεων για ψώνια ή αναψυχή 

Κ2.4 Αύξηση του ποσοστού μετακίνησης με ΜΜΜ επί του 

συνόλου των μετακινήσεων για εργασία 

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

2015-2019 

- Άξονα 1 - Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
o Στόχος 1.3.5 - Βελτίωση συγκοινωνίας 

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δ. Αμαρουσίου για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων 

(2015) 

- Κεφάλαιο 2.2 Εξυπηρέτηση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

(ΜΜΜ) 

- Κεφάλαιο 3.4 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)  

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 

Λευκή Βίβλος των Μεταφορών (2011) 

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής (ΡΣΑ) 2014-2021 

(Νόμος 4277/2014, Κεφάλαιο Β’) 

- Άρθρο 5: Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, 
αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή 



- Άρθρο 6: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 
εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών 
από την ανάπτυξη 

Διευρυμένο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και 

Κλίματος (ΣΔΑΕΚ 2030) του Δήμου Αμαρουσίου 

- Έμφαση στα κεφάλαια 4.3 και 5.4 Μεταφορές 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Επιμέρους παρεμβάσεις και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων 

Ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει ένα αρκετά πυκνό δίκτυο Δημόσιας Συγκοινωνίας, το 

οποίο περιλαμβάνει τόσο λεωφορειακές γραμμές, όσο και Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

(ΜΣΤ). Συγκεκριμένα, η περιοχή εξυπηρετείται από γραμμή ΗΣΑΠ, γραμμή 

προαστιακού σιδηρόδρομου και αρκετές λεωφορειακές γραμμές. Το συγκεκριμένο 

πακέτο μέτρων σχεδιάζεται για την αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων 

υπηρεσιών: 

5.1.Δημοτικής Συγκοινωνίας με αύξηση συχνότητας υφιστάμενων δρομολογίων, 

αύξηση της κάλυψης του δικτύου και εκσυγχρονισμό των υποδομών και του 

εξοπλισμού της. Οι επιμέρους παρεμβάσεις είναι: 

5.1.1. Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας 

5.1.2. Πύκνωση συχνοτήτων διέλευσης των Δημοτικών Λεωφορειακών 

Γραμμών 

5.1.3. Εξασφάλιση μετεπιβίβασης με τους σταθμούς των ΜΣΤ και βελτίωση της 

κάλυψης του δικτύου 

5.1.4. Ανανέωση του στόλου της Δημοτικής συγκοινωνίας με οχήματα 

«καθαρής ενέργειας» 

5.1.5. Εφαρμογή τηλεματικής σε όλες στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας 

5.2. Tων λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΑ με ανασχεδιασμό αυτών και 

εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της ώστε να 

ανταποκρίνεται στις νέες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της εποχής. Οι επιμέρους 

παρεμβάσεις είναι: 

5.2.1. Βελτίωση τόσο της αξιοπιστίας όσο και της συχνότητας των 

δρομολογίων λεωφορειακών γραμμών 



5.2.2. Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών για σύνδεση με τους 

σταθμούς της νέας Γραμμής 4 του Μετρό 

5.2.3. Εφαρμογή τηλεματικής σε στάσεις του ΟΑΣΑ 

5.2.4. Αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων αστικών λεωφορείων 

5.2.5. Ανανέωση του στόλου των λεωφορείων ΟΑΣΑ με οχήματα «καθαρής 

ενέργειας». Ύπαρξη κατάλληλου χώρου για ποδήλατα εντός των οχημάτων. 

5.2.6. Κατασκευή και λειτουργία λεωφορειακής γραμμής ταχείας διέλευσης σε 

αποκλειστικό διάδρομο 

5.2.7. Εφαρμογή συστήματος επιβράβευσης για χρήση όλων των ΜΜΜ. 

Στόχος του εν λόγω μέτρου είναι αφενός η  δημιουργία κινήτρου για να 

επιλέγουν οι μετακινούμενοι τα ΜΜΜ και αφετέρου η σωστή χρήση 

επικύρωσης των εισιτηρίων, καθώς στην υφιστάμενη κατάσταση οι χρήστες 

των λεωφορείων επικυρώνουν τα εισιτήρια μόνο κατά την είσοδο τους στα 

λεωφορεία και όχι και κατά την έξοδο από αυτά. Με την εφαρμογή των 

ηλεκτρονικών εισιτηρίων και την ορθή χρήση τους από τους μετακινούμενους 

είναι εφικτό πλέον να καταμετρώνται ηλεκτρονικά οι επιβιβάσεις-αποβιβάσεις 

(μετρήσεις “on-off”), που αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα για τη 

βελτίωση του μεταφορικού έργου.  

5.3. ΗΣΑΠ. Οι επιμέρους παρεμβάσεις: 

5.3.1. Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων ΗΣΑΠ 

5.3.2. Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας ΗΣΑΠ 

5.3.3. Διαμόρφωση υποδομών χρήσης ποδηλάτου στις στάσεις του ΗΣΑΠ 

όπως parking, σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων κλπ. 

5.4 Προαστιακός. Οι επιμέρους παρεμβάσεις: 

5.4.1. Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων Προαστιακού 

5.4.2. Διαμόρφωση υποδομών χρήσης ποδηλάτου στις στάσεις του 

Προαστιακού όπως parking, σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων κλπ. 

5.5. Μετρό. Οι επιμέρους παρεμβάσεις: 

5.5.1. Λειτουργία Γραμμής 4 του Μετρό με συχνότητα μικρότερη από 5 λεπτά 

της ώρας αιχμής 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

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 

Το πακέτο μέτρων θα εφαρμοστεί στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου και αφορούν τη 

Δημοτική Συγκοινωνία, τις λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ και τα ΜΣΤ (ΗΣΑΠ, 

Προαστιακός και Γραμμή 4 Μετρό (μόνο για ορίζοντα 15ετίας)) 

 

Ορίζοντας 5ετίας 

Δημοτική Συγκοινωνία (Υφιστάμενες 5 Γραμμές) 

• Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών: από 

Δευτέρα έως Κυριακή/ 05:45 - 23:45. 

• Πύκνωση συχνοτήτων διέλευσης των υφιστάμενων Δημοτικών Λεωφορειακών 

Γραμμών, ανά 15 λεπτά. 

• Ανανέωση 25% στόλου οχημάτων Δημοτικής Συγκοινωνίας με οχήματα 

«καθαρής ενέργειας». 

• Εξασφάλιση της μετεπιβίβασης μεταξύ των Δημοτικών Γραμμών και με τους 

σταθμούς των ΜΣΤ (4 από τις 5 γραμμές έχουν στάση σε κάποιο σταθμό ΜΣΤ). 

• Συμπληρωματική προϋπόθεση είναι και η ελεύθερη κίνηση λεωφορείων της 

Δημοτικής Συγκοινωνίας και ενδεχομένως των δημόσιων μέσων μαζικής 

μεταφοράς (λεωφορεία ΟΑΣΑ) όπου απαιτείται σε πεζοδρομημένες οδούς/ 

περιοχές. 

 

Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ (Υφιστάμενες 17 Γραμμές) 

• Βελτίωση τόσο της αξιοπιστίας όσο και της συχνότητας των δρομολογίων 

λεωφορειακών γραμμών. Ενδεικτικά, προτείνεται συχνότητα των δρομολογίων 

μικρότερη των 5’ σε ώρες αιχμής για τις γραμμές με αυξημένη ζήτηση και 

μικρότερη των 10’ για το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας για όλες τις γραμμές. 

Στόχος είναι να αποτελούν τα ΜΜΜ δελεαστική και προτιμητέα επιλογή για 

τους μετακινούμενους έναντι του επιβατικού ΙΧ αυτοκινήτου.  

• Εφαρμογή τηλεματικής στις στάσεις του ΟΑΣΑ, σε ποσοστό 30% του συνόλου 

των στάσεων εντός του Δήμου. 

• Ακρίβεια στην πληροφορία της τηλεματικής. 

• Αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων του ΟΑΣΑ, ώστε να μην εμποδίζουν 

την πεζή διέλευση επί των πεζοδρομίων, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον 

και αισθητικά αποδοτικές, σε ποσοστό 25% του συνόλου των στάσεων εντός 

του Δήμου. 

• Ανανέωση στόλου οχημάτων με σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση του, 

σε ποσοστό 25%. 

• Δράσεις για τη σύνδεση του ποδηλάτου με σημεία επιβίβασης στα λεωφορεία, 

με δυνατότητα διαμόρφωσης χώρου για ποδήλατα εντός των οχημάτων του 

ΟΑΣΑ. 



• 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.). Στόχος του εν 

λόγω μέτρου είναι αφενός η δημιουργία κινήτρου για να επιλέγουν οι 

μετακινούμενοι τα ΜΜΜ και αφετέρου η σωστή χρήση επικύρωσης των 

εισιτηρίων, καθώς στην υφιστάμενη κατάσταση οι χρήστες των λεωφορείων 

επικυρώνουν τα εισιτήρια μόνο κατά την είσοδο τους στα λεωφορεία και όχι και 

κατά την έξοδο από αυτά. Με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων και 

την ορθή χρήση τους από τους μετακινούμενους είναι εφικτό πλέον να 

καταμετρώνται ηλεκτρονικά οι επιβιβάσεις-αποβιβάσεις (μετρήσεις “on-off”), 

που αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση του μεταφορικού 

έργου. 

 

Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

➢ ΗΣΑΠ (Γραμμή 1: Σταθμοί Νερατζιώτισσα, ΕΙΡΗΝΗ, Μαρούσι, ΚΑΤ)  

• Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων. Ενδεικτικά προτείνεται συχνότητα 

δρομολογίων 5’-6’ για το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας και μικρότερη τις 

ώρες αιχμής. 

• Διεύρυνση ωραρίου. Ενδεικτικά προτείνεται επέκταση μέχρι τις 02:00 για όλες 

τις ημέρες. 

• Διαμόρφωση υποδομών χρήσης ποδηλάτου (parking, σύστημα κοινόχρηστων 

ποδηλάτων, κλπ.), τουλάχιστον στους σταθμούς εντός του Δήμου, ώστε το 

ποδήλατο να λειτουργεί ως συμπληρωματικό μέσο της δημόσιας 

συγκοινωνίας. 

• Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος στάθμευσης πέριξ των Σταθμών του 

ΗΣΑΠ, από τη ΣΤΑ.ΣΥ., με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας τους και τη μη 

επιβάρυνση των γειτονιών. Συγκεκριμένα, προτείνεται να κατασκευαστεί 

οργανωμένος χώρος στάθμευσης για τη μετεπιβίβαση των χρηστών 

(park&ride) στους σταθμούς εντός του Δήμου. 

 

➢ Προαστιακός (Σταθμοί: Νερατζιώτισσα, Κηφισίας) 

• Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων, ώστε να η εξυπηρέτηση να είναι επιπέδου 

Μετρό, δηλαδή αστικών μετακινήσεων. Ενδεικτικά προτείνεται συχνότητα 

δρομολογίων 10’-15’. 

• Διαμόρφωση υποδομών χρήσης ποδηλάτου (parking, σύστημα κοινόχρηστων 

ποδηλάτων, κλπ.), τουλάχιστον στους σταθμούς εντός του Δήμου, ώστε το 

ποδήλατο να λειτουργεί ως συμπληρωματικό μέσο της δημόσιας 

συγκοινωνίας. 

 

Ορίζοντας 10ετίας 

Δημοτική Συγκοινωνία 

• Πύκνωση συχνοτήτων διέλευσης των υφιστάμενων Δημοτικών Λεωφορειακών 

Γραμμών, ανά 5’-10’. 

• Ανανέωση 50% στόλου οχημάτων Δημοτικής Συγκοινωνίας με οχήματα «καθαρής 

ενέργειας». 



• Κάλυψη του δικτύου στο 95% της έκτασης του Δήμου (επιρροής ακτίνας 250 

μέτρων από τη στάση). Στην υφιστάμενη κατάσταση καλύπτεται το 77,38% της 

συνολικής έκτασης του Δήμου. 

• Εφαρμογή τηλεματικής στο 50% των στάσεων της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

 

Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ 

• Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών όπου απαιτείται, έτσι ώστε να 

εξυπηρετούν μεγαλύτερη έκταση του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις 

προτεινόμενες αλλαγές του οδικού δικτύου στο πλαίσιο του παρόντος Σεναρίου. 

• Αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων του ΟΑΣΑ, ώστε να μην εμποδίζουν την 

πεζή διέλευση επί των πεζοδρομίων, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και 

αισθητικά αποδοτικές, σε ποσοστό 50% του συνόλου των στάσεων εντός του 

Δήμου. 

• Εφαρμογή τηλεματικής στις στάσεις του ΟΑΣΑ, σε ποσοστό 70% του συνόλου των 

στάσεων εντός του Δήμου. 

• Ανανέωση στόλου οχημάτων με σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση του, σε 

ποσοστό 80%. 

 

Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

 

➢ ΗΣΑΠ, Προαστιακός 

• Περεταίρω βελτίωση συχνότητας δρομολογίων. 

• Ανανέωση στόλου συρμών 

 

Ορίζοντας 15ετίας: 

Δημοτική Συγκοινωνία 

• Ανανέωση του 100% του στόλου οχημάτων της δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό 

τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την επιδίωξη του Δήμου να 

έχει έναν περιβαλλοντικά φιλικό στόλο οχημάτων. 

• Εφαρμογή τηλεματικής σε όλες τις στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ 

• Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών για σύνδεση με τους σταθμούς της 

νέας Γραμμής 4 του Μετρό. 

• Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις 

προτεινόμενες αλλαγές του οδικού δικτύου στο πλαίσιο του παρόντος Σεναρίου. 

• Αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων του ΟΑΣΑ, ώστε να μην εμποδίζουν την 

πεζή διέλευση επί των πεζοδρομίων, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και 

αισθητικά αποδοτικές, στο 100% του συνόλου των στάσεων εντός του Δήμου. 

• Εφαρμογή τηλεματικής στις στάσεις του ΟΑΣΑ, σε ποσοστό 100% του συνόλου 

των στάσεων εντός του Δήμου. 

• Ανανέωση στόλου οχημάτων με σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση του, σε 

ποσοστό 100%. 

Μέσα Σταθερής Τροχιάς 



➢ ΗΣΑΠ, Προαστιακός 

• Περαιτέρω βελτίωση συχνότητας δρομολογίων. 

• Ανανέωση στόλου συρμών 

➢ ΜΕΤΡΟ (Γραμμή 4: Σταθμοί Σίδερα, Ολυμπιακό Στάδιο, Στ. Παράδεισος (Υφιστ. 

Προαστιακού), ΟΤΕ, Μαρούσι (Υφιστ. ΗΣΑΠ) 

• Με τη λειτουργία της Γραμμής 4 του Μετρό, πρέπει να γίνει μέριμνα για την 

επιβατική κίνηση που θα εξυπηρετούν και συνεπώς προτείνεται η 

συχνότητα των δρομολογίων να είναι της τάξης των 5’ και μικρότερη τις 

ώρες αιχμής.  

• Με τη λειτουργία της νέας γραμμής Μετρό, πρέπει να γίνει μέριμνα για τη 

σύνδεση των σταθμών με τις λεωφορειακές γραμμές (ΟΑΣΑ & Δημοτικές) 

για δυνατότητα μετεπιβίβασης. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για 

τη στάθμευση πέριξ των σταθμών που θα εξυπηρετούν και τη ζήτηση για 

μετεπιβίβαση, ώστε να μην επιβαρυνθεί το τοπικό οδικό δίκτυο και οι 

γειτονιές πέριξ αυτών. 

 

Εικόνα 1: Υβριδικό λεωφορείο, Λουξεμβούργο, 2017  

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:   



Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Αναβάθμιση εξοπλισμού στο σύνολο των στάσεων (στέγαστρα, 

προσβασιμότητα, φωτισμός κ.λπ.) 

Αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων (προϋποθέτει την 

αύξηση του στόλου) 

Σταδιακή 

υλοποίηση 

Έρευνα αγοράς και σχηματισμός τευχών δημοπράτησης για την 

προμήθεια νέων οχημάτων «καθαρής» ενέργειας  
6 έως 9 μήνες 

Αναδιοργάνωση προγράμματος δρομολογίων 6 έως 9 μήνες 

Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας του ΗΣΑΠ (μετά την λήψη 

απόφασης) 
2 έως 3 μήνες 

Ανάπτυξη συστήματος τηλεματικής (εφαρμογή, πινακίδες 

πληροφόρησης κλπ) 
9 έως 12 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 

Δήμος Αμαρουσίου 

ΟΑΣΑ 

Αττικό Μετρό 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Υλοποίησης: 

Δήμος Αμαρουσίου 

ΟΑΣΑ 

Αττικό Μετρό 

Περιφέρεια Αττικής 

Εποπτείας: 

Δήμος Αμαρουσίου 

ΟΑΣΑ 

Αττικό Μετρό 

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 



Δείκτες 

Παρακολούθησης 

▪ Ποσοστό στάσεων με κατάλληλα χαρακτηριστικά άνεσης και 

ασφάλειας 

▪ Μερίδιο Δημόσιας Συγκοινωνίας στις καθημερινές 

μετακινήσεις 

Προεκτίμηση 

δαπάνης  

Δημοτική 

Συγκοινωνία 

Διεύρυνση ωραρίου 

λειτουργίας Δημοτικής 

Συγκοινωνίας  

 

1.350.000€ 

Πύκνωση συχνοτήτων 

διέλευσης των 

Δημοτικών 

Λεωφορειακών 

Γραμμών  

40.000€ 

Εξασφάλιση 

μετεπιβίβασης με 

σταθμούς των ΜΣΤ και 

βελτίωση της κάλυψης 

του δικτύου  

40.000€ 

Ανανέωση του στόλου 

της Δημοτικής 

συγκοινωνίας με 

οχήματα «καθαρής 

ενέργειας»  

3.000.000€ 

Εφαρμογή τηλεματικής 

σε στάσεις της 

Δημοτικής Συγκοινωνίας  

1.030.000€ 

Μελέτη αναδιοργάνωσης 

δρομολογίων  
50.000€ 

Λεωφ. 

γραμμές 

ΟΑΣΑ 

Βελτίωση αξιοπιστίας 

και συχνότητας των 

δρομολογίων 

λεωφορειακών 

γραμμών  

 

29.925.000€ 

Εφαρμογή τηλεματικής 

σε στάσεις του ΟΑΣΑ  
525.000€ 

Αναβάθμιση των 

υφιστάμενων στάσεων 

αστικών λεωφορείων  

 

200.000€ 

Ανανέωση του στόλου 

των λεωφορείων ΟΑΣΑ 

με οχήματα «καθαρής 

ενέργειας». Ύπαρξη 

κατάλληλου χώρου για 

ποδήλατα εντός των 

οχημάτων.  

2.800.000€ 

ΜΣΤ 

Διαμόρφωση υποδομών 

χρήσης ποδηλάτου στις 

στάσεις του ΗΣΑΠ 

όπως parking, σύστημα 

κοινόχρηστων 

ποδηλάτων κλπ.  

500.000€ 

Βελτίωση συχνότητας 

δρομολογίων 

Προαστιακού  

500.000€ 



Διαμόρφωση υποδομών 

χρήσης ποδηλάτου στις 

στάσεις του 

Προαστιακού όπως 

parking, σύστημα 

κοινόχρηστων 

ποδηλάτων κλπ  

500.000€ 

Χρηματοδότηση 

- Ίδιοι πόροι δήμου Αμαρουσίου  

- Ίδιοι πόροι Περιφέρειας   

- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 

- Σχετικά Τομεακά Επιχειρησιακά προγράμματα και         

  Διασυνοριακά-Διαπεριφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ  

  2021-2027  

 


