
Τίτλος 
Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών 
(ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, ήπιας, 
διαπλάτυνση πεζοδρομίων) 

Πεδίο αστικής 

κινητικότητας 

Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 

Ενίσχυση ποδηλάτου 

ΕΞΥΠΝΟΙ 

Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δ. 

Αμαρουσίου  

Κ1.1 Συνολικός Αριθμός Διαβάσεων για Πεζούς 

Κ1.2 Διαμόρφωση κατάλληλης υποδομής υποστήριξης για 

ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους βάσει προδιαγραφών στις 

διασταυρώσεις 

Κ1.3 Εγκατάσταση έξυπνων-πινακίδων-οδηγων προς σημεία 

ενδιαφέροντος 

Κ2.1 Επαναλειτουργία και επέκταση συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike-sharing) 

Κ2.2 Αύξηση του ποσοστού της πεζή μετακίνησης και του 

ποδηλάτου επί του συνόλου των μετακινήσεων για ψώνια ή 

αναψυχή 

Κ3.1 Υλοποίηση του ελάχιστου πλάτους πεζοδρομίου (1,5μ. 

χωρίς εμπόδια) επί του συνολικού οδικού δικτύου 

Κ3.2 Αύξηση του ποσοστού των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας 

επί του συνολικού δικτύου 

Κ3.3 Αύξηση του ποσοστού των πεζόδρομων επί του 

συνολικού δικτύου 

Κ3.4 Αύξηση δικτύου ποδηλατόδρομων 

Κ4.1 Μείωση τροχαίων συμβάντων ανά έτος (περιλαμβάνουν 

παθόντες, όχι μόνο υλικές ζημιές) 

Συνάφεια με 

Προγράμματα 

& Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2015-2019 

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

ακουστικού περιβάλλοντος 

o Επέκταση δικτύου κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου 
Αμαρουσίου    

o Προμήθεια κοινοχρήστων και ενεργειακά αυτόνομών 
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων και 
συσκευών   

o Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων  και scooter μαζί 
με σταθμό φόρτισης για τις ανάγκες μετακίνησης των 
υπηρεσιών του Δήμου  

o Ανάπλαση οδών παραπλεύρως της Αττικής Οδού με 
σκοπό την μείωση του θορύβου και την δημιουργία 
ποδηλατικών διαδρομών και πεζοδρόμων  

1.1.3: Προστασία των ρεμάτων - Εξοικονόμηση υδάτινων 

πόρων  

o Ανάπλαση δρόμων με μεθόδους οικολογικής 
διαχείρισης όμβριων υδάτων  



o Αστική ανάπλαση ρέματος Αμαρουσίου με εκτέλεση 
ήπιων παρεμβάσεων ,εμπλουτισμός του πρασίνου με 
είδη που περιορίζουν τους ρύπους και σύνδεση με 
κοινοχρήστους χώρους με στόχο τη δημιουργία 
διαδρομών φυσικού  τοπίου   

1.3.2.: Ανάπτυξη, βελτίωση, ολοκλήρωση και συντήρηση 

οδικού δικτύου  

o Επικαιροποιήσεις κυκλοφοριακών μελετών 
πολεοδομικών ενοτήτων στο Δήμο Αμαρουσίου 

1.3.7: Εναλλακτική μετακίνηση  

o Λειτουργία συστήματος αυτόματων ποδηλάτων 
Μελέτη Αστικής κινητικότητας Δ. Αμαρουσίου 

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

1.1. τη δημιουργία περιοχών πλήρους αποκλεισμού 
εισόδου και στάθμευσης ΙΧ (όπως π.χ. εμπορικές 
περιοχές)  

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

1.5. τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την προώθηση 
των κοινόχρηστων μέσων και των μέσων ήπιας 
μετακίνησης  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική 

Παρέμβαση: 
Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Επιμέρους παρεμβάσεις και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου 

μέτρων 

6.1. Υλοποίηση πράσινων διαδρομών 

Οι πράσινες διαδρομές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την προώθηση της 

βιώσιμης κινητικότητας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, 

συμβάλλουν με αξιοσημείωτο τρόπο στην ανάδειξη κέντρων, γειτονιών και πόλων 

έλξης από τις οποίες διέρχονται.  

Οι πράσινες διαδρομές αποτελούν διαδρομές σε ένα αστικό οδικό δίκτυο κατά μήκος 

των οποίων διαμορφώνονται και επικρατούν συνθήκες κατάλληλες για την 

προώθηση των ήπιων μορφών κινητικότητας, δηλαδή των πεζών και των 

ποδηλάτων. Οι συγκεκριμένες συνθήκες αφορούν τα παρακάτω: 

• Διατάξεις ασφαλούς διάσχισης για πεζούς και ποδήλατα, οι οποίες οφείλουν 
κατά περίπτωση να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά 

o Επαρκές πλάτος ( Ελάχιστο 2,5μ) 
o Επιπλέον πλάτος αντίστοιχο με το πλήθος κατευθύνσεων όταν 

διέρχονται ποδήλατα (Θέσεις σύνδεσης ποδηλατικών δικτύων)  
o Άμεση «κάθετη» διάσχιση της οδού 
o Οριζόντια σήμανση και εμφανής χρωματισμό στης λωρίδες διάσχισης 

για πεζούς και ποδηλάτες  
o Γραμμές στάσης οχημάτων 
o Κατακόρυφη σήμανση  



o Αρχή και Πέρας που οδηγεί στο κέντρο Ράμπας πεζών,  
o Ηχητική σήμανση κ.ά. στοιχεία προσβασιμότητας ευάλωτων χρηστών 

(Συνέργεια με μέτρο Βελτίωση υποδομών ΑμεΑ) 
o Επαρκής ορατότητα στις κινήσεις της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
o Κατάλληλο φωτισμό στην οδό και τα πεζοδρόμια 
o Διαβάσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου. 

• Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

• Βελτίωση υποδομών ΑμεΑ 
o Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών στα πεζοδρόμια 

▪ Ο οδηγός τυφλών: 

• να έχει χρωματική αντίθεση με το υπόλοιπο 
πεζοδρόμιο 

• να μην διακόπτεται από μόνιμα ή προσωρινά εμπόδια 

• να μην εκθέτει τους τυφλούς σε κινδύνους (υψομετρικά 
εμπόδια, φρεάτια κ.ά) 
▪ Οι ράμπες 
πεζών: 

• να ακολουθούν 
τις ποιοτικές 
προδιαγραφές για 
ασφάλεια και άνεση 

• να τοποθετούνται 
στο κέντρο της διάβασης 
πεζών 

• να υπάρχει 
αντίστοιχη ράμπα στην 
αντίθετη όχθη της οδού 
▪ Η αποτροπή 

παράνομης καταπάτησης οδηγών τυφλών και ραμπών πεζών 
από άλλες δραστηριότητες (παρόδια καταστήματα, παράνομη 
στάθμευση κ.ά.) 

• Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών για 
πρόσβαση στις στάσεις λεωφορείων και ταξί αλλά και 
στα παρακείμενα πεζοδρόμια 

• Κατασκευή νέων πεζοδρομίων ή επισκευή και αντικατάσταση των φθαρμένων 
με βέλτιστο πλάτος εκατέρωθεν τα 2,05 -2,50μ. και όπου δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί να υπάρχει ελάχιστο πλάτος το 1,65μ και στις δύο πλευρές. Στην 
έσχατη περίπτωση που ούτε το ελάχιστο όριο δεν μπορεί να τηρηθεί, να 
υπάρχει τουλάχιστον πλάτος 2,05μ από τη μία πλευρά της οδού. 

• Αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριακών πινακίδων για 
πεζούς και ποδηλάτες. 

• Στις περιπτώσεις που επαρκούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά μπορεί να 
προβλεφθεί και αποκλειστική υποδομή για το ποδήλατο. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα εφαρμοστεί μοντέλο μικτής κυκλοφορίας. Σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα και σχεδιασμός στις διασταυρώσεις. 

• Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού (φωτισμός, παγκάκια, πράσινο κ.ά.) 
 

Ο τρόπος υλοποίησης των παρεμβάσεων στις οδούς που προτείνονται για την 

ανάπτυξη του δικτύου πράσινων διαδρομών θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 

εφαρμογής που θα εκπονηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για τις συγκεκριμένες οδούς 

και θα λαμβάνει υπόψη και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. 

Το συνολικό μήκος δικτύου πράσινων διαδρομών είναι 20,645 km 

6.2. Υλοποίηση του προτεινόμενου δικτύου ποδηλατόδρομων και αναβάθμιση 

υφιστάμενου δικτύου. 



Το ποδήλατο αποτελεί ένα μέσο μετακίνησης χαμηλού κόστους, το οποίο είναι 

ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον. Οι μετακινήσεις με ποδήλατο γίνονται με την 

κατανάλωση ανθρώπινης ενέργειας, προσδίδοντας στους χρήστες του 

συγκεκριμένου μέσου καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής σε βάθος χρόνου. 

Ταυτόχρονα, τα ποδήλατα δεσμεύουν μικρή έκταση κατά την κίνηση και στάθμευση 

τους σε σχέση με τα Ι.Χ αυτοκίνητα, «εξοικονομώντας» δημόσιο χώρο για άλλες 

χρήσεις.  

Το ποδήλατο είναι καταλύτης οδικής ασφάλειας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η 

ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων (είτε αυτόνομα είτε ως τμήμα πράσινων 

διαδρομών) μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην προώθηση 

του ποδηλάτου αλλά και στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας γενικότερα. Οι 

λύσεις για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων ποικίλουν, καθώς μπορεί να αποτελούν 

είτε αποκλειστικές υποδομές είτε να μοιράζονται τον οδικό χώρο με άλλους χρήστες 

πχ αυτοκίνητα ή πεζούς. Σε κάθε περίπτωση η εισαγωγή του ποδηλάτου στην 

κυκλοφοριακή πραγματικότητα μιας πόλης είναι σημαντικός παράγοντας βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και παράγοντας προσέλκυσης επισκεπτών 

από γειτονικούς οικισμούς.  

Η χάραξη του δικτύου ποδηλατοδρόμων βασίζεται στη σχεδιαστική αρχή σύνδεσης 

των σημαντικών χρήσεων γης και σημείων ενδιαφέροντος (σχολικά συγκροτήματα, 

αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσιες  υπηρεσίες κ.ά.) και την ανάπτυξη διαδρομών 

αναψυχής. 

Ο τρόπος υλοποίησης των παρεμβάσεων στις οδούς που προτείνονται για την 

ανάπτυξη του δικτύου ποδηλατοδρόμων θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 

εφαρμογής που θα εκπονηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για τις συγκεκριμένες οδούς 

και θα λαμβάνει υπόψη και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. Η εν λόγω 

μελέτη εφαρμογής θα εκπονηθεί με βάση την ΔΥΟ/ΟΙΚ.1920/2016 - ΦΕΚ 

1053/Β/14-4-2016, θα προκύψει τι είδους ποδηλατόδρομος χρειάζεται 

(συνύπαρξη ΙΧ-ποδηλάτη, συνύπαρξη πεζού - ποδηλάτου, αποκλειστική 

υποδομή κλπ.) καθώς επίσης και ο τρόπος διαμόρφωσης των διαβάσεων και 

των διασταυρώσεων. 

Το 2013, με απόφαση του τότε υπουργού μεταφορών συστάθηκε ειδική επιτροπή 

με σκοπό να θεσμοθετηθούν επίσημα ενιαίες υποδομές ποδηλατών στον αστικό 

χώρο. Στις αρχές του 2016 και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥΟ/ΟΙΚ. 

1920/2016 – ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016, εγκρίθηκαν από το υπουργείο Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Υποδομών - Διεύθυνση 

Οδικών Υποδομών, Τμήμα Οδικής Ασφάλειας, Σήμανσης και Σηματοδότησης οι 

τεχνικές οδηγίες για τους ποδηλατοδρόμους (Υποδομές ποδηλάτων) και πλέον είναι 

αυτές που πρέπει να χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό δικτύων 

ποδηλατοδρόμων. 

Στην εισαγωγή της απόφασης σημειώνεται ότι το τεύχος των τεχνικών οδηγιών για 

τις υποδομές των ποδηλάτων περιλαμβάνει βασικές αρχές σχεδιασμού για τις 



υποδομές στον αστικό χώρο. Ειδικές περιπτώσεις, όπως κυκλικοί κόμβοι, 

διασταυρώσεις πέντε οδών και άνω, διασταυρώσεις με Μέσα Σταθερής Τροχιάς, 

παράλληλη κίνηση με μέσα σταθερής τροχιά κτλ, θα περιληφθούν σε μελλοντικές 

συμπληρώσεις των τεχνικών οδηγιών. 

Η υποδομή ποδηλάτου είναι εξ’ ίσου σημαντικό μέρος της διατομής της αστικής 

οδού όσο ο χώρος της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, η ζώνη παρόδιας στάθμευσης 

και ο χώρος κίνησης των πεζών. Ο χώρος που απαιτείται για την ένταξη του 

ποδηλάτου στην αστική οδό προκύπτει από την ανακατανομή του χώρου που είναι 

διαθέσιμος για τις λειτουργίες της κυκλοφορίας και της στάθμευσης. Τρόποι 

εξασφάλισης χώρου για την κυκλοφορία του ποδηλάτου είναι: 

- Η μείωση του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας (με την κατάλληλη μείωση 
της επιτρεπόμενης ταχύτητας κυκλοφορίας των οχημάτων, όπου απαιτείται) ή 
των ζωνών παρόδιας στάθμευσης. 

- Η κατάργηση λωρίδας κυκλοφορίας ή ζώνης παρόδιας στάθμευσης 
- Η εφαρμογή μονοδρομήσεων κατόπιν κυκλοφοριακής μελέτης 
- Η συνύπαρξη του ποδηλάτου με τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία γενικά ή με τα 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στις λεωφορειολωρίδες ή ακόμα και τους πεζούς σε 
πεζοδρόμια επαρκούς πλάτους ή/και σε πεζόδρομους, λαμβάνοντας σε κάθε 
περίπτωση τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή και άνετη κίνηση όλων των 
χρηστών της οδού. 

Κατά το σχεδιασμό υποδομών ποδηλάτου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

παράμετροι που σχετίζονται με τις διαστάσεις και την όδευση του ποδηλάτου και τα 

φυσικά χαρακτηριστικά της ποδηλατικής δραστηριότητας (σταθερότητα και ελιγμοί) 

καθώς και αποστάσεις από σταθερά στοιχεία ή τις υπόλοιπες λειτουργίες του οδικού 

περιβάλλοντος. 

Οι διάφορες κατηγορίες υποδομής και οι σχηματικές τους απεικονήσεις που 

θεωρούνται κατάλληλες για την περίπτωση του Αμαρουσίου αναφέρονται 

παρακάτω (πηγή: ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016): 

   

Αποκλειστική λωρίδα 

ποδηλάτου 

διαχωριζόμενη από 

την κυκλοφορία 

Λωρίδα ποδηλάτου 

στο οδόστρωμα 

Μικτή κυκλοφορία 

 

Το συνολικό μήκος προτεινόμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων είναι 4,509 km 



6.3. Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και απομάκρυνση της παράνομης στάθμευσης 

Εφαρμογή του μέτρου είτε με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων (αντικατάσταση των 

παράνομα σταθμευμένων οχημάτων με χώρο κίνησης των πεζών/ ποδηλατών) ή/ 

και εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης (αποτροπή στάθμευσης οχημάτων στις γωνίες 

των οδών). Υλοποίηση του μέτρου τουλάχιστον στο 20% του οδικού δικτύου του 

Δήμου. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το μέτρο των διαπλατύνσεων (προς αποτροπή της 

παράνομης στάθμευσης) προτείνεται να εφαρμοστεί και επί του ιεραρχημένου 

οδικού δικτύου. Σημειώνεται ότι, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων αποτροπής της 

παράνομης στάθμευσης επί των νέων διαπλατυσμένων πεζοδρομίων, π.χ. 

τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, κατασκευή παρτεριού στο άκρο του πεζοδρομίου, κλπ. 

Διαμόρφωση ώστε το 25% των υφιστάμενων πεζοδρομίων με πλάτος < 1,5μ., να 

διαθέτουν πλάτος τουλάχιστον 1,5μ. ή 2,25μ. (εφόσον υπάρχει οδικός εξοπλισμός). 

6.4. Υλοποίηση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου. 

Το συνολικό μήκος επέκτασης πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του 

Δήμου είναι 10,339 km 

Υλοποίηση των χώρων κοινωνικοποίησης «superblocks» 

Επιπλέον προτείνεται η δημιουργία χώρων κοινωνικοποίησης «superblocks». Τα 

«superblocks» είναι γειτονιές οικοδομικών τετραγώνων, όπου η κυκλοφορία των 

οχημάτων επιτρέπεται μόνο στους δρόμους γύρω από τα τετράγωνα αυτά, με 

αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να διατίθενται σε πεζούς και ποδηλάτες. Οι γειτονιές αυτές 

είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να δημιουργούν περισσότερους ελεύθερους χώρους 

όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να συναντώνται, να συζητούν, να συναναστρέφονται 

και να κοινωνικοποιούνται. 

Η εφαρμογή των Superblocks στo Μαρούσι θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την 

υγεία και το περιβάλλον. Αρχικά, θα δημιουργήσει στους κατοίκους το αίσθημα της 

«γειτονιάς» και θα τους απομακρύνει από την ηχορύπανση και την αυξημένη 

επικινδυνότητα, που προέρχονται από τους υψηλούς φόρτους των διερχόμενων 

οχημάτων. Μετά την εφαρμογή αυτού του μέτρου, θα παράγει λιγότερους αέριους 

ρύπους, καθώς θα ενισχύει τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης όπως το 

περπάτημα, το ποδήλατο, τα ηλεκτρικά πατίνια κ.ά. 

Ιδιαίτερη προσοχή από την εφαρμογή αυτού του συστήματος θα πρέπει και πάλι να 

δοθεί στις συνέπειες που θα έχει στις τιμές των ακινήτων. Μια τέτοιου είδους 

στρατηγική, όπως το παράδειγμα της Βαρκελώνης έδειξε, οδηγεί στην αύξηση των 

τιμών ακινήτων για την οποία θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα προκειμένου να 

μην απομακρυνθούν οι σημερινοί κάτοικοι. Επιπλέον δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί χωρίς τον συνδυασμό των υπόλοιπων δράσεων (απομάκρυνση 

της παρόδιας στάθμευσης και την αύξηση της συνδεσιμότητας με τις υπόλοιπες 

περιοχές με δίκτυα ήπιων μέσων). 



Η Βαρκελώνη είναι η πρώτη πόλη της Ευρώπης που έχει εφαρμόσει τα Superblocks 

με μεγάλη επιτυχία. Στόχος της δημιουργίας τους είναι να μειωθεί η ρύπανση που 

προκαλείται από τα οχήματα αλλά και να απαλλαγούν οι πολίτες από τη μάλλον 

υποτιμημένη αλλά καθόλου ακίνδυνη ηχορύπανση. Οι γειτονιές αυτές είναι 

σχεδιασμένες έτσι ώστε να δημιουργούν περισσότερους ελεύθερους χώρους όπου 

οι κάτοικοι θα μπορούν να συναντώνται, να συζητούν, να συναναστρέφονται, να 

περπατούν και να κάνουν ποδήλατο. 

Σήμερα υπάρχουν έξι τέτοια «superblocks», ενώ πρώτο που υλοποιήθηκε, στο 

Eixample. Η αλλαγή που έφερε φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από τους κατοίκους σε 

μεγάλο βαθμό .Εντός της «γειτονιάς» που σχηματίζουν επιτρέπεται μόνο η κίνηση 

οχημάτων έκτακτης ανάγκης ενώ το πάρκινγκ για τους κατοίκους είναι υπόγειο. 

Πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας της Βαρκελώνης εκτιμά πως 

εάν προχωρήσει ο σχεδιασμός όπως προβλέπεται για 503 superblocks στην πόλη, 

οι μετακινήσεις με ΙΧ θα περιοριστούν κατά 230.000 εβδομαδιαίως, καθώς οι 

πολίτες θα στραφούν προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το περπάτημα ή το 

ποδήλατο. Η έρευνα σημειώνει πως αυτό το μέτρο έφερε σημαντική βελτίωση στην 

ποιότητα του αέρα και τα επίπεδα θορύβου στους δρόμους όπου έχει απαγορευτεί 

η κυκλοφορία οχημάτων. Τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου αναμένεται να μειωθούν 

κατά 25%, φέρνοντας τα επίπεδα μέσα στα όρια που συστήνει ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας. 

 

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/pmu_angles.pdf 

6.5. Δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης πέριξ σχολικών 

συγκροτημάτων  

Μετατροπή οδών σε πεζοδρόμους ή ήπιας κυκλοφορίας με σχετικές αρχιτεκτονικές 

παρεμβάσεις σε ακτίνα 250μ. πέριξ σχολικών συγκροτημάτων, σε ποσοστό 50%. 

Υπενθυμίζεται ότι, στο παρόν Σενάριο το τοπικό δίκτυο, αλλά και οι συλλεκτήριες 

οδοί λειτουργούν ως ήπιας κυκλοφορίας για όλο τον Δήμο 

Οι μετακινήσεις των μαθητών αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για κάθε Δήμο, 

καθώς επηρεάζουν δυναμικά την λειτουργία του οδικού δικτύου. Τα σχολεία 

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/pmu_angles.pdf


αποτελούν τόπους συνάντησης παιδιών από διαφορετικές γειτονιές της πόλης. 

Ωστόσο, η υφιστάμενη κατάσταση που δίνει προτεραιότητα στην κίνηση του 

αυτοκινήτου, αποθαρρύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες να προσεγγίζουν το 

σχολείο με περπάτημα ή ποδήλατο.  

Η διαμόρφωση σχολικών δακτυλίων είναι ένα μέτρο που μπορεί να σχηματίσει  

ευνοϊκές για τα παιδιά κυκλοφοριακές και πολεοδομικές συνθήκες ασφαλούς και 

άνετης μετακίνησης από και προς τα σχολικά συγκροτήματα. 

Θέτοντας ως στόχο την αλλαγή συνήθειας μετακίνησης των μαθητών προς τα 

σχολεία, οι παρεμβάσεις μόνο στις οδούς περιμετρικά των σχολείων δεν επαρκούν. 

Προκείμενου να αναπτυχθεί το αίσθημα ασφάλειας θα πρέπει να υπάρχουν 

επαρκείς υποδομές στο σύνολο της διαδρομής προς το σχολείο.  

Συνεπώς, η ένταση των μέτρων χρειάζεται να έχει μια κλιμάκωση προκειμένου να 

φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτού του είδους η κλιμάκωση στην περίπτωση 

των μετακινήσεων των μαθητών ξεκινά με τις παρεμβάσεις στις οδούς στο πλαίσιο 

των σχολικών δακτυλίων και εντείνεται με τις δραστικότερες παρεμβάσεις στις οδούς 

περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων. 

Η επιλογή των τελικών παρεμβάσεων σε κάθε οδικό τμήμα αποτελεί αντικείμενο 

μελέτης εφαρμογής που θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο των παρεμβάσεων που 

προβλέπει το ΣΒΑΚ για την εξεταζόμενη οδό, την ιεράρχηση της στο δίκτυο και 

ενδεχόμενα επιπλέον χαρακτηριστικά αισθητικής / λειτουργικής αναβάθμισης που 

μπορούν να ενσωματωθούν. 

Οι περιοχές ήπιας κυκλοφορίας βοηθούν τόσο στην αύξηση του επιπέδου οδικής 

ασφάλειας όσο και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο δημόσιο 

χώρο της πόλης. Η δημιουργία τέτοιου είδους περιοχών επιτυγχάνεται κυρίως με 

κυκλοφοριακά μέτρα που εμποδίζουν τις διαμπερείς ροές (π.χ. μονοδρομήσεις, 

πεζοδρομήσεις) ή με κατασκευαστικά μέτρα (π.χ. δημιουργία νησίδων, 

πεζοδρόμων) που κάνουν τη διέλευση των αυτοκινήτων αδύνατη. Τα εν λόγω μέτρα 

στοχεύουν στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, της άνεσης και της 

«ζωτικότητας» των γειτονιών, διατηρώντας ταυτόχρονα τα απαραίτητα επίπεδα 

κυκλοφορίας ή και στάθμευσης οχημάτων και την δυνατότητα επέμβασης των 

οχημάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και την προώθηση των διαμπερών 

ροών σε ανώτερες ιεραρχικά οδούς.  

Ευρήματα από ευρωπαϊκές περιπτώσεις εφαρμογής διατάξεων μετριασμού της 

μηχανοκίνητης κυκλοφορίας σε συνδυασμό με αστικές αναπλάσεις έχουν ιδιαίτερα 

αποτελέσματα στη βελτίωση της «Ζωτικότητας» των οδών, οδηγώντας τους 

κατοίκους ξανά στις γειτονίες. 

6.6. Επαναλειτουργία και επέκταση του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 

(bike sharing)  



Επαναλειτουργία του συστήματος σε όλο τον Δήμο, με μετεπιβίβαση σε κεντρικά 

σημεία του Δήμου, στους σταθμούς των ΜΣΤ, 

στα σχολικά συγκροτήματα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, σε μεγάλα πάρκα 

Οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και τις ζωές των 

κατοίκων γενικότερα. Μάλιστα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ρόλο στον τομέα των 

μετακινήσεων. Επομένως, είναι σημαντικό μία περιοχή, η οποία επιθυμεί να επιτύχει 

ένα σημαντικό επίπεδο βιώσιμης κινητικότητας, να αξιοποιήσει ορισμένα από αυτά 

τα εργαλεία.  

Οι πόλεις μπορούν να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη χρήση της ποδηλασίας για να 

διευκολύνουν τις σύντομες διαδρομές, καθιστώντας τους αριθμούς των ποδηλάτων 

άμεσα διαθέσιμους στους δρόμους τους. Τα σχέδια μπορεί να ποικίλλουν σε 

μέγεθος και σε περιοχές που καλύπτονται και μπορεί να επεκταθούν και σε 

ηλεκτρικά ποδήλατα που κινούνται με πετάλια, για να προωθήσουν τη χρήση τους 

σε μη ποδηλάτες. 

Τα προγράμματα κοινόχρηστων ποδηλάτων υπάρχουν εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, 

αλλά μόνο την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί σημαντικά στην επικράτηση και τη 

δημοτικότητα για να περιλάβουν περισσότερες από 800 πόλεις σε όλο τον κόσμο 

και ένα παγκόσμιο στόλο που ξεπερνά τα 900.000 ποδήλατα. 

 

Εικόνα 1: Προγράμματα κονόχρηστων ποδηλάτων ανά περιοχή, 2000-2012 
(Μidgley, Meddin and DeMaio, Yang et al, Shaheen at al.) 

Η ανάπτυξη συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο 

μέτρο για την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου από κατοίκους και επισκέπτες. 

Επίσης εμφανίζει καίρια σημασία για την προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού. Η 

υλοποίησή του απαιτεί μικρό χρόνο και απλές διαδικασίες ωρίμανσης. Επίσης, το 

κόστος για τον Δήμο μπορεί να είναι σχετικά χαμηλό καθώς μπορεί η υλοποίησή 

του να χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά προγράμματα που υποστηρίζουν δράσεις 

καινοτομίας ή γίνει αποκλειστικά από ιδιώτες.  



 

 

Εικόνα 2:  Σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων (Αθήνα: αριστερά, Λονδίνο: δεξιά) 

Οι περιοχές πιθανών παρεμβάσεων έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

- Η παροχή ενός ποδηλάτου σε στρατηγικά τοποθετημένους και πλήρως 
αυτοματοποιημένους σταθμούς κοινόχρηστων ποδηλάτων, οι οποίοι συνήθως 
διανέμονται σε ένα πυκνό δίκτυο σε μια αστική περιοχή, 

- Αυτά είναι προσβάσιμα από διαφορετικούς τύπους χρηστών (π.χ. 
εγγεγραμμένα μέλη ή περιστασιακούς χρήστες) για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση 
που επιτρέπουν ταξίδια από σημείο σε σημείο. 

 

Πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή συστημάτων 

κοινόχρηστων ποδηλάτων παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Τα περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το σύστημα κοινόχρηστων 
ποδηλάτων μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ποδηλασίας όταν συνδυαστεί με 
κατάλληλα μέτρα υποστήριξης.  

• Παρέχοντας κατά κύριο λόγο μια λειτουργία μετακίνησης, το σύστημα 
κοινόχρηστων ποδηλάτων επιτρέπει επίσης στους χρήστες να 
αναλαμβάνουν βασικές οικονομικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες. 

• Το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων μπορεί να ενισχύσει τις τοπικές 
οικονομίες, συνδέοντας τους ανθρώπους με την απασχόληση, το λιανικό 
εμπόριο και άλλους χώρους όπου πραγματοποιείται οικονομική 
δραστηριότητα. Τα αποδεικτικά στοιχεία των ΗΠΑ υποδεικνύουν επίσης 
πρόσθετη λιανική δραστηριότητα κοντά σε σταθμούς σύνδεσης σταθμών. 

• Οι χρήστες του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων επωφελούνται από 
μειωμένους και πιο αξιόπιστους χρόνους ταξιδιού. 

• Το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων μπορεί να συνδεθεί και να 
υποκαταστήσει τις δημόσιες συγκοινωνίες για ορισμένα ταξίδια και μερικούς 
χρήστες, συμβάλλοντας στη διαχείριση της ζήτησης των δημοσίων 
μεταφορών (προς όφελος των χρηστών και των μεταφορέων). 

• Τα περισσότερα συστήματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
επιδότηση λειτουργίας 

• Τα επιτυχή συστήματα δημιουργούν έσοδα που μπορούν να μειώσουν τη 
δημόσια χρηματοδότηση και την επιδότηση. Ωστόσο, τα άμεσα διαθέσιμα 
στοιχεία σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα των υφιστάμενων 
συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων είναι περιορισμένα και κατά κύριο 
λόγο ποιοτικά, εν μέρει λόγω ίσως των εμπορικών ευαισθησιών. 

 

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος του μέτρου είναι να αυξηθεί η χρήση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς, και συγκεκριμένα γύρω από τους σταθμούς που παρέχονται τα 

κοινόχρηστα ποδήλατα. Αναμένεται η μίσθωση αυτοκινήτου ή τα κοινόχρηστα 



αυτοκίνητα να γίνουν αντιληπτά ως πιο ελκυστικές εναλλακτικές λύσεις από την 

κατοχή ενός αυτοκινήτου. 

Εμπόδια και κινητήριες δυνάμεις για την εφαρμογή του μέτρου: 

• Το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων εξαρτάται από την σαφή πολιτική 
και δημόσια υποστήριξη για βιώσιμα ταξίδια και ποδηλασία, ιδιαίτερα. Η 
ανάπτυξη μιας θετικής ποδηλατικής κουλτούρας, η αύξηση των επιπέδων 
ποδηλασίας και τα υποστηρικτικά μέτρα πολιτικής αποτελούν σημαντικούς 
συμπληρωματικούς παράγοντες που μπορούν να διατηρήσουν την 
ανταλλαγή ποδηλάτων κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή. Το μέτρο, 
έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει μια θετική εικόνα της ποδηλασίας. 

• Ωστόσο, η επίτευξη επιτυχίας όσον αφορά τα ποσοστά χρήσης δεν εγγυάται 
ότι τα συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων είναι συμπεριληπτικά. Εάν οι 
υποψήφιοι και οι φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων κοινόχρηστων 
ποδηλάτων επιθυμούν να αποκτήσουν ισότητα πρόσβασης, τότε τα 
συστήματα πρέπει να είναι διαθέσιμα, ελκυστικά, προσβάσιμα και 
οικονομικά προσιτά σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και τύπους χρηστών 
(εγγεγραμμένα μέλη και casual users). 

• Οι ροές ποδηλάτων έχουν αποδειχθεί ότι εξαρτώνται από χαρακτηριστικά 
όπως η θέση και η χωρητικότητα του σταθμού, η διαθεσιμότητα της 
υποδομής που αφορά στα ποδήλατα, η μικτή χρήση της γης, η χωρική 
προσβασιμότητα, o πληθυσμός και η πυκνότητα απασχόλησης. 

6.7. Κατασκευή πεζογέφυρων 

Προτείνεται κατασκευή πεζογέφυρων στη Λ. Κηφισίας για την ασφαλή δίέλευση των 

πεζών και την ασφαλή σύνδεση των περιοχών εκατέρωθεν της Λ. Κηφισίας.  

6.8. Υλοποίηση των έργων διευθέτησης Ρεμάτων. Ανάδειξη του ρέματος Σαπφούς 

και αξιοποίηση πεζοπορικών μονοπατιών 

Υλοποίηση των έργων διευθέτησης του Ρέματος Σαπφούς. Ανάδειξη του ανοικτού 

τμήματος του ρέματος και Σύνδεση με το Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών. Χάραξη και 

διάνοιξη της παραρεμάτιας διαδρομής. Επίσης, άμεση εφαρμογή των 

πεζοδρομήσεων και ηπιοποιήσεων στις ζώνες Α και Β της Ρεματιάς Πεντέλης-

Χαλανδρίου, κατ’ εφαρμογή του ΠΔ του 1995. Άμεση σύνδεση της παρέμβασης με 

την υλοποίηση έργων στα Ρέματα στο πακέτο μέτρων 1. Κυκλοφοριακή Οργάνωση 

6.9 Πληροφόρηση με πινακίδες 

Προτείνεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρηση κατά μήκος 

των προτεινόμενων παρεμβάσεων (πράσινες διαδρομές, ποδηλατοδρόμους, 

πεζοδρόμους, επεκτάσεις πεζοδρομίων), με φυσική παρουσία πινακίδων με τις εξής 

παραμέτρους: 

• Εγκατάσταση πληροφοριακών χαρτών με τα σημεία ενδιαφέροντος του 
Αμαρουσίου σε κατάλληλα σημεία 

• Εγκατάσταση πινακίδων σε κατάλληλα σημεία του δικτύου με πληροφορίες 
χρόνου μετακίνησης προς σημεία ενδιαφέροντος , στάσεις κ.ά. για πεζούς και 
ποδήλατα. 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Η προσπελασιμότητα του αστικού χώρου με πεζή μετακίνηση αποτελεί σημαντικό 

χαρακτηριστικό για την αποτελεσματική λειτουργία του. Η αναβάθμιση των 



υποδομών πεζή μετακίνησης αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την απαιτούμενη 

ασφάλεια και προσπελασιμότητα του Δήμου από όλους και κυρίως από τους 

ευάλωτους χρήστες. 

Πεδίο εφαρμογής 

Το προτεινόμενο Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών περιλαμβάνει (ενδεικτικά κατά 

προτεραιότητα) το δίκτυο ποδηλατόδρομου, τις οδούς με τις προτεινόμενες 

τροποποιήσεις (πεζοδρομήσεις, ήπιας κυκλοφορίας), καθώς και σύνδεση με το 

Κέντρο του Δήμου, το ΟΑΚΑ, το Πάρκο Συγγρού, το Άλσος Παραδείσου ή Κτήμα 

Μιμικόπουλου (τμήμα του χαρακτηρισμένο ως δασική έκταση) και το χώρο του 

Ιππικού Ομίλου στο Πολύδροσο, καθώς και τα μονοπάτια του Ρέματος Πεντέλης - 

Χαλανδρίου. 

Προτείνεται επέκταση του δικτύου Ποδηλατοδρόμων και σύνδεση του με το δίκτυο 

των όμορων Δήμων και το Μητροπολιτικό δίκτυο του ΡΣΑ. Οι άξονες που 

προτείνεται να περιλαμβάνονται στο εν λόγω δίκτυο είναι οι εξής: 

Διαδρομή 1: Ελευθερίας - Αγράφων (πλησίον ΟΑΚΑ), μήκους περίπου 977μ. 

Διαδρομή 2: Αποστόλου Παύλου - ΟΑΚΑ - Παράλληλος Πιτταρά, μήκους περίπου 

929μ. 

Διαδρομή 3: Αρτέμιδος/ Σύνδεση Κηφισίας (μητροπολιτικό δίκτυο) με ΟΑΚΑ, μήκους 

περίπου 589μ. 

Διαδρομή 4: Φαιάκων - Ερατούς - Μαραθωνομάχων - Αγίων Αναργύρων/ Σύνδεση 

ΟΑΚΑ με κέντρο Αμαρουσίου και Νερατζιωτίσσης, μήκους περίπου 1.886μ. 

Διαδρομή 5: Παραδείσου - Καραολή και Δημητρίου - Πήγασου - Σάμου - 

Φραγκοκκλησιάς/ Σύνδεση Κηφισίας (μητροπολιτικό δίκτυο) με σταθμό 

προαστιακού «Πεντέλη», μήκους 2.568μ. 

Διαδρομή 6: Ευζώνων/ Σύνδεση με μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου και 

συγκεκριμένα με την οδό Μεσογείων, μήκους 288μ. 

Διαδρομή 7: Κων. Καραμανλή - Δελφών - Αλεξανδρίδου - Λευκωσίας - 

Ομήρου/Σύνδεση με μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου και συγκεκριμένα με την οδό 

Μεσογείων, μήκους 1.643μ. 

Διαδρομή 8: Φακίνου/ Σύνδεση Κηφισίας και Μεσογείων (μητροπολιτικοί άξονες 

ποδηλάτου), μήκους 1.463μ. 

Διαδρομή 9: Σολωμού/ Σύνδεση με μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου και 

συγκεκριμένα με την οδό Μεσογείων, μήκους 1.252μ. 

Διαδρομή 10: Μανδηλαρά - Σαράφη - Φωκίωνος - Σοφοκλέους, μήκους 1.189μ. 

Διαδρομή 11: Βορείου Ηπείρου/ Σύνδεση Μεσογείων (μητροπολιτικό δίκτυο) με 

Κτήμα Συγγρού, μήκους 1.466μ. 

Διαδρομή 12: Αναβρύτων - 28ης Οκτωβρίου/ Σύνδεση με κέντρο, μήκους 673μ. 

Διαδρομή 13: Κωνσταντινουπόλεως/ Σύνδεση Βασ. Όλγας (μητροπολιτικό δίκτυο) 

με ΚΑΤ, μήκους 461μ. 

Διαδρομή 14: Πλατεία Πίνδου - Μιλτιάδου - Ελ. Βενιζέλου - Βασ. Αλεξάνδρου - 

Δεληγιάννη, Σύνδεση κέντρου με Δηλιγιάννη (μητροπολιτικό δίκτυο), μήκους 826μ. 



Διαδρομή 15: Νηρηίδων - Μέγαρο ΟΤΕ - Σφακτηρίας/ Σύνδεση με σταθμό μετρό 

γραμμής 4 «ΟΤΕ», μήκους 1.040μ. 

Διαδρομή 16: Γράμμου/ Σύνδεση με Νερατζιωτίσσης (μητροπολιτικό δίκτυο), 

μήκους 737μ. 

Διαδρομή 17: Πλαταιών - Θησέως - Διονύσου/ Σύνδεση με κέντρο, μήκους 913μ. 

Διαδρομή 18: Μεγάλου Αλεξάνδρου (μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Πλαταιών), 

μήκους 219μ. 

Διαδρομή 19: Κούσουλα - Λιούτα- Τούντα (πλησίον Λ. Κύμης), μήκους 425μ. 

Διαδρομή 20: Σωκράτους - Βασ. Κωνσταντίνου - Αυτοκράτορος Ηρακλείου - 

Θεμιστοκλέους - Ναυαρίνου - Κω - Ηλέκτρας - Κολοκοτρώνη - Νέστορος - Φιλικής 

Εταιρείας/ Σύνδεση με Δηλιγιάννη (μητροπολιτικό), μήκους 3.388μ. 

Διαδρομή 21: Αγίου Αθανασίου - Μεγάλου Αλεξάνδρου, μήκους 1.021μ. 

Διαδρομή 22: Ειρήνης/ Σύνδεση με Μεσογείων (μητροπολιτικό), μήκους 965μ. 

Διαδρομή 23: Σαπφούς - Αλκαίου - Μενάνδρου/ Σύνδεση με Στρατ. Λαγκλή 

(μητροπολιτικό), μήκους 1.393μ. 

 

Το προτεινόμενο Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών ανά ορίζοντα υλοποίησης 

αποτυπώνεται παρακάτω:  

 

Ορίζοντας 5ετίας 

1. Υλοποίηση του προτεινόμενου δικτύου ποδηλατόδρομων. 
 

2. Σύνδεση του Δικτύου με τα μονοπάτια της Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, 
με στόχο την ενίσχυση των πεζοπορικών της διαδρομών και την ανάδειξη του 
φυσικού της τοπίου. 
 

3. Υλοποίηση των έργων διευθέτησης του Ρέματος Σαπφούς. Ανάδειξη του 
ανοικτού τμήματος του ρέματος και Σύνδεση με το Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών. 
Χάραξη και διάνοιξη της παραρεμάτιας διαδρομής. 
 

4. Σύνδεση των περιοχών εκατέρωθεν της Αττικής Οδού με διαδρομές ήπιας 
μετακίνησης. Λόγω της φύσης του αυτοκινητοδρόμου δεν προτείνονται νέες 
πεζογέφυρες (ούτε κρίνεται αναγκαίο). Στην υφιστάμενη κατάσταση υπάρχουν δύο 
πεζογέφυρες στην οδό Νερατζιωτίσσης και στη Λ. Κηφισίας στο Δαχτυλίδι 
(ξεχωριστές, αποκλειστικά για διέλευση πεζών), ενώ υπάρχουν και οκτώ (8) 
επιπλέον εγκάρσιες οδικές συνδέσεις με πεζοδρόμια (οδοί Ηλέκτρας, Αιγαίου, Ιερού 
Λόχου, Διονύσου, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα, Καψάλα, 
Ευζώνων). 
Προτείνεται για αυτά τα οδικά τμήματα διαπλάτυνση πεζοδρομίων με διαμορφώσεις 

για την ασφαλή κίνηση των πεζών, καθώς και να εξεταστεί το μέτρο των 

μονοδρομήσεων με ένα ρεύμα κυκλοφορίας, ώστε να αποδοθεί χώρος σε ήπια 

μετακίνηση (π.χ. ποδηλατόδρομος). Η κυκλοφοριακή οργάνωση αυτών των οδικών 

τμημάτων θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της λειτουργίας των Παράδρομων της 

Αττικής Οδού, όπως περιγράφεται παραπάνω. 

 

5. Κατασκευή πεζογέφυρων στη Λ. Κηφισίας για την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και την ασφαλή σύνδεση των περιοχών εκατέρωθεν της Λ. Κηφισίας. 
 



6. Διαμόρφωση/ διαπλάτυνση πεζοδρομίων, ώστε το 25% των υφιστάμενων 
πεζοδρομίων με πλάτος < 1,5μ., να διαθέτουν πλάτος τουλάχιστον 1,5μ. ή 2,25μ. 
(εφόσον υπάρχει οδικός εξοπλισμός). 
 

7. Υλοποίηση των χώρων κοινωνικοποίησης «superblocks», όπως αυτοί 
αναφέρονται παραπάνω. Στην επόμενη εικόνα, παρουσιάζεται ως παράδειγμα η 
πρόταση για την περιοχή του Αγ. Θωμά. 

 

Εικόνα 3: Πρόταση προτεινόμενης διάταξης «superblock» στην περιοχή Αγίου 
Θωμά 

8. Ο Δήμος έχει ως στόχο την απαγόρευση της παράνομης στάθμευσης είτε 
με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων (αντικατάσταση των παράνομα σταθμευμένων 
οχημάτων με χώρο κίνησης των πεζών/ ποδηλατών) ή/ και εγκιβωτισμό θέσεων 
στάθμευσης (αποτροπή στάθμευσης οχημάτων στις γωνίες των οδών). Υλοποίηση 
του μέτρου τουλάχιστον στο 20% του οδικού δικτύου του Δήμου. 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το μέτρο των διαπλατύνσεων (προς αποτροπή της 

παράνομης στάθμευσης) προτείνεται να εφαρμοστεί και επί του ιεραρχημένου 

οδικού δικτύου. Σημειώνεται ότι, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων αποτροπής της 

παράνομης στάθμευσης επί των νέων διαπλατυσμένων πεζοδρομίων, π.χ. 

τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, κατασκευή παρτεριού στο άκρο του πεζοδρομίου, κλπ. 

 

9. Δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (μετατροπή οδών σε 
πεζοδρόμους ή ήπιας κυκλοφορίας) με σχετικές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε 
ακτίνα 250μ. πέριξ σχολικών συγκροτημάτων, σε ποσοστό 50%. Υπενθυμίζεται ότι, 
στο παρόν Σενάριο το τοπικό δίκτυο, αλλά και οι συλλεκτήριες οδοί λειτουργούν ως 
ήπιας κυκλοφορίας για όλο τον Δήμο  



 

Εικόνα 4: Ζώνες προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων σε ορίζοντα 5ετίας 
(Χάρτης Π.3.1.5 του Παραδοτέου 5) 

10. Επαναλειτουργία του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) 
σε όλο τον Δήμο, με μετεπιβίβαση σε κεντρικά σημεία του Δήμου, στους σταθμούς 
των ΜΣΤ, στα σχολικά συγκροτήματα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, σε μεγάλα 
πάρκα  
 

11. Έργα αναβάθμισης στο υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατόδρομου, όπως: 

• εφαρμογή νέας εγκεκριμένης (βάσει Κ.Ο.Κ.) κατακόρυφης σήμανσης (νέες 
πινακίδες) 

• εφαρμογή οριζόντιας διαγράμμισης. 
 

12. Επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομων, σύμφωνα και με τις 
προτάσεις Πράσινων Διαδρομών. 

• Κατασκευή διακριτού ποδηλατοδρόμου όπου το πλάτος της οδού το 
επιτρέπει. 

• Κατασκευή/ Διαμόρφωση διαδρομών μικτής χρήσης πεζών και 
ποδηλάτων, όπου το πλάτος της οδού δεν επαρκεί για διακριτό 
ποδηλατόδρομο. 

 

13. Υλοποίηση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου. 



 

Εικόνα 5: Παρεμβάσεις πακέτου μέτρων Πράσινων Διαδρομών σε ορίζοντα 5ετίας 
(Χάρτης Π.3.1.4 του Παραδοτέου 5) 

Ορίζοντας 10ετίας 

1. Υλοποίηση πράσινης διαδρομής σε ποσοστό 50% του προτεινόμενου δικτύου. 
 

2. Διαμόρφωση/ διαπλάτυνση πεζοδρομίων, ώστε το 50% των υφιστάμενων 
πεζοδρομίων με πλάτος < 1,5μ., να διαθέτουν πλάτος τουλάχιστον 1,5μ. ή 2,25μ. 
(εφόσον υπάρχει οδικός εξοπλισμός). 
 

3. Ο Δήμος έχει ως στόχο την απαγόρευση της παράνομης στάθμευσης είτε 
με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων (αντικατάσταση των παράνομα σταθμευμένων 
οχημάτων με χώρο κίνησης των πεζών/ ποδηλατών) ή/ και εγκιβωτισμό θέσεων 
στάθμευσης (αποτροπή στάθμευσης οχημάτων στις γωνίες των οδών). Υλοποίηση 
του μέτρου στο 70% του οδικού δικτύου του Δήμου. 
 

4. Δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (μετατροπή οδών σε 
πεζοδρόμους ή ήπιας κυκλοφορίας) με σχετικές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε 
ακτίνα 250μ. πέριξ σχολικών συγκροτημάτων, σε ποσοστό 75%. Υπενθυμίζεται ότι, 
στο παρόν Σενάριο το τοπικό δίκτυο αλλά και οι συλλεκτήριες οδοί λειτουργούν ως 
ήπιας κυκλοφορίας για όλο τον Δήμο 



 

Εικόνα 6: Ζώνες προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων σε ορίζοντα 
10ετίας (Χάρτης Π.3.2.5 του Παραδοτέου 5) 

5. Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου. 
 

6. Επέκταση του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) 



  
Εικόνα 7: Παρεμβάσεις πακέτου μέτρων Πράσινων Διαδρομών σε ορίζοντα 

10ετίας (Χάρτης Π.3.2.4 του Παραδοτέου 5) 
Ορίζοντας 15+ετίας 

1) Υλοποίηση πράσινης διαδρομής σε ποσοστό 100% του προτεινόμενου δικτύου. 

2) Ο Δήμος έχει ως στόχο την απαγόρευση της παράνομης στάθμευσης είτε με 

διαπλάτυνση των πεζοδρομίων (αντικατάσταση των παράνομα σταθμευμένων 

οχημάτων με χώρο κίνησης των πεζών/ ποδηλατών) ή/ και εγκιβωτισμό θέσεων 

στάθμευσης (αποτροπή στάθμευσης οχημάτων στις γωνίες των οδών). 

3) Υλοποίηση του μέτρου στο 100% του οδικού δικτύου του Δήμου Αμαρουσίου. 

4) Δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (μετατροπή οδών σε πεζοδρόμους ή 

ήπιας κυκλοφορίας) με σχετικές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε ακτίνα 250μ. πέριξ 

σχολικών συγκροτημάτων, σε ποσοστό 100%. 



 

Εικόνα 8: Ζώνες προστασίας εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων σε ορίζοντα 
15+ετίας (Χάρτης Π.3.3.5 του Παραδοτέου 5) 

5) Συντήρηση όλων των υλοποιημένων έως τότε υποδομών (οδόστρωμα πεζοδρόμων, 

σήμανση, διαγράμμιση, κλπ.) 

6) Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου. 

7) Εφαρμογή συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) σε όλα τα σχολικά 

συγκροτήματα, θεωρώντας τα ως κεντρικά σημεία σε επίπεδο γειτονιάς. 



 

Εικόνα 9: Παρεμβάσεις πακέτου μέτρων Πράσινων Διαδρομών σε ορίζοντα 
15+ετίας (Χάρτης Π.3.3.4 του Παραδοτέου 5) 

Πεζογέφυρες 

Πράσινες 

διαδρομές/ 

/ποδηλατόδρομοι/

ήπιας 

κυκλοφορίας 

Διαπλατύνσεις 

πεζοδρομίων 

Κοινόχρηστ

α ποδήλατα 

Υψηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλή 

Α) Μελέτη 

σκοπιμότητας 
Χ Χ  X 

Β) Διαδικασίες 

Θεσμικού 

πλαισίου 

   X 

Γ) Οριστική 

Μελέτη/ 

Ολοκλήρωση 

Χωροθέτηση της 

παρέμβασης 

Χ Χ X X 

Δ) Εγκρίσεις 

προ εφαρμογής 

(πχ 

Χ Χ X X 



Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση) 

Ε) Άδειες 

εκτέλεσης 

παρεμβάσεων 

Χ Χ Χ Χ 

Στ) Διαδικασία 

Δημοπράτησης 
Χ Χ X X 

Άλλη δράση 

Ωριμότητας: 
ΜΠΕ      

Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

 

6 έως 9 μήνες 

6 μήνες 

12 μήνες 

3 μήνες 

1 χρόνος 

 

 

6 έως 8 μήνες 

 

6 έως 8 μήνες 

Σταδιακή 

υλοποίηση (5ετής 

ορίζοντας) 

 

6 έως 12 μήνες 

 

1 έως 3 έτη 

 

 

 

3 έως 6 μήνες 

 

3 έως 6 μήνες 

Δήμος Αμαρουσίου 

Δήμος Αμαρουσίου 

Δήμος Αμαρουσίου 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 



Περιφέρεια Αττικής 

▪ Ποσοστό μήκους πεζοδρόμων στο οδικό δίκτυο του Δήμου 
▪ Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου με δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων  
▪ Δημιουργία σχολικών δακτυλίων 
▪ Χώροι κοινωνικοποίησης 
▪ Ποσοστό πεζοδρομίων με πλάτος <1,5μ 
▪ Εγκατάσταση συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων 
▪ Ποσοστό πράσινων διαδρομών 

Υλοποίηση δικτύου πράσινων διαδρομών 2.060.000,00€ 

Υλοποίηση προτεινόμενου δικτύου 

ποδηλατοδρόμων 
675.000,00€ 

Έργα αναβάθμισης στο υφιστάμενο δίκτυο 

ποδηλατόδρομων 
100.000,00€ 

Διαπλάτυνση πεζοδρόμιων και παράλληλη 

δημιουργία θεσμοθετημένων θέσεων 

στάθμευσης με στόχο την εξάλειψη της 

παράνομης στάθμευσης 

5.000.000,00€ 

Επέκταση πεζοδρομήσεων στο σύνολο του 

οδικού δικτύου του Δήμου 
9.305.091,90€ 

Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις ήπιας 

κυκλοφορίας σε ακτίνα 250 m πέριξ των 

σχολικών συγκροτημάτων 

2.000.000,00€ 

Επαναλειτουργία του συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) 
250.000,00€ 

Κατασκευή πεζογέφυρων στη Λ. Κηφισίας 

για την ασφαλή διέλευση των πεζών 
10.000.000,00€ 

Ανάδειξη του ρέματος Σαπφούς και 

αξιοποίηση πεζοπορικών μονοπατιών 
10.500.000,00€ 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

Ολοκληρωμένου συστήματος 

πληροφόρησης:  

20.000,00 € 

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 

 


