
Τίτλος Σηματοδότηση 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Αμαρουσίου  

Κ1.2 Διαμόρφωση κατάλληλης υποδομής υποστήριξης για 

ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους βάσει προδιαγραφών στις 

διασταυρώσεις 

Κ4.1 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων ανά έτος (περιλαμβάνουν 

θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς) 

Κ1.1 Συνολικός Αριθμός Διαβάσεων για Πεζούς 

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

2015-2019 

- Άξονα 1 - Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
o Μέτρο 1.3 - Δίκτυα – υποδομές – συγκοινωνία 

- Άξονας 2 - Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός 
και αθλητισμός 

o Μέτρο 2.2 Κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή 
 

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δ. Αμαρουσίου για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων 

(2015) 

- Κεφάλαιο 2.3 Τροχαία Ατυχήματα 

- Κεφάλαιο 3.7 Οδική Ασφάλεια  

ΕΠ " ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ": 

- Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση           

o Αστικού Περιβάλλοντος (ΤΣ)  

- Άξονας  10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών 
Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση στις Αστικές   
Περιοχές 

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 

Χαρακτήρας 

Έργο:  X 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση:  

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Επιμέρους παρεμβάσεις και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων 

Τα μέτρα που περιλαμβάνει το πακέτο αφορούν: 



3.1. Τη ρύθμιση φωτεινών σηματοδοτών η οποία κρίνεται απαραίτητη λόγω των 

κυκλοφοριακών αλλαγών. 

3.2. Τοποθέτηση πεζοφάναρων στο πέρας των πεζοδρομημένων οδών -όπου 

απαιτείται- για την ασφαλή διέλευση των χρηστών. 

3.3. Εφαρμογή «έξυπνων» συστημάτων καθοδήγησης και πληροφόρησης για τα άτομα 

με μειωμένη όραση. Μέρος της εφαρμογής αυτώ των συστημάτων θα είναι η 

τοποθέτηση ηχητικής διάταξης στους φωτεινούς σηματοδότες για την ηχητική 

καθοδήγηση των ατόμων με μειωμένη όραση στους κόμβους με φωτεινούς 

σηματοδότες. 

 

Εικόνα 1: Φανάρι για τυφλούς, Ζυρίχη 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Οι παρεμβάσεις στη σηματοδότηση αποτελούν σημαντικό μέρος του συνόλου των 

μέτρων καθώς συμβάλλουν στη σωστή διαχείριση του συνόλου της κυκλοφορίας στους 

κόμβους του οδικού δικτύου και στο επίπεδο της οδικής ασφάλειας. Η σηματοδότηση 

συντελεί καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης συνθηκών ομαλής και ασφαλούς 

συνύπαρξης όλων των χρηστών (πεζών, ποδηλατών και χρηστών μηχανοκίνητων 

μέσων). Ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους είναι αναμφίβολα 

αναγκαίοι και η ρύθμισή τους είναι απαραίτητο να ελέγχεται αν εξυπηρετεί την 

ομαλότητα της συνύπαρξης αυτής.  

Πεδίο εφαρμογής 

 

Εικόνα : Φανάρι για τυφλούς, Ζυρίχη  



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

Ορίζοντας 5ετίας: 

1. Ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών, οι οποίοι διοχετεύουν κυκλοφοριακό 

φόρτο εντός του Δήμου, π.χ. επί της οδού Αγ, Κωνσταντίνου & Λεωφ. 

Κηφισίας, έτσι ώστε να δημιουργείται ανάσχεση του όγκου της κυκλοφορίας 

πριν τη διέλευση στην πόλη και στη συνέχεια ένα πράσινο κύμα κυκλοφορίας 

εντός της πόλης, ώστε να διέρχονται τα οχήματα απρόσκοπτα με μικρή σχετικά 

ταχύτητα, π.χ. 30χλμ./ώρα. 

2. Ρύθμιση σηματοδότησης στους κόμβους που προτείνονται αλλαγές στην 

κυκλοφοριακή οργάνωση (π.χ. μονοδρομήσεις ή πεζοδρομήσεις), με 

διατήρηση των υφιστάμενων πεζοφάναρων ή και προτάσεις νέων 

πεζοφάναρων. 

3. Τοποθέτηση πεζοφάναρων σε οδικά τμήματα με αυξημένες ταχύτητες 

κυκλοφορίας όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς πεζή διέλευσης, όπως 

επί των οδών Αρτέμιδος (2 σημεία), Πεντέλης (1 σημείο) και Αμαρουσίου-

Χαλανδρίου (2 σημεία), κ.ά. (βλ. Χάρτη Π.2.1.2). 

4. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, προτεραιότητα δίνεται στην προσβασιμότητα 

ευάλωτων ομάδων. Συνεπώς, προτείνεται να εφαρμοστούν ηχητικά συστήματα 

για διέλευση τυφλών σε όλα τα φανάρια. 

Ορίζοντας 10ετίας & 15ετίας: 

1. Ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών λόγω των προτεινόμενων 

κυκλοφοριακών αλλαγών στο πακέτο μέτρων «Κυκλοφοριακή Οργάνωση» 

2. Τοποθέτηση πεζοφάναρων στο πέρας των πεζοδρομημένων οδών -όπου 

απαιτείται- για την ασφαλή διέλευση των χρηστών. 

3. Εφαρμογή ηχητικών συστημάτων για διέλευση τυφλών σε όλα τα φανάρια. 

4. Εφαρμογή «έξυπνων» συστημάτων με πληροφορίες (επιπλέον των απλών 

ηχητικών συστημάτων) για διέλευση και ενημέρωση τυφλών σε όλα τα 

φανάρια. 

Προτεραιότητ

α 
Υψηλή 

Απαιτούμενη 

Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

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  

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 



Διαδικασία Διαγωνισμού και Διεξαγωγή μελέτης σηματορύθμισης 9 έως 12 μήνες 

Τοποθέτηση πεζοφάναρων και έξυπνων συστημάτων διέλευσης 

και πληροφόρησης ατόμων με μειωμένη όραση 

Σταδιακή 

υλοποίηση 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 
Δήμος Αμαρουσίου 

Περιφέρεια Αττικής 

Υλοποίησης: 
Δήμος Αμαρουσίου 

Περιφέρεια Αττικής 

Εποπτείας: 

Δήμος Αμαρουσίου 

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών  

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας 

+ Βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία 

+ Βελτίωση της προσβασιμότητας με πεζή μετακίνηση και της παθητικής ασφάλειας   

   του πεζού.   

Δείκτες 

Παρακολούθηση

ς 

• Διαβάσεις με ύπαρξη πεζοφάναρου 

Προεκτίμηση 

δαπάνης  

Μελέτη σηματορύθμισης 

(βάσει κανονισμού αμοιβών 

μελετών και υπηρεσιών της 

ΔΜΕΟ για 10 κόμβους) 

30.000€ 

Εγκατάσταση ηχητικών 

συστημάτων για διέλευση 

τυφλών 

60.000€ 

Τοποθέτηση πεζοφάναρων 

σε οδικά τμήματα με 

αυξημένες ταχύτητες 

κυκλοφορίας 

5.000€ 

Χρηματοδότηση 

- Ίδιοι πόροι Δήμου Αμαρουσίου  

- Ίδιοι πόροι Περιφέρειας   

- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 

- Τομεακά Επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027  

 


