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Κ.2.5 Μεταφορά των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης από 

το κέντρο του Δήμου Αμαρουσίου περιφερειακά αυτού  

 

Ο.1.1 Μέση ποσοστιαία αύξηση εσόδων υφιστάμενων 

επιχειρήσεων τοπικής αγοράς  

 

Ο2.1 Βαθμός εφαρμογής της δημιουργίας συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης ΙΧ στο κέντρο του Δήμου  

Συνάφεια με 

Προγράμματα 

& Στρατηγικές 

ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2015-2019 

- Άξονας 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
Στόχος 1.3.6: Διαχείριση της κυκλοφορίας - συστήματα 
στάθμευσης  

o Λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση δημοτικών 
χώρων στάθμευσης  

o Υλοποίηση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης  

Πράσινη Βίβλος των Μεταφορών (2007) 

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 

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δ. Αμαρουσίου (2015) 

- 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)  
- 2. Βελτιστοποίηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς (ΜΜΜ) και της αποθάρρυνσης χρήσης του 
ιδιωτικού αυτοκινήτου με:  
o 2.8. διαμόρφωση πολιτικών στάθμευσης (π.χ. τιμολογιακή 

πολιτική) που να αποθαρρύνει τη μακροχρόνια στάθμευση 
σε εμπορικές - κεντρικές περιοχές  

o 2.9. δημιουργία χώρων στάθμευσης σε σταθμούς 
μετεπιβίβασης  

o 2.10. δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού, ειδικά για 
τους μόνιμους κάτοικους  

o 2.11. εφαρμογή πολιτικών αποθάρρυνσης χρήσης του 
επιβατικού ΙΧ  



o 2.12. εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης, με τη χρήση 
σύγχρονων πολιτικών και μέσων  

o 2.15. μέτρα αποτροπής παράνομης στάθμευσης  
o 2.17. χρήση έξυπνων συστημάτων μεταφορών (ITS), που 

συντελούν στη βέλτιστη διαχείριση της κυκλοφορίας  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Επιμέρους παρεμβάσεις και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου 

μέτρων 

Η στάθμευση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που επηρεάζουν 

την κινητικότητα των κατοίκων και επισκεπτών μιας αστικής περιοχής και φυσικά την 

καθημερινότητά τους. Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης 

Στάθμευσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του 

ΣΒΑΚ. 

Η διαμόρφωση του συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης σε έναν Δήμο, ο οποίος 

έχει και την ευθύνη υλοποίησής της καθώς και της περιοδικής αξιολόγησης της και 

επομένως και αναπροσαρμογής της αν κριθεί σκόπιμο, βασίζεται σε ένα σύνολο 

πολιτικών (policies) και παρεμβάσεων-μέτρων που αλληλεξαρτώνται και 

αλληλοσυμπληρώνονται. Ο όρος Διαχείριση Στάθμευσης χρησιμοποιείται τόσο για 

να δείξει τη συνολική Στρατηγική του αρμόδιου Φορέα όσο και τις επί μέρους 

πολιτικές στα ζητήματα στάθμευσης ανάλογα με το ζητούμενο στόχο. Για 

παράδειγμα η μείωση της ζήτησης της παρόδιας στάθμευσης στο κέντρο του δήμου 

αποτελεί ένα συγκεκριμένο στόχο και επομένως και μια συγκεκριμένη πολιτική 

στάθμευσης που μπορεί να επιτευχθεί με ένα ή περισσότερα μέτρα.  

Το πακέτο μέτρων που αφορά την ολοκληρωμένη Διαχείριση Στάθμευσης εντός του 

Δήμου Αμαρουσίου περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις: 

4.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) 

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου της στάθμευσης μπορεί να 

συνεισφέρει στην αποσυμφόρηση κεντρικών οδών ή περιοχών γειτονιάς από 

ιδιωτικά οχήματα. Επίσης, μία ορθή και δίκαιη τιμολόγηση μπορεί να αποφέρει 

ορισμένα έσοδα στο Δήμο, τα οποία πρέπει να διοχετευθούν σε έργα και 

παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας. Το συγκεκριμένο μέτρο προβλέπει την 

σταδιακή ανάπτυξη του συστήματος ώστε σε ορίζοντα 15+ετίας  να εφαρμόζεται σε 

ποσοστό ~85% της έκτασης του Δήμου με αξιοποίηση «έξυπνων συστημάτων» 

(smart systems). Αρχές του ΣΕΣ είναι κατά προτεραιότητα η εξυπηρέτηση των 

κατοίκων και ακολούθως η χωροθέτηση θέσεων επισκεπτών, στις εμπορικές 

χρήσεις, με μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο στάθμευσης τις 3 ώρες, με ταυτόχρονη 

εξασφάλιση χώρων στάθμευσης εκτός οδού. 

4.2. Πρόβλεψη για στάθμευση ΑΜΕΑ 



Διακριτή χωροθέτηση θέσεων στάθμευση για ΑΜΕΑ σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση 

(π.χ. εμπορίου και αναψυχής), αλλά και σε περιοχές μετεπιβίβασης σε Μέσα 

Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ).  

4.3. Απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων στους δημόσιους χώρους, σε 

περιοχές μικτών χρήσεων* 

*Το μέτρο αυτό αποτελεί κυρίως τμήμα του πακέτου μέτρων που αφορούν την 

«Διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών» και αναλύεται περεταίρω στο αντίστοιχο 

δελτίο 

4.4 Εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

Χωροθέτηση ξεχωριστών θέσεων και Εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων σε προσβάσιμους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και κατά μήκος του 

αστικού οδικού δικτύου** 

**Το τελευταίο μέτρο περιγράφεται στο πακέτο παρεμβάσεων για την 

«Κατανάλωση Ενέργειας» και λαμβάνει υπόψη τα εξής ΦΕΚ: 

❖ ΦΕΚ 50Β 2015, όπου αναφέρονται οι αποδεκτές μέθοδοι φόρτισης των 
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που δύνανται να εγκατασταθούν  σε 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων 

 
❖ ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19), βάσει του οποίου καθορίζονται οι όροι, οι 

προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών 
φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), 
στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία 
επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού 
δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων 

 

❖ ΦΕΚ 142 Α/23.07.2020), βάσει του οποίου οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι 
μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών 
ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το 
άρθρο 2Α του ν.3852/2010 εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς 
αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους 
ορίων. 

4.5. Συστηματικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση της κατασκευής και λειτουργίας των 

προβλεπόμενων υποχρεωτικών ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης σε κτίρια και 

εγκαταστάσεις/ εμπορικές χρήσεις. 

4.6. Δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης 

Η δημιουργία χώρων στάθμευσης μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά και άμεσα 

στην επίτευξη του στόχου της μεταφοράς των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης από 

το κέντρο του Δήμου Αμαρουσίου περιφερειακά αυτού. Η συγκεκριμένη παρέμβαση 

σε συνδυασμό με την ορθή λειτουργία ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 

θα αποσυμφορήσει το κέντρο του Δήμου και θα διαφυλάξει την ασφαλή κίνηση όλων 

των κατοίκων και επισκεπτών. Κατά προτεραιότητα προτείνονται η χωροθέτηση και 

λειτουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού (Parking) σε ακίνητα/ αδόμητα οικόπεδα 

της περιοχής. 



Επιπλέον παρεμβάσεις που συνδέονται με άλλα πακέτα μέτρων: 

• Απαγόρευση παρόδιας στάθμευσης σε όλο το ιεραρχημένο δίκτυο 

• Εντατικοποίηση της αστυνόμευσης της παράνομης στάσης και στάθμευσης των 

οχημάτων 

7. Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Αποσυμφόρηση κεντρικών οδών ή περιοχών γειτονιάς από ιδιωτικά οχήματα. Το 

κόστος ενδεχομένως να είναι υψηλό, όμως τα οφέλη από την σωστή διαχείριση της 

στάθμευσης μπορούν να βελτιώσουν αισθητά το δημόσιο χώρο του Αμαρουσίου, την 

ασφάλεια μετακίνησης πεζών αλλά και τις κυκλοφοριακές συνθήκες. 

Επίσης βελτιώνεται και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής αφού τα 

οχηματοχιλιόμετρα που διανύονται κατά την περιπορεία των οχημάτων προς 

αναζήτηση στάθμευσης πλέον θα περιορίζονται με αποτέλεσμα να μειώνονται 

σημαντικά οι εκπομπές αερίων. 

8. Πεδίο εφαρμογής 

Ορίζοντας 5ετίας 

 
1. Απαγόρευση παρόδιας στάθμευσης σε όλο το ιεραρχημένο δίκτυο. Η 

κυκλοφοριακή οργάνωση και οι αρχιτεκτονικές αναπλάσεις που προτείνονται στο 

πλαίσιο του Τελικού Σεναρίου στοχεύουν στην εξάλειψη της παράνομης 

στάθμευσης και στην αντικατάσταση της παρόδιας στάθμευσης με 

πεζόδρομους/ ποδηλατόδρομους. 

 

2. Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο 50% της έκτασης του 

Δήμου με αξιοποίηση «έξυπνων συστημάτων» (smart systems). Αρχές του ΣΕΣ 

είναι κατά προτεραιότητα η εξυπηρέτηση των κατοίκων και ακολούθως η 

χωροθέτηση θέσεων επισκεπτών, στις εμπορικές χρήσεις, με μέγιστο 

επιτρεπόμενο χρόνο στάθμευσης τις 3 ώρες, με ταυτόχρονη εξασφάλιση χώρων 

στάθμευσης εκτός οδού. 

 

3. Ιδιαίτερη πρόβλεψη για στάθμευση ΑΜΕΑ. Προτείνεται διακριτή χωροθέτηση 

θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση (π.χ. εμπορίου 

και αναψυχής), αλλά και σε περιοχές μετεπιβίβασης σε Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

(ΜΣΤ). 

 

4. Κατασκευή και λειτουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης εκτός οδού σε όλο 

τον Δήμο. Κατά προτεραιότητα προτείνονται η χωροθέτηση και λειτουργία 

χώρων στάθμευσης εκτός οδού (Parking) σε ακίνητα/ αδόμητα οικόπεδα της 

περιοχής, ιδιαίτερα σε κεντρικές κορεσμένες περιοχές (π.χ. πέριξ των σταθμών 

ΜΣΤ) ώστε να ικανοποιηθεί η ζήτηση για μακροχρόνια στάθμευση και θα 

διασφαλίζεται η ταχεία μετεπιβίβαση στα μαζικά μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, 

Μετρό). 

Ενδεικτικά προτείνονται οικόπεδα στις εξής θέσεις: 

o Στην οδό Αθηνάς μεταξύ των οδών Θεσσαλονίκης και Θράκης (πλησίον ΚΑΤ) 

o Πλησίον του σταθμού «Ειρήνη» 

o Παράπλευρη οδός Κηφισίας μεταξύ Αποστόλου Παύλου και Σπύρου Λούη 

o (πλησίον του νέου σταθμού «Ολυμπιακό Στάδιο») 



 

5. Απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων στους δημόσιους χώρους, σε 

περιοχές μικτών χρήσεων. 

 

6. Συνεχής και εντατική αστυνόμευση της παράνομης στάσης και στάθμευσης των 

οχημάτων. 

 

7. Συστηματικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση της κατασκευής και λειτουργίας των 

προβλεπόμενων υποχρεωτικών ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης σε κτίρια και 

εγκαταστάσεις/ εμπορικές χρήσεις. 

 

8. Ανάπτυξη σχεδίου για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων σε προσβάσιμους δημόσιους χώρους, κατά μήκος του αστικού/ 

υπεραστικού οδικού δικτύου. 

 

9. Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης θα πρέπει να διαθέτουν θέσεις για ηλεκτρικά 

οχήματα, καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ποσοστό 10% 

του συνόλου των θέσεων. 

 

Εικόνα 1: Παρεμβάσεις Διαχείρισης Στάθμευσης-Άξονας 5ετίας 

Ορίζοντας 10ετίας 

 
1. Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο 75% της έκτασης του 

Δήμου. 
 



2. Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού κάτω από την 
επιφάνεια πλατειών ή υφιστάμενων οδών σε κεντρικές περιοχές με αυξημένη 
ζήτηση. 

 

3. Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης θα πρέπει να διαθέτουν θέσεις για ηλεκτρικά 
οχήματα, καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ποσοστό 15% 
του συνόλου των θέσεων. 

 

4. Μελέτες για την κατασκευή χώρων στάθμευσης εκτός οδού κάτω από την 
επιφάνεια πλατειών ή υφιστάμενων οδών σε κεντρικές περιοχές με αυξημένη 
ζήτηση. 

 

 

Εικόνα 2: Παρεμβάσεις Διαχείρισης Στάθμευσης-Άξονας 10ετίας 
 

Ορίζοντας 15+ετίας 

 
1. Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ~85% της έκτασης του 

Δήμου. 
 

2. Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης θα πρέπει να διαθέτουν θέσεις για ηλεκτρικά 
οχήματα, καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ποσοστό 30% 
του συνόλου των θέσεων. 

 



3. Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού κάτω από την 
επιφάνεια πλατειών ή υφιστάμενων οδών σε κεντρικές περιοχές με αυξημένη 
ζήτηση. 

 

 

Εικόνα 3: Παρεμβάσεις Διαχείρισης Στάθμευσης-Άξονας 15ετίας 

Επιμέρους μέτρα 

Σύστημα 

Ελεγχόμενης 

Στάθμευσης 

Χώροι 

στάθμευση

ς εκτός 

οδού 

Χωροθέτηση 

θέσεων 

στάθμευσης 

ΑΜΕΑ 

Προτεραιότητα Υψηλή Υψηλή Υψηλή 

Απαιτούμε

νη 

Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ Χ  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού 

πλαισίου 
Χ Χ  

Γ) Οριστική Μελέτη/ 

Ολοκλήρωση 

Χωροθέτηση της 

παρέμβασης 

X X X 

Δ) Εγκρίσεις προ 

εφαρμογής 
X X X 



Ε) Άδειες εκτέλεσης 

παρεμβάσεων 
X X X 

Στ) Διαδικασία 

Δημοπράτησης 
X X  

Άλλη δράση 

Ωριμότητας: 
  

Βήματα Υλοποίησης ανά μέτρο 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Μελέτη Στάθμευσης  

• Καθορισμός θέσεων συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης  

• Διερεύνηση Θέσεων για κατασκευή σταθμών αυτοκινήτων 
εκτός οδού 

• Διερεύνηση κινήτρων για την προώθηση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας στην δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός 
οδού 

• Οριστική μελέτη για χώρους στάθμευσης εκτός οδού στην 
περιφέρεια των τοπικών κέντρων  

6 έως 9 μήνες 

Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

• Έρευνα Δηλωμένων Προτιμήσεων – Καθορισμός Κομίστρου 

• Ανάπτυξη συστήματος και έξυπνης εφαρμογής 

• Κανονιστικές αποφάσεις, προμήθεια & εγκατάσταση 
υποδομής  

 

3 έως 6 μήνες 

3 έως 6 μήνες 

9 έως 12 μήνες 

Υλοποίηση λοιπών ρυθμίσεων- μέτρων 9 έως 12 μήνες 

Κατασκευή χώρων στάθμευσης  (ανά σταθμό) 1 έως 2 έτη 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Αμαρουσίου, Ιδιωτικές εταιρείες ITS  

Υλοποίησης: 

Δήμος Αμαρουσίου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

Ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευής και λειτουργίας 

οργανωμένων χώρων στάθμευσης 

Εποπτείας: 

Δήμος Αμαρουσίου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

Ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευής και λειτουργίας 

οργανωμένων χώρων στάθμευσης 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Οργάνωση της στάθμευσης 

+ Μείωση της συμφόρησης, ειδικότερα σε περιοχές κατοικίας πλησίον του κέντρου 

+ Βελτίωση αποδοτικότητας του συστήματος 

+ Τιμολόγηση του εξωτερικού κόστους των Ι.Χ. οχημάτων 

+ Ενθάρρυνση χρήσης εναλλακτικών μέσων μετακίνησης 



- Ανάγκη αστυνόμευσης ή επιπλέον επενδύσεων για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας 

των παρεμβάσεων 

Δείκτες 

Παρακολούθησ

ης 

• Έκταση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης  

• Πλήθος χώρων στάθμευσης εκτός οδού 

• Ποσοστό σημείων ενδιαφέροντος όπου διασφαλίζεται το 
ελάχιστο ποσοστό  θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ (5% εκ του 
συνόλου προσφερόμενων θέσεων) 

Προεκτίμηση 

δαπάνης 

Μελέτη Στάθμευσης:  50.000 έως 80.000 € 

Λογισμικό Διαχείρισης 

Έξυπνης Στάθμευσης και 

Έξυπνη εφαρμογή:  

 

20.000 έως 50.000 € 

Έρευνα Δηλωμένων 

Προτιμήσεων – Καθορισμός 

Κομίστρου:  

10.000 έως 20.000 € 

Εγκατάσταση υποδομής και 

λειτουργία συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης 

στην προτεινόμενη περιοχή 

(Αισθητήρες και σήμανση):  

500.000,00€ 

Κατασκευή και λειτουργία 

χώρων στάθμευσης (εκτός 

οδού):  

51.200.000 € 

Λοιπές παρεμβάσεις 

(σήμανση, κολωνάκια κτλ): 
10.000 € 

Χρηματοδότησ

η 

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

• Ίδιοι πόροι 
• ΣΔΙΤ / Ιδιωτική Πρωτοβουλία  

 


