
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ» 

ΜΣΜ – ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ/  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 

 

Θοδωρής Μαυρογεώργης, Συγκοινωνιολόγος MSc (Eng),  

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc (Fin) 

MΣΜ 
CONSULTING 
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Γραφείο Μελετών & Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου: Κυκλοφοριακά/ Συγκοινωνιακά, 

Περιβαλλοντικά, Οικονομοτεχνικά, Διαχείριση Έργων (Project Management), 

Ερευνητικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 Ανάδοχος/ Μέλος της Ανάδοχης Σύμπραξης σε (21) ΣΒΑΚ Δήμων: Αθηναίων (έχει ολοκληρωθεί), Πειραιά (έχει ολοκληρωθεί), 
Ηρακλείου Κρήτης, Αμαρουσίου (έχει ολοκληρωθεί), Χαλανδρίου (έχει ολοκληρωθεί), Ελληνικού-Αργυρούπολης (έχει 
ολοκληρωθεί), Κηφισιάς (έχει ολοκληρωθεί), Δάφνης-Υμηττού (έχει ολοκληρωθεί), Πεντέλης (έχει ολοκληρωθεί), Χαλκίδας 

(έχει ολοκληρωθεί), Ζωγράφου (έχει ολοκληρωθεί), Καρδίτσας (έχει ολοκληρωθεί), Θηβαίων, Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Χίου, 

Βύρωνα, Θήρας, Αγ. Δημητρίου, Μυτιλήνης, Π. Φαλήρου, Κερατσινίου-Δραπετσώνας  

• Σχεδιασμός δικτύων & εφαρμογών βιώσιμης κινητικότητας: Ποδηλατοδρόμων και «Πράσινων» Διαδρομών, Δημοτικής Συγκοινωνίας 

& ΜΜΜ, Συστημάτων Ελεγχόμενης Στάθμευσης, κλπ. 

• Εκπόνηση κυκλοφοριακών & συγκοινωνιακών μελετών για τις νέες επενδύσεις του MASTERPLAN του Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ Α.Ε.) 

• Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, μελετών οδοποιίας και περιβαλλοντικής μελέτης για τον Νέο Κεντρικό Σταθμό Αθηνών 

Υπεραστικών Λεωφορείων στον Ελαιώνα (2016 - 2019) 

• Σύμβουλος επί των κυκλοφοριακών θεμάτων για τους Δήμους Κηφισιάς (14 χρόνια, 2000-2014), Υμηττού (2009-2010), 

Χαλανδρίου (2013- σήμερα), Ελληνικού-Αργυρούπολης (2015- σήμερα) 

• Πελατολόγιο: δημόσιοι φορείς και οργανισμοί (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Μεταφορών, ΟΣΕ, ΥΠΑ, ΟΑΣΑ, ΟΛΠ ΑΕ, Περιφέρειες, 

Νομαρχίες και Δήμους της Επικράτειας), ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ (Αττική Οδός ΑΕ, Εγνατία Οδός ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Διεθνής Αερολιμένας 

Αθηνών ‘‘ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ’’), κα 

ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 
με δ.τ. «ΜΣΜ CONSULTING» 

Ασκληπιού 26-28, Τ.Κ. 10680, τηλ: 2103306742, fax: 2103606762, e-mail:  info@msmconsulting.gr, 
mmat@otenet.gr  

Ιστοσελίδα: www.msmconsulting.gr 

MΣΜ 
CONSULTING 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) 

• ΣΒΑΚ: Στρατηγικό Σχέδιο για το Σύστημα των Μεταφορών στην Πόλη 

 

• Κινητικότητα = Μεταφορά – Μετακίνηση - Προσβασιμότητα 

 

• Βιώσιμη = Περπάτημα, Ποδήλατο, Δημόσια Συγκοινωνία (βιώσιμοι τρόποι μετακίνησης) 

 

 

• Η Βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτισμένης πόλης 

 

• Το Σύστημα των Μεταφορών σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες του ανθρώπου και όχι του οχήματος 

 

• Ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και οι μεταφορές δεν σχεδιάζονται ως μαζικές, αλλά 
ξεχωριστών ατόμων με ανάγκες και επιθυμίες  
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Γιατί Σ.Β.Α.Κ. 
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Κλιματική Αλλαγή: 
αλλαγή των καιρικών συνθηκών 
άνοδος της στάθμης της θάλασσας 
και άλλα ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα 

 
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και οι 

οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται, είναι αυτές που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή.  

 



Μεταφορές και Κλιματική Αλλαγή 

 

Η κινητικότητα μεταμορφώνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αλλάζοντας τον τρόπο που άνθρωποι & αγαθά κινούνται μεταξύ 

πόλεων & χωρών. 

1. Τέσσερεις στους πέντε Ευρωπαίους ζουν σε αστικές περιοχές 

2. Στις πόλεις: πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, όμως και οικονομικοί μοχλοί και ο τόπος για επιχειρηματικότητα και 

επενδύσεις 

3. Οι αστικές μεταφορές: άμεσο αντίκτυπο στη ρύπανση του αέρα και τον θόρυβο, όμως θεμελιώδους σημασίας για τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις 

4. Μέχρι το 2030: 50%  ετήσιας επιβατικής κίνησης & 70%  ετήσιας εμπορευματικής κίνησης 

5. Μέχρι το 2050, ~ 1,2 δις περισσότερα αυτοκίνητα θα κινούνται στους δρόμους 

6. Το ½ του παγκόσμιου πληθυσμού ανήκει σήμερα στη μεσαία τάξη, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο ζωής & τις προσδοκίες για 

κινητικότητα 
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Δείκτες Κλιματικής Αλλαγής 
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 εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (αύξηση) 

 αύξηση θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης: φλεγόμενος πλανήτης! 

 εμφάνιση παγετώνων 

 θέρμανση των ωκεανών 

 οξύτητα των ωκεανών (μείωση του pH από την παρουσία CO2) 

 Αύξηση της στάθμης της θάλασσας 

 καιόμενα δάση στις ΗΠΑ 

  ακραία καιρικά φαινόμενα 

 

Η θερμοκρασία που έχει ο πλανήτης σήμερα είχε σημειωθεί πριν 150.000 χρόνια, με τη 

διαφορά ότι η στάθμη της θάλασσας ήταν υψηλότερη κατά 8μ. από τη σημερινή. 

 

Φυσικό Οικοσύστημα + τύχη της ανθρωπότητας: ΥΠΟ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 



Δείκτες Κλιματικής Αλλαγής 

• Η αέρια ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, 
προκαλώντας κατά μέσο όρο 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως, στην Ευρώπη μόνο. 

 

• Η ηχορύπανση, που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία των μηχανοκίνητων μέσων, αποτελεί 
την αιτία για περίπου 8.900 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη κάθε χρόνο. 

 

• Το συνολικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης για την οικονομία των χωρών της Ε.Ε. 
εκτιμάται σε περισσότερο από 240 δισεκατομ. € ετησίως ή περίπου στο 2% του ΑΕΠ της Ε.Ε. 

 

• Ηθική ευθύνη του Επιστήμονα να προειδοποιήσει για την υπαρκτή απειλή και να θέσει την 
κατάσταση ως πραγματικά έχει. 
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Βιώσιμη Κινητικότητα και ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

 

Η χρήση του ποδηλάτου ισοδυναμεί με μείωση κατά 16 εκ. τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) ανά έτος, μόνο στην Ευρώπη. Αυτή η μείωση αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές 
CO2 μίας ολόκληρης χώρας (όπως η Κροατία). Από τη μείωση αυτή εξοικονομούνται έως 5,6 
δισεκατομ. € ετησίως. 

 

 Σύμφωνα με τα υφιστάμενα επίπεδα χρήσης του ποδηλάτου στην Ε.Ε., η εξοικονόμηση 
καυσίμου φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια λίτρα ανά έτος, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην 
κατανάλωση καυσίμων για το σύνολο των οδικών μεταφορών μίας ολόκληρης χώρας, όπως η 
Ιρλανδία. Η αξία από αυτήν την εξοικονόμηση καυσίμων ανέρχεται σχεδόν σε 4 δισεκατομ. €. 
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ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ/ Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ αστική κινητικότητα; 

• η παράνομη στάθμευση επιβαρύνει κατά 30% την κυκλοφορία,  

 

• η στάθμευση «για πέντε λεπτά» μπορεί να πενταπλασιάσει την κατανάλωση των ΙΧ 
που ακολουθούν, ενώ εκτοξεύονται και οι εκπομπές ρύπων (έως και 79% αύξηση 
του μονοξειδίου του άνθρακα) 

 

• Το αυτοκίνητο καταλαμβάνει το 80% του Δημόσιου Χώρου, ενώ είναι ακίνητο τις 
22 από τις 24 ώρες την ημέρα 
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ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ/ Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ αστική κινητικότητα; 
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ΓΙΑΤΙ Σ.Β.Α.Κ. 

11 

Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Ως Στρατηγικά Σχέδια, τα ΣΒΑΚ αποτελούν 
χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση έργων και εκπόνησης μελετών 
που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα.  
 
Τα επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτούν 
υποδομές, έργα και δράσεις που σχετίζονται με την κινητικότητα και τις 
μεταφορές, μόνον αν ο Δήμος διαθέτει ΣΒΑΚ.  
 
Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα στον Δήμο να απορροφήσει ευρωπαϊκούς/ 
κοινοτικούς πόρους και να τους αξιοποιήσει στην πόλη για έργα υποδομών, 
αναπλάσεων, κλπ. 



ΓΙΑΤΙ Σ.Β.Α.Κ. 

 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να συνδέσει τη χρηματοδότηση των αστικών έργων στον τομέα 
της κινητικότητας με την ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης βιώσιμης στρατηγικής, από πλευράς των 
πόλεων, για τις μετακινήσεις. 

 

 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά να υιοθετηθούν ενεργειακά και περιβαλλοντικά βιώσιμες μεταφορές, 
με έμφαση στις αστικές περιοχές. Η αναβάθμιση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
γίνεται μέσω τη βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 
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Τα χαρακτηριστικά του Σ.Β.Α.Κ. 

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Εργαλείο Σχεδιασμού 

  

• Μακρόπνοος ορίζοντας εφαρμογής: 5ετία, 10ετία, 15+ετία 

 

• Επιδιώκει την αύξηση (και όχι τη μείωση) των μετακινήσεων αλλά … για 
ΟΛΟΥΣ … και με ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ 

 

• Είναι υπέρ του πεζού, του ποδηλάτη και του επιβάτη των ΜΜΜ και όχι 
εναντίον του ΙΧ 
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Ο κύκλος του Σ.Β.Α.Κ. (Πηγή: ΣΒΑΚ Δήμου Αθηναίων) 
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Υποβάθμιση 
αστικού  

περιβάλλοντος 

Αποξένωση 
 από την πόλη 

Επιλογή ΙΧ 

Βελτίωση  
αστικού  

περιβάλλοντος 
 

Γνωριμία με 
την πόλη 

 
Αύξηση 

Ενδιαφέροντος 

Επιλογή 
ποδηλάτου,  

περπατήματος 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συλλογικά μέσα μεταφοράς 

Μη- μηχανοκίνητα μέσα 

Συνδυασμένες μεταφορές  

Οδική ασφάλεια 

Διαχείριση κυκλοφορίας στάθμευσης 

/ κινητικότητας 

Ευφυή συστήματα μεταφορών 

Κίνητρα / Αντικίνητρα 

Πρόσβαση λιμένων / αεροδρομίων 

Ηλεκτροκίνηση 

Αντικείμενα της Βιώσιμης Κινητικότητας  
       (Πηγή: ΣΒΑΚ Δήμου Αθηναίων) 

Βιοκλιματικός σχεδιασμός δημόσιου 
χώρου 

 

 

 

 

Δίκτυο ελεύθερων, κοινόχρηστων 
χώρων 

Δίκτυα πράσινων υποδομών / νερού 
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Τι πόλη θέλουμε ;;; 
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17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. 
(Sustainable Development Goals – SDGs) 
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ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ELTIS 
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Θεσμικό Πλαίσιο 

 

• Ψηφίστηκε ο Νόμος 4784/2021 (ΦΕΚ 40/Α/16.03.2021) «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την 
ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.».  

 

 

 

 

• Το ΣΒΑΚ θα συνταχθεί με βάση τον Ν. 4784/2021 και θα συμπληρωθεί από τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες του ELTIS. 
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Ηλεκτροκίνητα Οχήματα 
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Διαδεδομένη -πλέον- εφαρμογή σε: 

Λεωφορεία 

 Αυτοκίνητα 

 Μηχανοκίνητα Δίκυκλα (scooter) 

 Ποδήλατα 

 Πατίνια 

 Αξιοποίηση ηλεκτρικών οχημάτων σε εφαρμογές όπως car-sharing, κλπ 

Ορισμός: Ηλεκτροκίνητο Όχημα - ΗΟ (Electric Vehicle - EV) ονομάζεται το 

όχημα που διαθέτει έναν τουλάχιστον ηλεκτροκινητήρα για την κίνησή του. 



Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της ηλεκτροκίνησης; 

Α. Η ύπαρξη ηλεκτροκίνητων οχημάτων (ΙΧ, ταξί, δημόσια συγκοινωνία με 
λεωφορεία & τρόλεϊ, ποδήλατο, πατίνια, κλπ. αλλά και τραμ, μετρό, 
προαστιακός, πλοία) 

Β. Η ύπαρξη και ευρεία κατανομή υποδομών φόρτισης (σε δημόσιους, ημι-
δημόσιους, ιδιωτικούς χώρους) 
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Σύγκριση Στόλου Ηλεκτρικών Οχημάτων  
Ελλάδας – Πορτογαλίας – Σουηδίας (Πληθ. ~ 10 εκ.)  
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Ελλάδα 

Πορτογαλία 

BEV = Αμιγώς ηλεκτρικά  
PHEV  = Plug-in υβριδικά 

Σουηδία 

Πηγή: https://www.eafo.eu/ 

https://www.eafo.eu/


Σύγκριση Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων  
Ελλάδας – Πορτογαλίας – Σουηδίας (Πληθ. ~ 10 εκ.)  
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Ελλάδα 

Πηγή: https://www.eafo.eu/ 

Πορτογαλία 

Σουηδία 

https://www.eafo.eu/
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Χώρος που καταλαμβάνεται για τη μεταφορά 48 ατόμων 

Από Συμβατικά αυτοκίνητα Από Ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα 

Από αυτοκίνητα Χωρίς 
Οδηγό 



Σ.Β.Α.Κ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Το ΣΒΑΚ του Δήμου Αγίου Δημητρίου χρηματοδοτείται από το Πράσινο 
Ταμείο. 

25 



Χρονοδιάγραμμα Σ.Β.Α.Κ.  

Στις 30/11/2021 υπογράφηκε η Σύμβαση για την Υπηρεσία του ΣΒΑΚ. 

 

 

 

 

 

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της Υπηρεσίας είναι 18 μήνες.  
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Παραδοτέα Σ.Β.Α.Κ. 

• Πακέτο Εργασίας 1 (Υφιστάμενη Κατάσταση)          ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

• Πακέτο Εργασίας 2 (Ανάπτυξη Σεναρίων & Πακέτων Μέτρων)          εντός 3 μηνών από την έγκριση του Π.Ε. 1 

• Πακέτο Εργασίας 3 (Σχέδιο Δράσης)   εντός 3 μηνών από την έγκριση του Π.Ε. 2 

• Πακέτο Εργασίας 4α
, 4

β (παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων, κλπ)  29/12/2021 (ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ) 

• Πακέτο Εργασίας 4γ (τελικό τεύχος διαβούλευσης)        εντός 2 μηνών από την έγκριση του Π.Ε. 3 

• Πακέτο Εργασίας 5α (Facebook group, ιστοσελίδα ενημέρωσης)  29/12/2021 (ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ) 

• Πακέτο Εργασίας 5β (διαχείριση Facebook group & ιστοσελίδας ενημέρωσης)   30/5/2023 

• Πακέτο Εργασίας 6 εκδήλωση διαβούλευσης μετά το πέρας του Π.Ε1, Π.Ε.2 και Π.Ε.3  

    (3 Διαβουλεύσεις)  
    2 ειδικές δράσεις κατά τη διάρκεια των Π.Ε. 1, 2, 3 (3 Σεμινάρια) 
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ΣΤΑΔΙΑ Σ.Β.Α.Κ.  

Μεταξύ άλλων: 

 

• Συλλογή και αξιολόγηση παλαιότερων σχετικών μελετών 

• Ενδεικτικές Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων 

• Ενδεικτικές Απογραφές στάθμευσης 

• Συμμετοχικός Σχεδιασμός/ Ιστοσελίδα ΣΒΑΚ/ Ερωτηματολόγια/ Διαβουλεύσεις 

• Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων σε επίπεδο 5ετίας, 10ετίας και 15ετίας 

• Επιλογή του βέλτιστου σεναρίου 

• Σύνταξη του Σχεδίου Δράσης 

• Σχέδιο Παρακολούθησης του ΣΒΑΚ 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

• Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου εντάσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου 
Τομέα Αθηνών. 

• Ο Δήμος συνορεύει με τον Δήμο Ηλιούπολης, Ν. Σμύρνης, Δάφνης – 
Υμηττού, Αλίμου και Π. Φαλήρου 

• Έχει 70.970 μόνιμους κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ 2011) και πυκνότητα πληθυσμού 
~13.230 κατ./km2  

• Από τον Δήμο διέρχεται το ρέμα της Πικροδάφνης, που έχει χαρακτηριστεί 
ως τόπος ιδιαίτερου περιβαλλοντικού κάλλους. 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΘΕΤΙΚΑ (1/5) 

• Από τον Δήμο διέρχονται 20 λεωφορειακές 
γραμμές του ΟΑΣΑ 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΘΕΤΙΚΑ (2/5) 

• Στον Δήμο υπάρχουν δύο (2) γραμμές 
δημοτικής συγκοινωνίας. 
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Πηγή: https://dad.gr/wp-
content/uploads/2021/10/d
hmotikh_sygkoinvnia_2021
-scaled.jpg 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΘΕΤΙΚΑ (3/5) 

• Εντός των ορίων του Δήμου λειτουργούν 3 Σταθμοί 
Μετρό: Δάφνη, Αγ. Δημήτριος, Ηλιούπολη. 
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Σταθμός «Αγ. Δημητρίου» 
Σταθμός «Δάφνη» 

Σταθμός «Ηλιούπολη» 



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΘΕΤΙΚΑ (4/5) 

• Ανάπλαση της οδού Αγ. 
Δημητρίου, με 
διαπλάτυνση των 
πεζοδρομίων και 
δημιουργία διαχωριστικής 
νησίδας. 
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• Δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας γύρω από σχολεία/ σχολικά συγκροτήματα. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΘΕΤΙΚΑ (5/5) 

1ο Νηπιαγωγείο 13ο Δημοτικό & 3ο Γυμνάσιο 13ο Δημοτικό & 3ο Γυμνάσιο 

14ο Δημοτικό 



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (1/4) 

• (Λίγοι) Οδικοί άξονες με μεγάλους φόρτους και υψηλές ταχύτητες, διαμπερούς ή/και 
υπερτοπικής σημασίας (π.χ. Αγ. Δημητρίου, Λ. Βουλιαγμένης-όριο Δήμου).  

• Έντονο πρόβλημα στάθμευσης  ΚΑΙ παράνομης στάθμευσης: 

 Υψηλή ζήτηση για στάθμευση κυρίως στους άξονες πέριξ των σταθμών μετρό 

 Υπάρχουν ελάχιστοι οργανωμένοι χώροι στάθμευσης εκτός οδού 

• Υψηλός δείκτης ιδιοκτησίας και χρήσης ΙΧ 

• Περιοχές έντονης συνύπαρξης πεζών και οχημάτων 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (2/4) 

• Το Δημοτικό οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή πεζοδρόμια και πτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, 
δημιουργώντας συχνά συνθήκες μειωμένης οδικής ασφάλειας για τους πεζούς και τα οχήματα 

• Έλλειψη δικτύου πράσινων διαδρομών (ποδηλατόδρομοι, ήπιας κυκλοφορίας, κλπ) 

• Έλλειψη λειτουργικού δικτύου πεζοδρόμων 

• Αδυναμία στην προσβασιμότητα των Ατόμων Μειωμένης Κινητικότητας (ΑΜΚ) 

• Τέλος, ιδιαίτερα σε θύλακες κατοικίας, η εξυπηρέτηση ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο, κλπ), 
ΑΜΕΑ/ ΑΜΚ και το καθεστώς της οδικής ασφάλειας πεζών και οχημάτων υστερεί και χρήζει βελτίωσης 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (3/4) 
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Ηροδότου, λήψη από Κλεάρχου προς 
Λ. Αγ. Δημητρίου 

Κλεάρχου, λήψη από Ναυάρχου Νοταρά προς 
Θάλειας 

Ναυάρχου Νοταρά, λήψη από Καλλιθέας προς Λ. Αγ. 
Δημητρίου 



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (4/4) 
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Μπουμπουλίνας, λήψη από Λεωνίδου προς  
Ευτέρπης 

Ηροδότου, λήψη από Κλεάρχου  προς Λ. Αγ. 
Δημητρίου 

Φειδίου, λήψη από Κλεάρχου προς Λ. Αγ. 
Δημητρίου 



ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 

• Στον Δήμο Αγίου Δημητρίου λαμβάνουν χώρα ετησίως 105 τροχαία συμβάντα, το 3,0% των οποίων 
είναι σοβαρά (με νεκρό ή βαριά τραυματία).  

• Ετησίως καταγράφονται 18 τροχαία συμβάντα με εμπλεκόμενο πεζό στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
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Δήμος Αγίου Δημητρίου 

Έτος Τροχαία συμβάντα με εμπλοκή πεζού 

2012 22 

2013 23 

2014 21 

2015 21 

2016 19 

2017 15 

2018 13 

2019 9 

Σύνολο 143 

Ποσοστό επί του συνόλου 17,1% 

Συμβάντα ανά έτος 17,9 

 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ στην ΠΥΡΚΑΛ 

Δημιουργία νέου Κυβερνητικού Πάρκου με την επωνυμία «Ανδρέας Λεντάκης» 

 Ανάπλαση εγκαταστάσεων ΠΥΡ.ΚΑΛ. και μετατροπή σε Πάρκο Δημόσιας Διοίκησης 

 

Στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ θα εξυπηρετείται/ μετακινείται καθημερινά πληθυσμός ~14.000 εργαζομένων 
+ 1.000 επισκεπτών  

Ο μελλοντικός σχεδιασμός των ΜΜΜ λόγω του Κυβερνητικού Πάρκου και ιδιαίτερα ο 
(ανά)σχεδιασμός της Γραμμής 4 του Μετρό, θα επηρεάσει θετικά τον Δήμο Αγ. Δημητρίου.  

 Διερεύνηση της δυνατότητας επαναπρογραμματισμού των εργασιών, με στόχο την άμεση έναρξη της κατασκευής 
του τμήματος Γ της Γραμμής 4 του Μετρό και την επέκταση της εντός της ΠΥΡΚΑΛ (αντί της Άνω Ηλιούπολης), με 
προοπτική την επέκταση προς Καλαμάκι. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ στην ΠΥΡΚΑΛ 

41 



ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΥΡΚΑΛ 

ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 



ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΛΥΣΗ 

 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 

(ΓΡΑΜΜΗ 5) ΠΡΟΣ  

• ΠΑΓΚΡΑΤΙ  

• ΒΥΡΩΝΑ 

• ΠΥΡΚΑΛ  

ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΝΟΤΙΑ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ. 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ 4  

ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ 

 



ΒΑΔΙΣΙΜΟΤΗΤΑ – WALKABILITY 
ΟΡΙΣΜΟΣ 

• Οι Leslie et al (2006) αναφέρουν τη βαδισιμότητα ως: 

«ο βαθμός στον οποίο τα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος και των 
χρήσεων γης ευνοούν τους κατοίκους της περιοχής να περπατούν με σκοπό τη 
σωματική άσκηση, την αναψυχή, την πρόσβαση σε υπηρεσίες ή την εργασία.» 

 

• Ο Litman (2003) αναφέρεται στη βαδισιμότητα ως:  

«η ποιότητα των συνθηκών περπατήματος, συμπεριλαμβανομένων βασικών 
παραγόντων που επηρεάζουν την πεζή μετακίνηση όπως η ύπαρξη πεζοδρομίων, η 
ασφάλεια, η άνεση και η εξυπηρετικότητα» 
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ΒΑΔΙΣΙΜΟΤΗΤΑ – WALKABILITY 

Οι πέντε (5) βασικοί πυλώνες που χαρακτηρίζουν τη βαδισιμότητα μια περιοχής είναι: 

• Η συνδεσιμότητα (connectivity) του δικτύου πεζών με μέσα μαζικής μεταφοράς, την κατοικία, με τους 
χώρους εργασίας και αναψυχής και με άλλους προορισμούς. 

• Η φιλική ατμόσφαιρα (convivialness ή convivial atmosphere) που δημιουργεί στον πεζό το φυσικό και 
δομημένο περιβάλλον του δικτύου. 

• Η ύπαρξη ασφαλών, με επαρκή φωτισμό και ορατότητα δημόσιων χώρων που ευνοούν την πεζή 
μετακίνηση (conspicuous). Συμπεριλαμβάνει την ύπαρξη χαρτών και κατάλληλης σήμανσης. 

• Η ύπαρξη υψηλής ποιότητας πεζοδρομίων, ελκυστικών τοπίων και αρχιτεκτονικής και η 
αποτελεσματική διαχείριση του οδικού χώρου και της κυκλοφορίας, που κάνουν το περπάτημα άνετο 
και ευχάριστο (comfort). 

• Η ευκολία χρήσης (convenience) του δικτύου των πεζών, ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί άλλα μέσα 
μεταφοράς από άποψη αποτελεσματικότητας. 
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ΒΑΔΙΣΙΜΟΤΗΤΑ – WALKABILITY 

Τα χαρακτηριστικά μια βατής γειτονιάς είναι (walkscore.com): 

• Το κέντρο, λειτουργεί ως ένας ενιαίος δημόσιος χώρος με πεζοδρομήσεις και δρόμους ήπιας 
κυκλοφορίας 

• Υψηλή συγκέντρωση ανθρώπων, έτσι ώστε να υπάρχει έντονη εμπορική δραστηριότητα και συχνή 
δημόσια συγκοινωνία 

• Μεικτά εισοδήματα και μεικτές χρήσεις γης, για να είναι προσιτή η στέγαση κοντά στις εμπορικές 
χρήσεις γης 

• Δημόσιοι χώροι πρασίνου, που ευνοούν τη συνάθροιση και το παιχνίδι 

• Σχεδιασμός με επίκεντρο τον πεζό 

• Ύπαρξη σχολείων και χώρων εργασίας σε κοντινή απόσταση από τις κατοικίες 

• Σχεδιασμός των δρόμων με βάση τις ανάγκες των πεζών, των ποδηλατών και της δημόσιας συγκοινωνίας 
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ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

• Πραγματοποιήθηκαν απογραφές στάθμευσης και 
βαδισιμότητας στον Δήμο Αγ. Δημητρίου, στην περιοχή που 
περικλείεται από τους άξονες: Λ. Βουλιαγμένης, 
Μπουμπουλίνας, Ευτέρπης, Αρχιμήδους, Ναυάρχου 
Νοταρά, Ελπιδοφόρου, Λ. Αλ. Παπαναστασίου. 

• Συνολικά απογράφηκαν 56 οδικά τμήματα (~3,7 χλμ). 
Καταγράφηκαν 402 νόμιμα σταθμευμένα και 276 
παράνομα σταθμευμένα (~41%). 
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ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

• Το 54% των οδικών τμημάτων είχε πλάτος 
πεζοδρομίου μικρότερο του 1,50μ., ενώ μόνο το 
28% έχουν πλάτος >2,50μ.  
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 Το 56% των πεζοδρομίων 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ 
το 14% σε κακή.  



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πόλης με βάση τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης 
κινητικότητας 

 

2. Αλλαγή νοοτροπίας πολιτών, εργαζομένων, κλπ: προτεραιότητα στον άνθρωπο και όχι στο όχημα 

 

3. Επέκταση/ Αναβάθμιση/ Αύξηση Χρήσης Δικτύου ΜΜΜ 

 

4. Μείωση κυκλοφορίας οχημάτων και μείωση της ταχύτητας 

 

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός εκτεταμένου/ ολοκληρωμένου δικτύου εξυπηρέτησης ήπιων 
μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) που να συνδέει τις γειτονιές με τα Κέντρα, τους χώρους 
Πολιτισμού, εκπαιδευτικά συγκροτήματα, αθλητικά συγκροτήματα, κλπ. 
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

6. Διαχείριση του προβλήματος της υπερβολικής ζήτησης και της παράνομης στάθμευσης με μέτρα 
που αποσκοπούν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση 

 

7. Ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας Ατόμων Μειωμένης Κινητικότητας (ΑΜΚ) 

 

8. Βελτιώσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας  

 

9. Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας και ενθάρρυνση εναλλακτικών επιλογών μετακίνησης 

 

10. Υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης και ανάδειξη νέων χώρων 
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Το ποδήλατο μαζί με τα αυτοκίνητα σε σύμπνοια με τον Ελληνικό Κ.Ο.Κ.  
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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Ήπιας Κυκλοφορίας 

53 



Διαβάσεις Πεζών 
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Πληροφόρηση - Τοπόσημα 
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Κυκλικοί Κόμβοι 
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Πάρκα Τσέπης (Parklets) 
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Αστικές Κερκίδες 
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Αστικές Κερκίδες - Ρέματα 
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Ενδεικτική Διάταξη λειτουργίας «superblocks» 
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Παράδειγμα superblock στη Βαρκελώνη 
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SUPERBLOCKS 



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

Τρία (3) Σενάρια: 

 

• Σενάριο Τάσεων (Do Nothing or Business As Usual) 

• Ήπιο Σενάριο (Do Something) 

• Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (Do Everything) 

 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ήτοι 5ετία, 10ετία και 15+ετία. 
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1) Διαχείριση οδικής κυκλοφορίας 

2) Οδική ασφάλεια 

3) Διαχείριση στάθμευσης 

4) Δημόσια συγκοινωνία 

5) Πράσινες διαδρομές 

6) Χώροι πρασίνου-Κοινόχρηστοι χώροι 

7) Εμπορικές μεταφορές 

8) Κατανάλωση ενέργειας 

9) Προώθηση και δράσεις βιώσιμης 
κινητικότητας - Άλλα μέτρα 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΡΩΝ 
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Διαχείριση οδικής κυκλοφορίας 

Κυκλοφοριακή οργάνωση 

• Νέα Ιεράρχηση 

• Μονοδρομήσεις - Αντιδρομήσεις 

• Ζώνες Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων  

• Απομάκρυνση βαρέων οχημάτων από το κέντρο 
του Δήμου 

• Αναπλάσεις κεντρικών οδών 

• Μετατροπή των οδών σε ήπιας κυκλοφορίας και 
συνύπαρξης πεζών και οχημάτων  

• Car pooling/Car sharing 

• Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας 
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Οδική ασφάλεια 

Αναδιαμόρφωση κόμβων 

• Δημιουργία κυκλικών κόμβων 

• Σημειακές βελτιώσεις σε ισόπεδους κόμβους 
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Διαχείριση στάθμευσης 

Παρόδια στάθμευση 

• Απαγόρευση παρόδιας στάθμευσης εκεί όπου έχουν 
προτεραιότητα πεζοί και ποδηλάτες 

• Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) 

• Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ 

• Σταθμοί φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

• Δημιουργία σταθμών ποδηλάτων κοινής χρήσης 

• Απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων σε 
δημόσιους χώρους και σε περιοχές μικτών χρήσεων 

Στάθμευση εκτός οδού 

• Κατασκευή και λειτουργία οργανωμένων χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού στην περίμετρο του 
κέντρου και στα όρια του Δήμου (park n ride) 
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Δημόσια συγκοινωνία 

Αστικές Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ 

• Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών όπου 
απαιτείται, έτσι ώστε να εξυπηρετούν μεγαλύτερη 
του Δήμου 

• Βελτίωση τόσο της αξιοπιστίας όσο και της 
συχνότητας των δρομολογίων των λεωφορειακών 
γραμμών 

• Εφαρμογή τηλεματικής, στο σύνολο των στάσεων 
του ΟΑΣΑ εντός του Δήμου 

• Αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων του 
ΟΑΣΑ, ώστε να μην εμποδίζουν το περπάτημα στα 
πεζοδρόμια, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον 
και να συμβάλουν στην αισθητική της πόλης 

• Ανανέωση του στόλου με πιο «καθαρά» οχήματα 
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Πράσινες διαδρομές 

Δίκτυα ενθάρρυνσης της ενεργής μετακίνησης (περπάτημα, 
ποδήλατο, πατίνι …) 

• Υλοποίηση δικτύου διαδρομών κατάλληλων για ΑΜΕΑ, παιδιά, 
ηλικιωμένους, κλπ. 

• Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων (αποκλειστική ή μικτή 
υποδομή) 

• Κατασκευή πεζοδρομίων όπου δεν υπάρχουν  

• Δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (μετατροπή 
οδών σε πεζόδρομους ή ήπιας κυκλοφορίας) σε ακτίνα 300μ. 
πέριξ σχολικών συγκροτημάτων, με στόχο την εξασφάλιση 
της ασφαλούς προσπέλασής τους  

• Δημιουργία χώρων κοινωνικοποίησης «superblocks», parklet 

• Επέκταση συστήματος bike-sharing 

• Υλοποίηση θεσμοθετημένων προτάσεων (ΓΠΣ) π.χ. 
πεζόδρομων 
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Μονόδρομος με δύο ζώνες στάθμευσης 

 

 

 

 

 

Υφιστάμενη 

Προτεινόμενη 

Ενδεικτικές διατομές ποδηλατικών διαδρομών 
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Χώροι Πρασίνου - Κοινόχρηστοι Χώροι 

Υποδομές ενίσχυσης και επέκτασης πρασίνου-δημόσιων 
χώρων 

• Αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που 
βρίσκονται εντός της πόλης 

• Επανασχεδιασμός Πλατειών και δημιουργία νέων 

• Δημιουργία «πάρκων τσέπης» 

• Εγκατάσταση αστικών κερκίδων 

• Αύξηση πρασίνου με φυτεύσεις στον δημόσιο χώρο, 
π.χ. σε πεζοδρόμια που διαπλατύνθηκαν, σε νησίδες 
και κοινόχρηστους χώρους 
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Εμπορικές μεταφορές 

Μέτρα πολιτικής 

• Εφαρμογή αυστηρού ωραρίου για 
φορτοεκφορτώσεις 

• Απαγόρευση χρήσης του τοπικού 
οδικού δικτύου από μεγάλα 
οχήματα 

• Επιβράβευση επιχειρήσεων με 
φιλική στο περιβάλλον οργάνωση 
των μεταφορών τους 
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Κατανάλωση ενέργειας 

Σχέδια 

• Εκπόνηση και εφαρμογή ΣΦΗΟ: Σχεδίων 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων  

Ανανέωση στόλου 

• Ανανέωση / Εκσυγχρονισμός στόλου δημοτικών 
οχημάτων και αντικατάσταση με νέα, χαμηλής 
κατανάλωσης, περιβαλλοντικά φιλικά (ηλεκτρικά, 
υβριδικά, φυσικό αέριο) 
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Προώθηση & Δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας - Άλλα μέτρα 

Μέτρα προώθησης 

• Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα 
σχολεία 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς 
τη Βιώσιμη Κινητικότητα με εξατομικευμένες 
προωθητικές ενέργειες σε επίπεδο μεμονωμένου 
νοικοκυριού 

• Ένταξη του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στο 
σχολικό πρόγραμμα 

• Καθιέρωση ημέρας χωρίς αυτοκίνητα στο κέντρο (π.χ. 
«Κυριακή Χωρίς Αυτοκίνητο») 

• Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για eco - 
driving οδήγηση σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς 
(λεωφορείων, ταξί) και σε κάθε ενδιαφερόμενο δημότη 
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Μέτρα προώθησης 

• Εκστρατείες ενημέρωσης – Σεμινάρια κυκλοφοριακής 
αγωγής και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων στους 
εργαζόμενους στον Δήμο και στο ευρύτερο κοινό – 
Διενέργεια σεμιναρίων ασφαλούς οδήγησης στους 
οδηγούς των Μέσων Συλλογικής Μεταφοράς. 

• Συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Τροχαίας για την 
εκπαίδευση στελεχών της σε θέματα βιώσιμης 
κινητικότητας  

• Έλεγχοι των επαγγελματικών οχημάτων μεταφοράς 
ευπαθών προϊόντων και επικίνδυνων εμπορευμάτων 

• Συστηματική καταγραφή των τροχαίων ατυχημάτων 
και των επικίνδυνων θέσεων & Βελτίωση του 
συστήματος καταγραφής τους 

Προώθηση & Δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας - Άλλα μέτρα 
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Μέτρα προώθησης 

• Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας με εκδηλώσεις ενημέρωσης 
των πολιτών. 

Άλλα μέτρα 

• Βελτίωση του συστήματος άμεσης 
αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων, 
κυρίως μέσω της συνεργασίας Δήμου - 
Τροχαίας - ΕΚΑΒ – Πυροσβεστικής. 

• Εκπόνηση Χαρτών θορύβου και λήψη 
μέτρων σε περιπτώσεις υπέρβασης των 
νομοθετημένων τιμών.  

Προώθηση & Δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας - Άλλα μέτρα 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Νέα Υόρκη 
Πηγή: NYC Department of Transportation 

Νέα Υόρκη 
Πηγή: National Association of City Transportation Officials 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Νέα Υόρκη 



 

 

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας! 
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