
1η Συνάντηση Δικτύου Φορέων Σ.Β.Α.Κ. 
Δήμου Ιλίου

Η πολεοδομική συγκρότηση του Δήμου Ιλίου, τα προβλήματα και οι 
προκλήσεις για την κυκλοφοριακή οργάνωση του

Η ομάδα εργασίας του Δήμου:  Ιωάννα Μητρογιάννη

Κωνσταντίνος Σκεντέρης

Βασίλης Παπαναγιώτου

Μαριάνθη Ράππου

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019





Γεωγραφική Θέση Δήμου Ιλίου



Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά 

Ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και 
είναι ένας από τους επτά Δήμους 
της Περιφερειακής Ενότητας του 

Δυτικού Τομέα Αθηνών

Έχει έκταση 9.250 στρέμματα

Απέχει 8 km από το κέντρο της 
Αθήνας και συνορεύει με τους 

Δήμους Περιστερίου, Πετρούπολης 
και Αγίων Αναργύρων –Καματερού

Έχει μόνιμο πληθυσμό 84.793 
κατοίκους και πληθυσμιακή 

πυκνότητα 10.871 κατοίκους / τ.χλμ

Η οικονομική του δραστηριότητα 
αναπτύσσεται στον δευτερογενή 
και τριτογενή τομέα (μεταποίηση, 
εμπόριο, υπηρεσίες), με έμφαση 

στις μικρού μεγέθους βιομηχανίες 
και βιοτεχνίες, αλλά και με πολλές 

μικρές επιχειρήσεις. 



Κυκλοφοριακές – συγκοινωνιακές 
συνδέσεις

Διέρχονται από τα 
διοικητικά όρια του Δήμου 

τρεις βασικοί οδικοί άξονες:

• Η Λεωφόρος Θηβών 
(μήκους 11 km)

• Η Λεωφόρος Φυλής και

• Η Λεωφόρος Δημοκράτιας

Διασυνδέει τους 
βορειοδυτικούς Δήμους της 

Δυτικής Αττικής με την 
Αθήνα:

• Μέσω των κεντρικών 
λεωφόρων και

• Των καθέτων οδών: 
Ανδρέα Παπανδρέου, Αγ. 
Νικολάου, Πετρουπόλεως, 
Ερμιόνης και Καπετάν 
Βέρρα 

Συνδέεται μέσω Αστικών 
Συγκοινωνιών (λεωφορεία 

και τρόλλεϋ) με:  

• Τους σταθμούς του μετρό 
Άγιος Αντώνιος και 
Ανθούπολη

• Το Κέντρο της Αθήνας

• Το Κέντρο του Πειραιά

• Τους Δήμους του Δυτικού 
Τομέα



Δίκτυο ποδηλατόδρομων - πεζόδρομων
Ο Δήμος προέβη στην χάραξη ενός πιλοτικού δικτύου ποδηλατόδρομων με κριτήριο τη 
σύνδεση σημαντικών πόλων έλξης της πόλης (τοπικά κέντρα, δημόσια κτίρια, εκπαιδευτικά 
συγκτροτήματα, χώρους πρασίνου, αναψυχής, αθλητικοί χώροι κλπ).

Οι κατασκευασμένοι πεζόδρομοι διέρχονται από τις οδούς:
▪ Έκτορος από Λεωφ. Χασιάς έως Παναγούλη

▪ Αλ. Παναγούλη από Αχιλλέως έως Φιλοκτήτου

▪ Φιλοκτήτου από Παναγούλη έως Αίαντος

▪ Αίαντος από Φιλοκτήτου έως Βρισηίδος

▪ Θηβών από Ιδομενέως έως Αγ. Νικολάου

Ο Δήμος διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο πεζοδρόμων και χώρων πρασίνου



ΔΙΚΤΥΟ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ –
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ –
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα Σχεδίου Πόλης 
Πολεοδομικών και Κυκλοφοριακών 
Εφαρμογών

Τεχνική Υπηρεσία



Οικιστική 
εξέλιξη –
Πολεδομικός
Σχεδιασμός

❑Το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο συντάχθηκε την εποχή του Όθωνα το 1858 και η 
επέκταση του εγκρίθηκε το 1926

❑Τη δεκαετία του ‘50 και του ‘60 διαμορφώθηκαν χωρίς σχεδιασμό τα βασικά 
χαρακτηριστικά της οικιστικής δομής της πόλης.

❑Στον ελλαδικό χώρο η πολεοδόμηση προηγήθηκε οποιουδήποτε χωροταξικού
σχεδιασμού και μάλιστα για εξήντα χρόνια ο μοναδικός πολεοδομικός νόμος
που εξεδόθη ήταν το ν.δ. της 17-7-1923 «Περί σχεδίων Πόλεων, Κωμών και
Συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών», ο οποίος, σε αντίθεση με τα
μεταγενέστερα πολεοδομικά νομοθετήματα, δεν απαιτούσε γενικότερο
πολεοδομικό σχεδιασμό

❑Το 1957 εντάχθηκαν στο σχέδιο οι περιοχές ΡΙΜΙΝΙ και ΒΕΡΑΚΕΪΚΑ

❑Το 1958 η περιοχή ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

❑Το 1968 οι περιοχές ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ και ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ

❑Το 1970 η περιοχή ΜΙΧΕΛΗ

❑Το 1978 η περιοχή ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

❑Το 1991 Εγκριση του Γ.Π.Σ. ΦΕΚ 226 Δ_08.05.1991

❑Το 1995 Συμπλήρωση του Γ.Π.Σ. ΦΕΚ 79 Δ_17.02.1995

❑Το 1996 η περιοχή ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ (δύο οικοδομικά 
τετράγωνα εκ των οποίων το ένα κοινόχρηστος χώρος νότια των Εργατικών 
Πολυκατοικιών)

❑Τέλος το  2003 εντάχθηκε στο σχέδιο Ζώνη εκατέρωθεν της Λεωφ. Θηβών στην 
περιοχή ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ



ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΩΝ 
ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμήμα Σχεδίου Πόλης Πολεοδομικών 
και Κυκλοφοριακών Εφαρμογών

Τεχνική Υπηρεσία



Γενικό 
Πολεοδομικό 
Σχέδιο
❑Το 1991 εγκρίνεται το Γενικό

Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ιλίου
(ΦΕΚ 226Δ/1991) βάσει των
διατάξεων του Ν. 1337/1983

❑Το 1995 συμπληρώνεται το Γ.Π.Σ. –
ΦΕΚ 79Δ/1995 με την ένταξη περιοχής
120 στρεμμάτων στην περιοχή
Εργατική Εστία –Πύργος Βασιλίσσης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΑΘΗΝΑΣ



Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Με την αρχική έγκριση του Γ.Π.Σ.:

❑Δημιουργούνται 19 Πολεοδομικές Ενότητες, οι οποίες οργανώνονται σε 7 συνοικίες

❑Σε κάθε πολεοδομική ενότητα δημιουργείται ο απαραίτητος κοινωνικός εξοπλισμός σε 
κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες

❑Οργανώνεται και ιεραρχείται το Βασικό Οδικό Δίκτυο

❑Προσδιορίζονται χρήσεις γης του Π.Δ του 1986:

▪ Γενική Κατοικία του άρθρου 3

▪ Καθορίζεται Βιοτεχνικό Πάρκο στον χώρο που περικλείεται από την οδό ΒΥΤΙΒΙΛΙΑ, το 
ρέμα και τον υποσταθμό της ΔΕΗ με επιτρεπόμενη χωροθέτηση δραστηριοτήτων του 
άρθρου 5

▪ Χωροθετείται διοικητικό κέντρο στην περιοχή ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 

▪ Χωροθετείται υπερτοπικός πόλος αναψυχής στον χώρο του Εθνικού Ιδρύματος 
Νεότητας



Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Με την επέκταση - τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του 1995 εντάσσεται περιοχή 120 
στρεμμάτων για εξυπηρέτηση άλλων χρήσεων πλην κατοικία:

❑Τοπικό Πολεοδομικό Κέντρο του άρθρου 4 με εξαίρεση την κατοικίας

❑Ελεύθεροι Χώροι αστικού πρασίνου του άρθρου 9

❑Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

Επισημαίνεται ότι βάσει της οικιστικής εξέλιξης, της υφιστάμενης κατάστασης 
και της παρόδου σχεδόν τριανταετίας από την έγκριση του Γ.Π.Σ.  αλλά και του 
νέου νόμου Ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις.» υπάρχει μεγάλη ανάγκη επικαιροποίησης / αναθεώρησής 
του μέσω ενός νέου Τ.Χ.Σ.

Ο Δήμος μας πολύ πρόσφατα ΄με την Α.Δ.Σ.277/19 ζητά την χρηματοδότηση 
από το Πράσινο Ταμείο της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»



Πάρκο 
Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίσης 
– Πάρκο Τρίτση

❑Με τη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου – ΦΕΚ 20Δ/1996 
καθορίστηκαν Χρήσεις Γης, Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
στο Οικολογικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 

❑Με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (Ν. 4277/2014) το 
Πάρκο Τρίτση χαρακτηρίζεται ως «Μητροπολιτικό Πάρκο 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης» και εντάσσεται στο 
δίκτυο των Αστικών Μητροπολιτικών Πάρκων



ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156Α/2014)

Ανήκει στην Χωρική Υποενότητα 
της Δυτικής Αθήνας της Χωρικής 
Ενότητας Αθηνών – Πειραιά μαζί 

με τους Δήμους:

• Περιστερίου, 

• Αγίων Αναργύρων – Καματερού, 

• Πετρούπολης, 

• Αιγάλεω, 

• Αγία Βαρβάρα και

• Χαϊδαρίου

Για την Χωρική Υποενότητα 
Δυτικής Αθήνας δίνεται 

προτεραιότητα:

• στην Χωροθέτηση Υποδομών, 
περίθαλψης και πρόνοιας 
καθώς και

• Στην Διαδημοτική σύνδεση των 
Δήμων της με Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς

Ορίζει Δευτερεύοντες Άξονες 
Μητροπολιτικής Σημασίας 

• Την Λεωφ. Δημοκρατίας και

• Την οδό Φυλής



Βασικό 
Οδικό Δίκτυο

Με το ΦΕΚ 701Δ/1990 
θεσμοθετείται το 

Βασικό Οδικό Δίκτυο 
Ν. Αττικής

Οι οδοί που 
περιλαμβάνονται στα 
όρια του Δήμου Ιλίου 

είναι οι εξής:

Λεωφ. Θηβών

Οδός Φυλής

Λεωφ. Δημοκρατίας

Οδός Ευαγγελίστριας –
Μενελάου – Αγ. 

Νικολάου



Κυκλοφοριακά Προβλήματα

❑Λόγω της γεωγραφικής θέσης ο Δήμος είναι αποδέκτης αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου από Βορρά 
προς Νότο αλλά και από Ανατολή προς Δύση και αντίστροφα

❑Οι Βασικοί Οδικοί Άξονες διατρέχουν περιοχές Γενικής Κατοικίας

❑Ο κυκλοφοριακός φόρτος εμφανίζεται εντονότερος στο νότιο τμήμα του Δήμου με ουσιαστική 
αδυναμία εκτόνωσης

❑Στο Κέντρο της πόλης συσσωρεύονται εμπορικές δραστηριότητες δημιουργώντας κυκλοφοριακή 
συμφόρηση

❑Η έλλειψη επαρκών χώρων στάθμευσης στο εμπορικό κέντρο ενισχύει την κυκλοφοριακή συμφόρηση 
και την παράνομη στάθμευση

❑Η έλλειψη σταθμών σταθερής τροχιάς (μετρό) στα όρια του Δήμου



Στην εποχή της Κλιματικής Αλλαγής
❑Η μείωση των ενεργειακών αποθεμάτων και τα έντονα καιρικά φαινόμενα οδήγησαν στην 
ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών με σκοπό:
▪ Την προστασία του πληθυσμού 

▪ Την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

▪ Την εξασφάλιση της εύρυθμης πόλης στο μέλλον

❑Ο Δήμος Ιλίου συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα, μια 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει καταρτίσει Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια

❑Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανθρακική ουδετερότητα μέχρι το 2050



Αναγκαιότητα Ανάπτυξης Βιώσιμων Σχεδίων
❑Για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

❑Την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορρύπανσης

❑Την επίτευξη ασφαλών μετακινήσεων με σεβασμό στα άτομα με αναπηρία και την μείωση των 
τροχαίων ατυχημάτων

❑Τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης

❑Την διαφύλαξη των κοινόχρηστων χώρων

❑Την αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος



Ευχαριστούμε!


