
Β’ Διαβούλευση Εμπλεκόμενων Φορέων

Ιούνιος 2020 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Δήμου Ιλίου

Συμμετέχω, 

Αλλάζω την πόλη μου!



Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου

1η Διαβούλευση
09/12/2019

Προβλήματα και ευκαιρίες στις αστικές 
μετακινήσεις 

Ολοκλήρωση 4ης Φάσης 
05/12/2020

Τελικό πακέτο μέτρων 

Σχέδιο Δράσης
Χρηματοδοτικά εργαλεία Εορτασμός ΣΒΑΚ

Έναρξη σύμβασης
05/08/2019

1ο Παραδοτέο
05/10/2019

Μεθοδολογία και εργαλεία 
εκπόνησης ΣΒΑΚ

2ο Παραδοτέο
05/02/2019

Οργάνωση διαδικασιών ΣΒΑΚ - Ανάλυση 
υφιστάμενης κατάστασης

2η Διαβούλευση
Ιούνιος 2020

Επικύρωση οράματος, διαμόρφωση και ψήφιση 
σεναρίου κινητικότητας και προτεραιοτήτων3ο Παραδοτέο

05/08/2020
Όραμα, προτεραιότητες, στόχοι 

– προσχέδιο πακέτων μέτρων 3η Διαβούλευση
Σεπτέμβριος 2020

Διαμόρφωση και ψήφιση του τελικού 
πακέτου μέτρων



Πρόγραμμα Β’ Διαβούλευσης

29/06/2020

o Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης στο 
Δήμο Ιλίου

o Αποτελέσματα του συμμετοχικού σχεδιασμού από την Α’ 
φάση διαβούλευσης

o Η παρουσίαση του Οράματος για τον Δήμο Ιλίου

o Παρουσίαση των προτεραιοτήτων και των εναλλακτικών 
σεναρίων για την κινητικότητα στο Δήμο Ιλίου

o Συζήτηση με τους συμμετέχοντες



Βασικά Ιστορικά, Περιβαλλοντικά Στοιχεία και Μορφολογία

Ίδρυση: 1858

1861: 227 κάτοικοι

Ήπιο ανάγλυφο



Ρύποι - Θόρυβος

1/3 των εκπομπών 
οφείλεται στην 

κυκλοφορία

Πυκνότητα Πληθυσμού 
και Βασικοί Οδικοί 

Άξονες



Πολεοδομική Οργάνωση

Ανάπτυξη γραμμικών 
κέντρων

Ιστορικό Κέντρο Ισχυρό

Ύπαρξη χώρων πρασίνου

Διασπορά Χρήσεων



ΑΙΓΑΛΕΩ 3%

(ΔΣ 29 %) ΑΘΗΝΑ

27 %

(ΔΣ 49 %)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3 %

(ΔΣ 43 %)

9% (ΔΣ 32 %)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

11 %  (ΔΣ 28 %)

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

4 % (ΔΣ 38 %)

ΑΧΑΡΝΕΣ 3 %

(ΔΣ 28 %)

Πόλοι Έλξης Ευρύτερης Περιοχής

Μερίδιο Συλλογικών Μέσων 
Μετακίνησης: 35 %

ΚΑΜΑΤΕΡΟ 

2 % (ΔΣ 29 %)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

2 % (ΔΣ 30 %)

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 2 %

(ΔΣ 29 %)

ΧΑΪΔΑΡΙ 2 %

(ΔΣ 28 %)

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ -

ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 

2 % (ΔΣ 28 %)

ΝΙΚΑΙΑ

2 % (ΔΣ 28 %)



Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης

Αποκομμένο από την πόλη από τη 
λεωφόρο Φυλής



Υφιστάμενη λειτουργία οδικού δικτύου

Ποδήλατο Απόν

Επίκεντρο Κυκλοφορίας η Θηβών



Καταγραφή Στάθμευσης

Κορεσμένο το κέντρο



Δίκτυο Πεζού - Ποδηλάτη

Δίκτυο Ποδηλάτου

Πλάτη πεζοδρομίων



Δημόσια συγκοινωνία
Ικανοποιητική Κάλυψη

7 ‘ για Κ (ανά 12΄)

25’ για Μ (ανά 12’) 
15 ‘ για Κ (ανά 12’) 

17’ για Μ (ανά 25’) 

15 ‘ για Κ (ανά 12’)

25’ για Μ (ανά 25’) 
25 ‘ για Κ (ανά 5’)

25’ για Μ (ανά 5’) 

17 ‘ για Κ (ανά 12’)

20’ για Μ (ανά 12’) 

9 ‘ για Κ (ανά 10’) 

13’ για Μ (ανά 20’) 

13 ‘ για Κ (ανά 10’) 

16’ για Μ (ανά 20’) 

14 ‘ για Κ (ανά 25’) 

13’ για Μ (ανά 12’) 

13 ‘ για Κ (ανά 9’) 

12’ για Μ (ανά 5’) 

5 ‘ για Κ (ανά 9’) 

4’ για Μ (ανά 5’) 
17 ‘ για Κ (ανά 9’) 

12’ για Μ (ανά 5’) 

15 ‘ για Κ (ανά 12’) 

17’ για Μ (Π) 

5 ‘ για Κ (ανά 5’) 

14’ για Μ (ανά 5’) 

9 ‘ για Κ (ανά 12’) 

22’ για Μ (ανά 4’) 



Επικίνδυνα σημεία – Τροχαία συμβάντα

Θάνατοι ή σοβαροί 
τραυματισμοί

Συμβάντα



Α΄ Φάση Συμμετοχικού Σχεδιασμού

πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών: www.svak-iliou.com

πρώτη δημόσια Διαβούλευση με 
τους εμπλεκόμενους φορείς

Δεκέμβρης 2019

Ερωτηματολόγια: 

• Φορέων [6]

• Πολιτών [97]

• Εμπόρων [30]



Αποτελέσματα Α΄ Φάσης Συμμετοχικού σχεδιασμού

o ελλιπείς υποδομές - αδυναμία του υφιστάμενου σχεδιασμού να προωθήσει ίσες 
ευκαιρίες και δυνατότητες μετακίνησης 

_αποκλεισμός ευάλωτων ομάδων (ΑμεΑ, παιδιά, μαθητές, ηλικιωμένοι κ.α)

ζητήματα ασφάλειας (ειδικά για τη χρήση 
o προβλήματα στάθμευσης με αυξημένη ένταση στο κέντρο του Δήμου

_παράνομη στάθμευση επί των πεζοδρομίων και πεζοδρόμων

o προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και την κάλυψη του υφιστάμενου 
δικτύου των ΜΜΜ

_κακή σύνδεση με το Μετρό και με το κέντρο της Αθήνας
_απουσία νυχτερινών δρομολογίων

o απουσία κουλτούρας σεβασμού στο ποδήλατο και την πεζή μετακίνηση

προβλήματα που αναδείχθηκαν από την Α’ Διαβούλευση (9/12/2019) και 

από τα ερωτηματολόγια των φορέων 

_ελλιπείς υποδομές για την απρόσκοπτη κίνηση ποδηλατών και πεζών



o Βασικά Ιστορικά, Περιβαλλοντικά Στοιχεία και Μορφολογία

o Ρύποι

o Θόρυβος

o Πολεοδομική Οργάνωση

o Υπερτοπικοί Πόλοι Έλξης Ευρύτερης Περιοχής

o Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης

o Υφιστάμενη λειτουργιά Οδικού Δικτύου

o Καταγραφή στάθμευσης

o Δίκτυο πεζού – ποδηλάτη

o Δημόσια συγκοινωνία

o Επικίνδυνα σημεία τροχαία συμβάντα

Ανάλυση και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης



Αποτελέσματα Α΄ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού- ερωτηματολόγια πολιτών

προβλήματα που αναδείχθηκαν από τα ερωτηματολόγια των πολιτών 

Ποσοστό 
συμμετεχόντων

που τα αξιολογεί ως 
σημαντικά

(βαθμολογία>3)

Περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίων και ύπαρξη εμποδίων (π.χ. τραπεζοκαθίσματα, 
σταθμευμένα οχήματα, λακκούβες κτλ.)

77%

Έλλειψη χώρων στάθμευσης για αυτοκίνητα και δίκυκλα 67%

Ανεπαρκές δίκτυο για μετακίνηση με ποδήλατο (έλλειψη κατάλληλης σήμανσης, έλλειψη 
χώρων στάθμευσης, έλλειψη ποδηλατοδρόμων κτλ.)

60,42%

Αραιά δρομολόγια και έλλειψη αξιοπιστίας δημόσιας συγκοινωνίας 56,25%

Έλλειψη ελεύθερων δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου 54,17%

Κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις 44%

Περιορισμένες γραμμές λεωφορείων και αραιές στάσεις 35,42%

Έλλειψη καθαρής ατμόσφαιρας και ηχορύπανση 31,25%

Ελλιπής σήμανση – ελλιπής συντήρηση της σήμανσης – μειωμένο αίσθημα οδικής 
ασφάλειας

27%



Αποτελέσματα Α΄ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού- ερωτηματολόγια πολιτών

προτάσεις- μέτρα 
Ποσοστό συμμετεχόντων 
που θεωρεί σημαντικό να 

υλοποιηθούν άμεσα
(βαθμολογία>3)

Μέτρα για να μπορούν ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά να κινούνται με ασφάλεια και άνεση 
(π.χ. βελτίωση πεζοδρομίων, βελτίωση των διαβάσεων, διαμόρφωση σχολικών 
διαδρομών, αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων κτλ.)

91,67%

Μέτρα για την ενίσχυση του περπατήματος (π.χ. πεζοδρομήσεις, διαπλάτυνση 
πεζοδρομίων, αύξηση χώρων πρασίνου, πράσινες διαδρομές)

83,33%

Μέτρα για την ενίσχυση του ποδηλάτου (π.χ. ποδηλατόδρομοι, θέσεις στάθμευσης 
ποδηλάτων, κοινόχρηστα ποδήλατα)

77,08%

Προτάσεις για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και προστασίας των πολιτών γενικά 
(π.χ. περιοχές ήπιας κυκλοφορίας)

70,83%

Μέτρα για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης και γενικότερα για στάθμευση 64,58%

Μέτρα για τη βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. πιο συχνά δρομολόγια, 
πιο άνετες στάσεις, πιο πολλές στάσεις κτλ.)

64,58%

Μέτρα σχετικά με τη χρήση αυτοκινήτων και μηχανών ( π.χ. μείωση της ταχύτητας, 
προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων)

58,33%



Αποτελέσματα Α΄ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού- ερωτηματολόγια εμπόρων

προβλήματα που αναδείχθηκαν από τα ερωτηματολόγια των 
εμπόρων

Ποσοστό 
συμμετεχόντων

που τα αξιολογεί ως 
σημαντικά

Έλλειψη χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και δίκυκλων καθώς η παραμονή 
των πελατών είναι  ολιγόλεπτη

76%

Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην οδό μπροστά από το κατάστημα, 
ρύπανση και θόρυβος

73%

Περιορισμένη πρόσβαση από ηλικιωμένους, ΑμεΑ και γονείς με καροτσάκι λόγω 
ελλιπούς  υποδομής

70%

Παράνομη στάθμευση μπροστά στο κατάστημα που δυσχεραίνει την είσοδο και 
έξοδο των  πελατών

63%

Ελλιπής σύνδεση της περιοχής που βρίσκεται το κατάστημα με Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς (δεν υπάρχει κοντά στάση, αραιή διέλευση)

53%

Περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίου που περιορίζει τη διέλευση των πεζών και 
περιορίζει την  ορατότητα προς τη βιτρίνα ή την επιγραφή

50%



Αποτελέσματα Α΄ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού- ερωτηματολόγια εμπόρων

προτάσεις- μέτρα 

➢Δημοτικό Πάρκινγκ- Υπαίθριο Πάρκινγκ

➢Πεζοδρόμηση του κέντρου του Δήμου 

➢Απαγόρευση του αυτοκινήτου στο κέντρο του Δήμου 

➢Επισκευή- συντήρηση των πεζοδρομίων

➢Υποδομές που να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ΑμεΑ και άτομα 
με δυσκολίες κινητικότητας

➢Απαγόρευση στάθμευσης στο κέντρο 

➢Έλεγχος -αστυνόμευση για παράνομη στάθμευση

➢Ειδικό ωράριο για φορτο-εκφορτώσεις



Αποτελέσματα Α΄ Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού

ερωτηματολόγια εμπόρων και πολιτών 

Σε τι είδους πόλη θέλουμε να ζήσουμε;



« Μια πόλη φιλική και ζωντανή για τους πολίτες της, χωρίς 
περιορισμούς και αποκλεισμούς, εύκολα προσβάσιμη για πεζούς, 

ποδηλάτες και ευάλωτες ομάδες μετακινούμενων, που θα αναδεικνύει 
την ιστορία και την ταυτότητά της, τους χώρους πρασίνου της, θα 
ενθαρρύνει την εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα στο 
κέντρο της, καθώς και θα εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα και 

αποδοτικότητα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς» 

ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου- Σκιαγράφηση Οράματος



ανάδειξη προτεραιοτήτων

_ Εξασφάλιση ασφαλούς και άνετης μετακίνησης με τα πόδια, με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη 
των αναγκών των ευάλωτων κατηγοριών μετακινούμενων και των ατόμων με προβλήματα 
κινητικότητας

_ Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης από τα ΜΜΜ/Αύξηση της αποδοτικότητας των 
μεταφορών

_ Ασφαλής σύνδεση των κατακερματισμένων από κεντρικές αρτηρίες γειτονιών του Δήμου

_ Λογική κατανομή των κοινόχρηστων χώρων που αποδίδονται στην κίνηση οχημάτων και των
αντίστοιχων που αποδίδονται στους πεζούς

_ Ανάδειξη των χώρων πρασίνου και στοιχείων που συνθέτουν την ταυτότητα της πόλης-
δημιουργία πράσινων διαδρομών

_ Ανάδειξη της ιστορίας και της ταυτότητας της πόλης

_ Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση ρύπων και γενικότερα βελτίωση των περιβαλλοντικών
συνθηκών

_ Αντιμετώπιση κυκλοφοριακής συμφόρησης στα κεντρικά σημεία του Δήμου

_ Αποτελεσματικότερη διαχείριση της στάθμευσης (οχημάτων Ι.Χ. και δημόσιας χρήσης, με
ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του ζητήματος της παράνομης στάθμευσης)

_ Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και προστασία των μετακινούμενων με οποιοδήποτε μέσο



ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου- Εναλλακτικά Σενάρια

σενάριο βάσης 
κανένα νέο μέτρο για τη βελτίωση της κινητικότητας

ήπιο σενάριο
απομάκρυνση του ΙΧ από το κέντρο του Δήμου Ιλίου με ήπιες παρεμβάσεις που 

δίνουν προτεραιότητα σε πεζό και ποδηλάτη

ριζοσπαστικό σενάριο
απομάκρυνση του ΙΧ από το κέντρο του Δήμου Ιλίου, εκτεταμένοι θύλακες ήπιας 

κυκλοφορίας στις συνοικίες – γειτονιές, πράσινες διαδρομές, 
έμφαση στη δημόσια συγκοινωνία



ήπιο σενάριο- μέτρα

o Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή του κέντρου

o Επέκταση του υφιστάμενου δικτύου πεζοδρομήσεων στο κέντρο του Δήμου και κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις

o Διαμόρφωση πεζοδρομίων με βάση τις υφιστάμενες προδιαγραφές με έμφαση στα εμποδιζόμενα
άτομα και την πρόσβασή τους στις στάσεις της υφιστάμενης δημόσιας συγκοινωνίας

o Καλύτερη σύνδεση και επέκταση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου στο κέντρο του Δήμου, σύνδεση
των κοινωφελών χρήσεων και των αθλητικών εγκαταστάσεων και με το Μητροπολιτικό Πάρκο
Αντώνης Τρίτσης

o Ήπια ανάπλαση στο ρέμα της Εσχατιάς, για τη δημιουργία μιας πράσινης διαδρομής στην πόλη του
Ιλίου που θα ευνοεί την πεζή μετακίνηση και τη μετακίνηση με το ποδήλατο

o Κοινόχρηστα ποδήλατα και πατίνια

o Ενίσχυση των υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών και βελτίωση της διατροπικότητας με τα μέσα
σταθερής τροχιάς.

o Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας

o Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία με ανακατασκευή του οδικού χώρου – στενώσεις –
διαμορφώσεις, μονοδρομήσεις οδών, υπερυψωμένες διαβάσεις, διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας
με σήμανση, επιπλέον διαβάσεις και φανάρια στα σημεία που αποκόπτεται ο αστικός ιστός

o Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων



o Εκτεταμένες πεζοδρομήσεις στο κέντρο του Δήμου και ανάδειξη κεντρικών πλατειών

o Δίκτυο και υποδομές περιπάτου και ποδηλασίας για σύνδεση όλων των βασικών πόλων έλξης-
«δίκτυο πράσινων διαδρόμων» περιλαμβάνοντας την ήπια ανάπλαση του ρέματος της Εσχατιάς -το 
Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης στα ανατολικά του Δήμου και  το Ποικίλο Όρος στα δυτικά

o Επέκταση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου και διαδημοτική σύνδεση με τους όμορους Δήμους 
(Γραμμή Άγιοι Ανάργυροι- Λαύριο, επέκτασή του προς τους κοντινούς σταθμούς μετρό Ανθούπολη
και Περιστέρι)

o Διαμόρφωση πεζοδρομίων με βάση τις υφιστάμενες προδιαγραφές με έμφαση στα εμποδιζόμενα 
άτομα και την πρόσβασή τους στις στάσεις της υφιστάμενης δημόσιας συγκοινωνίας

o Ενίσχυση της διατροπικότητας με τα μέσα σταθερής τροχιάς, λαμβάνοντας υπόψη τους 
υφιστάμενους και μελλοντικούς σταθμούς του Μετρό 

o Βελτίωση οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία (ανακατασκευή του οδικού χώρου, διαμόρφωση 
κυκλικών κόμβων για μείωση ταχυτήτων, μονοδρομήσεις, υπερυψωμένες διαβάσεις, διαμόρφωση 
οδών ήπιας κυκλοφορίας)

ριζοσπαστικό σενάριο- μέτρα 



ριζοσπαστικό σενάριο- μέτρα 

o Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας με την προοπτική δημοτικής ή διαδημοτικής συγκοινωνίας

o Αντικατάσταση στόλου δημόσιας συγκοινωνίας με οχήματα καθαρής ενέργειας (συνεργασία με ΟΑΣΑ)

o Κοινόχρηστα ποδήλατα και πατίνια - Κοινόχρηστα οχήματα (car sharing)

o Εκτεταμένοι θύλακες ήπιας κυκλοφορίας σε όλες τις συνοικίες του Δήμου

o Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε μεγαλύτερη του Δήμου συγκριτικά με το ήπιο σενάριο Α 

o Θέσπιση ωραρίου εμπορευματικών μεταφορών- Οργανωμένο κέντρο διανομής εμπορευμάτων



προτεινόμενα μέτρα- ορίζοντας 5ετίας



προτεινόμενα μέτρα- ορίζοντας 10ετίας



προτεινόμενα μέτρα- ορίζοντας 5ετίας



προτεινόμενα μέτρα- ορίζοντας 10ετίας



ζώνες προστασίας γύρω από τα σχολεία 



αποτελέσματα σεναρίων 5ετία
Urban Transport Roadmaps (Eltis)

Πεδία μετακινήσεων
Μηδενικό σενάριο

5ετία
Ήπιο σενάριο 

5ετία
Ριζοσπαστικό σενάριο

5 χρόνια 

Κατανομή στα μέσα
(modal split)

Πεζή: 9.80% Πεζή: 7,82% Πεζή: 6.00%

Ποδήλατο: 1.11% Ποδήλατο: 9,18% Ποδήλατο: 22.81%

Μηχανή: 1.84% Μηχανή: 1,34% Μηχανή: 1.41%

ΙΧ: 52.74% ΙΧ: 47,68% ΙΧ: 39.77%

Λεωφορείο: 34.51% Λεωφορείο: 33,85% Λεωφορείο: 27.96%

Τραμ: 0.00% Τραμ: 0,00% Τραμ: 0.00%

Μετρό: 0.00% Μετρό: 0,00% Μετρό: 0.00%

Car sharing:0.00% Car sharing: 0,12% Car sharing: 2.04%

Ιδιοκτησία αυτοκινήτων
(οχήματα/1000 κατοίκους)

785 781,42 775,02

Μερίδιο καινοτόμων οχημάτων 
στο στόλο των IX

(ποσοστό στο σύνολο του 
στόλου)

Hybrid electric: 8.89% Hybrid electric: 11.12% Hybrid electric: 11.58%

Battery electric: 0.14% Battery electric: 1.09% Battery electric: 1.29%

Fuel cells: 0.00% Fuel cells: 0.81% Fuel cells: 0.81%

Μερίδιο καινοτόμων οχημάτων 
στο στόλο της δημόσιας 

συγκοινωνίας 

CNG: 21.33% CNG: 21.33% CNG: 26.67%

Hybrid electric: 2.00% Hybrid electric: 2.00% Hybrid electric: 4.65%

Battery electric: 14.41% Battery electric: 14.41%
Battery electric: 14.41%

Μεταβολή ετήσιων εκπομπών 
CO2 που οφείλονται στην 

κυκλοφορία
(σύγκριση με τιμή βάσης)

-4,5% -6% -9%



αποτελέσματα σεναρίων 10ετία
Urban Transport Roadmaps (Eltis)

Πεδία μετακινήσεων
Μηδενικό σενάριο

10ετία
Ήπιο σενάριο

10ετία
Ριζοσπαστικό σενάριο

10ετία

Κατανομή στα μέσα
(modal split)

Πεζή: 9.55% Πεζή:7.53% Πεζή: 5.63%

Ποδήλατο: 0.90% Ποδήλατο: 8.89% Ποδήλατο: 22.72%

Μηχανή: 1.84% Μηχανή: 1.34% Μηχανή: 1.39%

ΙΧ: 53.18% ΙΧ: 48.39% ΙΧ: 40.55%

Λεωφορείο: 34.52% Λεωφορείο: 33.72% Λεωφορείο: 27.64%

Τραμ: 0.00% Τραμ: 0.00% Τραμ: 0.00%

Μετρό: 0.00% Μετρό: 0.00% Μετρό: 0.00%

Car sharing:0.00% Car sharing: 0.13% Car sharing: 2.07%

Ιδιοκτησία αυτοκινήτων
(οχήματα/1000 κατοίκους)

795 791,42 785,02

Μερίδιο καινοτόμων 
οχημάτων στο στόλο των IX

(ποσοστό στο σύνολο του 
στόλου)

Hybrid electric:20,33% Hybrid electric: 26.25% Hybrid electric: 27.77%

Battery electric: 0.40% Battery electric: 2.93% Battery electric: 4.01%

Fuel cells: 0.01% Fuel cells: 0.01% Fuel cells: 0.01%

Μερίδιο καινοτόμων 
οχημάτων στο στόλο της 
δημόσιας συγκοινωνίας 

CNG: 21.48% CNG:21.48 % CNG: 42.73%

Hybrid electric: 4.00% Hybrid electric: 4.00% Hybrid electric: 22.53%

Battery electric: 14.56% Battery electric: 14.56% Battery electric: 14.78%

Μεταβολή ετήσιων εκπομπών 
CO2 που οφείλονται στην 

κυκλοφορία
(σύγκριση με τιμή βάσης)

-9% -11,65% -17,15%



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!


