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1 Πρόλογος 

Το παρόν Παραδοτέο αποτελεί το Σχέδιο Δράσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιλίου.  

Σε αυτό περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στα Στάδια 4, 5 & 6: 

«Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων» και «Κατανομή αρμοδιοτήτων, κατάρτιση 

Π/Υ, εξέταση πηγών χρηματοδότησης - Καθορισμός μεθοδολογίας παρακολούθησης και 

αξιολόγησης» και «Υιοθέτηση και Έγκριση ΣΒΑΚ». Αναλυτικότερα στα πλαίσια του 

Σχεδίου δράσης αναπτύσσονται και περιγράφονται τα μέτρα και οι ρυθμιστικές διατάξεις 

που θα διαμορφώσουν το μέλλον της αστικής κινητικότητας στον Δήμο Ιλίου μαζί με την 

πρόταση συγκεκριμένης μεθοδολογίας για τη συστηματική παρακολούθηση και 

αξιολόγησή τους. Μέσω της συγκεκριμένες διαδικασίας υποστηρίζεται ο εντοπισμός και η 

πρόληψη προβλημάτων κατά την υλοποίηση του ΣΒΑΚ.  Επιπρόσθετα το σχέδιο δράσης 

του ΣΒΑΚ συμπεριλαμβάνει την αναμενόμενη συμβολή των μέτρων στην επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων, την εκτίμηση του κόστους των μέτρων, τον ορίζοντα υλοποίησης 

αυτών, ενώ διερευνά και τους δυνητικούς τρόπους χρηματοδότησης των παρεμβάσεων. 
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2 Εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης 

Το σχέδιο δράσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός οποιουδήποτε στρατηγικού σχεδίου, 

καθώς συνδέεται άμεσα με τον καθορισμό των απαιτούμενων βημάτων αλλά και τη διαμόρφωση 

του κατάλληλων ρυθμιστικών διατάξεων που θα προδιαγράψουν το πλαίσιο υλοποίησης των 

σχεδιαζόμενων δράσεων. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και η αποτελεσματική επίτευξη των στόχων, καθώς δημιουργείται η 

απαιτούμενη «υποδομή» στην οποία θα μπορεί να πατήσει μια οργανωτική αρχή για εφαρμόσει 

τις προτάσεις του σχεδίου. Ουσιαστικά μέσω του σχεδίου δράσης, ο εκάστοτε φορέας καλείται να 

δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν: 

• Τι περιλαμβάνει λεπτομερώς η εκάστοτε δράση 

• Ποιες είναι αιτίες που οδήγησαν στο σχεδιασμό της 

• Ποιο πρόβλημα/ανάγκη καλείται να αντιμετωπίσει 

• Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της 

• Πως θα εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση 

• Πότε θα πρέπει να υλοποιηθεί το κάθε βήμα και με ποια σειρά 

• Τι στόχοι έχουν τεθεί και ποια είναι τα ποιοτικά και τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά  

• Πως θα παρακολουθείται η εξέλιξη της υλοποίησης της δράσης/μέτρου 

• Πως θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 

Στην περίπτωση ενός ΣΒΑΚ, το σχέδιο δράσης χαρτογραφεί την πορεία, με όρους χρόνου, 

κόστους και ωρίμανσης, τόσο για την υλοποίηση του κάθε μέτρου κινητικότητας χωριστά, όσο και 

σε συνεργασία με τα υπόλοιπα, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη χρονική, σχεδιαστική και 

οικονομική αλληλουχία. Αυτό συμβαίνει, διότι τα μέτρα αστικής κινητικότητας στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και ανεξάρτητα, τουλάχιστον 

αποτελεσματικά, αλλά απαιτούν την ανάπτυξη κατάλληλων συνεργειών και χρονικών 

ακολουθιών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης συνέχειας στο σύνολο του δικτύου. Πέρα από 

αυτό, πολλές φορές η δημιουργία ενός μέτρου κινητικότητας συνεπάγεται  την κατάργηση ενός 

άλλου ή τη δραστική αλλαγή του τρόπου της πρότερης  λειτουργίας του. 

Κατά συνέπεια, το σχέδιο δράσης ενός ΣΒΑΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά προτίμηση τα 

παρακάτω πεδία: 

• Περιγραφή του μέτρου: Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του μέτρου και το γεωγραφικό 

εύρος της εφαρμογής του. 

• Αναγκαιότητα της υλοποίησης: Τους λόγος που υπαγορεύτηκε η ανάπτυξη του 

συγκεκριμένου μέτρου, δηλαδή το ποιο πρόβλημα καλείται να επιλύσει. 

• Σκοπός και στόχοι: Ποιες ανάγκες θα καλύψει το συγκεκριμένο μέτρο και με ποιους 

συγκριμένους στόχους της βιώσιμης κινητικότητας ευθυγραμμίζεται.   
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• Απαιτούμενοι πόροι: Εκτίμηση του απαιτούμενου οικονομικού κόστους για την 

εφαρμογή του μέτρου (€/μονάδα). 

• Χρονοδιάγραμμα: Εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος για την έναρξη κατασκευής του 

μέτρου μέχρι την έναρξη λειτουργίας του. Στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λαμβάνεται 

υπόψη και η απαιτούμενη χρονική ακολουθία των μέτρων που λειτουργούν 

υποστηρικτικά και συνδυαστικά με το εξεταζόμενο μέτρο. 

• Μεθοδολογία υλοποίησης: Καθορισμός των βημάτων που απαιτούνται πριν την 

εφαρμογή του μέτρου. Τέτοια βήματα είναι η εκπόνηση των κατάλληλων μελετών 

(σκοπιμότητας και εφαρμογής) και η αναζήτηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. 

• Μεθοδολογία παρακολούθησης: Ανάπτυξη των κατάλληλων δεικτών για την 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης αλλά και μετέπειτα των αποτελεσμάτων από 

τη λειτουργία του. Η μεθοδολογία παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει ποσοτικά 

στοιχεία αλλά και προσδιορισμό των χρονικών περιόδων που θα πρέπει να 

πραγματοποιείται η παρακολούθηση. 

• Μεθοδολογία αξιολόγησης: Σύγκριση της πορείας υλοποίησης των μέτρων σε 

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές (συνήθως ανά πενταετία) συγκριτικά με το αρχικό 

χρονοδιάγραμμα αλλά και με βάση τα αποτελέσματα που έχουν επιφέρει και αν αυτά 

εναρμονίζονται με τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά. Με τον τρόπο αυτό, ο 

υπεύθυνος φορέας μπορεί και εντοπίζει αν όλα βαδίζουν σύμφωνα με τον αρχικό 

σχεδιασμό και εκτιμήσεις, ώστε να προβεί σε αναθεώρηση των στόχων ή σε διορθωτικές 

κινήσεις 
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Εικόνα 2.1:  Διαγραμματική απεικόνιση δομής Σχεδίου Δράσης 
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2.1 Οριστικά μέτρα Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Τα οριστικά μέτρα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιλίου διαμορφώθηκαν 

ως το τελικό παράγωγο της συνολικής διαδικασίας εκπόνησης που ακολουθήθηκε στο παρόν 

έργο, σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές Οδηγίες. 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση των οριστικών μέτρων του ΣΒΑΚ, έτσι 

όπως έχων προκύψει από την διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους: 

• Οραματικός Στόχος του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου 

• Στρατηγικοί Στόχοι του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου 

• Επικρατέστερο Σενάριο Κινητικότητας 

• Αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης 

• Συμπεράσματα, παρατηρήσεις, προτροπές, εκτιμήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς 

και τους πολίτες στο πλαίσιο του Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα οριστικά μέτρα κινητικότητας για 

το Δήμο Ιλίου ανά άξονα παρέμβασης (Πίνακας 2.1). 
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Πίνακας 2.1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Μέτρων Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ιλίου 

Πακέτο μέτρων   Μέτρα 
Ορίζοντας υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

-10ετία 

 

 

1.Κυκλοφοριακή 
οργάνωση – μετριασμός 

της μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

 

1.1 Χωροθέτηση  

ζωνών μειωμένης ταχύτητας Επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας 30 χλμ./ώρα σε τοπικές οδούς 

1.2 Δημιουργία  

ζωνών ήπιας κυκλοφορίας 

Αναβάθμιση περιοχών μέσω της μετατροπής 

τους σε ζώνες ήπιας κυκλοφορίας  
Επέκταση περιοχών ήπιας κυκλοφορίας 

1.3 Δημιουργία superblocks 

Δημιουργία superblocks-  θύλακες 

πεζοδρομημένων περιοχών ή ήπιας 

κυκλοφορίας 

Επέκταση superblocks- ριζική 

ανακατανομή του δημόσιου χώρου υπέρ 

των ήπιων μορφών μετακίνησης 

1.4 Εφαρμογή  

ασφαλών διαδρομών/ σχολικών 

δακτυλίων 

 

 

 

 

 

Εφαρμογή σχολικών δακτυλίων  σε 

συγκροτήματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

 

 

 

Εφαρμογή σχολικών δακτυλίων και  σε 

συγκροτήματα δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Ιλίου 
 

 Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης, Μεθοδολογία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  12 

 

Πακέτο μέτρων   Μέτρα 
Ορίζοντας υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

-10ετία 

 

 

 

 

2.Βελτίωση και επέκταση 

υποδομών για  την πεζή 

μετακίνηση και το 

ποδήλατο 

 

 

 

 

2.1  Βελτίωση 
 υποδομών πεζοδρομίων- 
κυκλοφοριακές επεμβάσεις για 
την εξασφάληση επαρκούς 
πλάτους πεζοδρομίου  

   

Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων 

πεζοδρομίων και πεζοδρόμων στο βασικό 

οδικό δίκτυο του Δήμου 

Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων 

πεζοδρομίων και πεζοδρόμων στο 

σύνολο του οδικού δικτύου 

Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων. στο βασικό οδικό 

δίκτυο και στο κέντρο του Δήμου Ιλίου. 

Προτείνεται βέλτιστο πλάτος πεζοδρομίων 

(όπου δεν υπάρχει) στο βασικό οδικό δίκτυο 

της κεντρικής περιοχής εκατέρωθεν της οδού 

τα 2,05 μ. και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν τα 

2,05 μ από τη μία πλευρά της οδού. 

Μονοδρόμηση της οδού Ηρακλέους και  

διαπλάτυνση πεζοδρομίων ώστε να 

εξασφαλίζεται επαρκές πλάτος για τους πεζούς 

(κοινό όριο Δήμου Περιστερίου και Δήμου Ιλίου) 

Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και επίτευξη 

του βέλτιστου πλάτους πεζοδρομίων στο 

σύνολο του Δήμου  
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 
Ορίζοντας υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

-10ετία 

 

 

 

 

 

2.Βελτίωση και επέκταση 

υποδομών για  την πεζή 

μετακίνηση και το 

ποδήλατο 

 

2.2 Επέκταση πεζοδρομημένων 
περιοχών    

 

 

2.3  Δημιουργία πράσινων 

διαδρομών                                                                                                        

Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων με έμφαση στο 

κέντρο του Δήμου Ιλίου.  

Δημιουργία πράσινης διαδρομής για τη  

σύνδεση με το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης 

Τρίτσης 

Επέκταση πράσινων- περιπατητικών 

διαδρομών για τη συνένωση των βασικών 

πόλων έλξης της περιοχής και των 

χώρων πρασίνου των επιμέρους 

συνοικιών και γειτονιών. Σύνδεση του 

Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης 

Τρίτσης με το Ποικίλο Όρος 

 2.4 Αναβάθμιση, συντήρηση 
και ανάπτυξη υφιστάμενου 
δικτύου ποδηλατοδρόμων   

  

Έργα αναβάθμισης/ αναδιαμόρφωσης στο 
υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατόδρομων  

- 

Επέκταση υφιστάμενου δικτύου 
ποδηλατοδρόμων-σύνδεση του κέντρου με το 
Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. 

Μικτή κυκλοφορία πεζών και ποδηλάτων στους 
πεζοδρόμους με επαρκές πλάτος.  

Επέκταση και πύκνωση του δικτύου στον 

αστικό πυρήνα προς τη δημιουργία 

ενιαίου δικτύου – σύνδεση με τους 

όμορους Δήμους και  το μητροπολιτικό 

δίκτυο 

2.5 Αναβάθμιση και επέκταση 

δικτύου θέσεων στάθμευσης 

ποδηλάτων    

Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων στους 
βασικούς πόλους έλξης, κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις 

Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων στους 

βασικούς πόλους  έλξης κοινωφελείς 

εγκαταστάσεις,  σχολικά συγκροτήματα,  

χώρους πρασίνου 
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 
Ορίζοντας υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

-10ετία 

 

 

2.Βελτίωση και επέκταση 

υποδομών για  την πεζή 

μετακίνηση και το 

ποδήλατο 

 

 2.6 Εγκατάσταση συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Διερεύνηση εφαρμογής συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων. Εγκατάσταση 

συστήματος ποδηλάτων κοινής χρήσης στους 

βασικούς πόλους έλξης. 

Επέκταση του  συστήματος  ποδηλάτων  

κοινής χρήσης στο σύνολο του Δήμου 

2.7 Καθοδηγητική σήμανση 

πεζών και ποδηλατιστών 
Εφαρμογή στο βασικό οδικό δίκτυο του Δήμου Στο σύνολο του Δήμου 
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 
Ορίζοντας υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

-10ετία 

3. Βελτίωση υποδομών 
ΑΜΕΑ 

3.1 Δημιουργία 

 ραμπών και οδηγών τυφλών  

 

Ράμπες και οδηγοί τυφλών κατά μήκος  

πεζοδρόμων και πεζοδρομίων του βασικού 

οδικού δικτύου, εξασφάλιση πρόσβασης στις 

στάσεις λεωφορείων και ταξί αλλά και στα 

παρακείμενα πεζοδρόμια                                                

Ράμπες και οδηγοί τυφλών σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 15.5% του οδικού 

δικτύου.                                                    

3.2 Βελτίωση της πρόσβασης 

των ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτήρια 

και υπηρεσίες 

 Εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης 

στο σύνολο των δημοτικών κτηρίων και 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, στους βασικούς 

πόλους έλξης 

 

3.3 Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ 

Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ: 2% των νόμιμων 

θέσεων στάθμευσης παρά την οδό και εκτός 

οδού να διατίθενται για ΑΜΕΑ 

Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ: 5% των 

νόμιμων θέσεων στάθμευσης παρά την 

οδό και εκτός οδού να διατίθενται για 

ΑΜΕΑ 

3.4 Ηχητική καθοδήγηση στους 

φωτεινούς σηματοδότες 

 Ηχητική καθοδήγηση στους φωτεινούς 

σηματοδότες κατά μήκος  του βασικού οδικού 

δικτύου  

Ηχητική καθοδήγηση στους φωτεινούς 

σηματοδότες στο σύνολο του Δήμου  
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 
Ορίζοντας υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

-10ετία 

4. Βελτίωση οδικών 
υποδομών/  Διατάξεις 
ασφαλούς  διάσχισης για 
πεζούς και ποδήλατα 

4.1 Βελτίωση κρίσιμων 

κυκλοφοριακών κόμβων    

Βελτίωση κυκλοφοριακών κόμβων: 

α) Κόμβος στη συμβολή των οδών Πριάμου- 

Κρυσταλλοπηγής – Νιόβης 

β) Κόμβος στη συμβολή των οδών Καματερού- 

Πριάμου- Χαραυγής 

γ) Κόμβος στη συμβολή των οδών Ιωαννίνων – 

Μεγ. Βασιλείου- Πριάμου 

Βελτίωση πρόσθετων κρίσιμων 

κυκλοφοριακών κόμβων  -Διαμόρφωση 

κυκλικών κόμβων 

4.2 Συντήρηση/ αποκατάσταση 

οδικού δικτύου         

Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου 

και αστικού εξοπλισμού στις βασικές αρτηρίες                                                                                                                          

Συντήρηση και απόκατασταση οδικού 

δικτύου και αστικού εξοπλισμού στο 

σύνολο του δικτύου                                                                                                                                                                                                                                     4.3 Συντήρηση/εγκατάσταση 

αστικού εξοπλισμού 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Ιλίου 
 

 Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης, Μεθοδολογία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  17 

 

Πακέτο μέτρων   Μέτρα 
Ορίζοντας υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

-10ετία 

4. Βελτίωση οδικών 
υποδομών/  Διατάξεις 

ασφαλούς  διάσχισης για 
πεζούς και ποδήλατα 

4.4  Αναβάθμιση και 
χωροθέτηση διαβάσεων για 
πεζούς και ποδηλάτες   
σύμφωνα με τις εθνικές 
προδιαγραφές  

 

- Επαναδιαγράμμιση διαβάσεων, Σχέδιο 
χωροθέτησης διαβάσεων πεζών- ποδηλάτων 
στο κύριο οδικό δίκτυο και όπου έχουν 
διαπιστωθεί ζητήματα ασφάλειας. 

o Δημιουργία ασφαλούς διάβασης στο 
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης 
Αναπήρων.  

o Δημιουργία ασφαλών διαβάσεων  επί 
της οδού Ανδρέα Παπανδρέου- από το 
ύψος της συμβολής της με την Οδό 
Ξυλούρη μέχρι και τη συμβολή της με 
την οδό Θηβών 

- Νησίδες πεζών- προεκτάσεις πεζοδρομίου 
στο κύριο οδικό δίκτυο και όπου έχουν 
διαπιστωθεί ζητήματα ασφάλειας    (πχ. Αγ. 
Νικολάου, Ελαιών) 

- Διαμορφώσεις για τη διάσχιση ποδηλάτων 
σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές στις 
κεντρικές οδούς   και  γύρω από σημεία 
ενδιαφέροντος (σχολεία, υπηρεσίες κ.ά.)                                                                                     

- Διαμορφώσεις  διαβάσεων, Νησίδες 
πεζών- προεκτάσεις πεζοδρομίου  στο 
σύνολο του Δήμου 

- Διαμορφώσεις για τη διάσχιση 
ποδηλάτων σύμφωνα με τις εθνικές 
προδιαγραφές στο σύνολο του Δήμου    
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 
Ορίζοντας υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

-10ετία 

 

 

 

 

 

 

5. Ανάδειξη φυσικού 
περιβάλλοντος και 

αισθητική αναβάθμιση 
περιοχής 

5.1 Αναπλάσεις περιοχών 

ενδιαφέροντος 

Ανάπλαση της παράπλευρης οδού (service 

road) στην οδό Θηβών και δημιουργία 

υποδομών  για  πεζή μετακίνηση, ποδήλατο 

 

Μελέτη ήπιας ανάπλασης για τη δημιουργία 
νέων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στο ρέμα 
της Εσχατιάς 

Ανάπλαση – δημιουργία πράσινης 
διαδρομής κατά μήκος του ρέματος της 
Εσχατιάς. 

5.2  Εξωραϊσμός ελεύθερων/ 

κοινόχρηστων χώρων/ Αύξηση 

των χώρων πρασίνου      

Έργα βελτίωσης χώρων πρασίνου- Νέες 

δενδροφυτεύσεις 
 

Αναβάθμιση παιδικών χαρών και 

Κοινόχρηστων Χώρων Πρασίνου στην περιοχή 

μελέτης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

πιστοποίηση αυτών. 

Σταδιακή αύξηση του πράσινου στις 
περιοχές κατοικίας στην κατεύθυνση μίας 
ισότιμης χωρικής κατανομής των 
ελεύθερων χώρων- χώρων πρασίνου για 
το σύνολο του Δήμου.    
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 
Ορίζοντας υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

-10ετία 

 

6. Βελτίωση υπηρεσιών 
και υποδομών δημόσιων 
αστικών συγκοινωνιών 

 

 

 

6.1 Αναβάθμιση ποιότητας 

υποδομών     

Αναβάθμιση του εξοπλισμού στο σύνολο των στάσεων                                     (στέγαστρα, 

προσβασιμότητα, φωτισμός κ.λπ.)                                                                                        

Εγκατάσταση πινακίδων πληροφόρησης (κατευθύνσεις, πορείες, συχνότητες, ωράρια) 

6.2 Εφαρμογή έξυπνων 

τεχνολογιών εξυπηρέτησης και 

πληροφόρησης 

Τηλεματική σε όλες τις στάσεις του ΟΑΣΑ - 

Δημιουργία πλατφορμών  πληροφόρησης 

(κατευθύνσεις, πορείες, συχνότητες, ωράρια). 

Τηλεματική σε όλες τις στάσεις του ΟΑΣΑ                                                     

Αναβάθμιση και εμπλουτισμός έξυπνων 

υπηρεσιών πληροφόρησης. 

6.3 Εκσυγχρονισμός στόλου 

Σταδιακή αντικατάσταση στόλου με οχήματα 

σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρικά, 

υβριδικά) 

Πλήρης αντικατάσταση στόλου με 
οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. 
ηλεκτρικά, υβριδικά) 

6.4 Τροποποίηση, 

αναδιάρθρωση, πύκνωση 

δρομολογίων 

Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων- 10 λεπτά 

στις ώρες αιχμής, 20 λεπτά στις ώρες μη 

αιχμής 
- 

Αναδιάρθρωση δρομολογίων με στόχο την 

ταχύτερη σύνδεση με τους σταθμούς Μετρό 

Ανθούπολη και Περιστέρι 
 

6.5 Δημιουργία 

δημοτικής/διαδημοτικής 

συγκοινωνίας 

 

Μελέτη για τη δημιουργία δημοτικής- 

διαδημοτικής συγκοινωνίας 

Λειτουργία δημοτικής/ διαδημοτικής 
συγκοινωνίας - λειτουργία γραμμής On 
demand 
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 
Ορίζοντας υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

-10ετία 

 

 

 

 

 

 

7. Διαχείριση στάθμευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Ελεγχόμενη στάθμευση    

Μελέτη στάθμευσης 
- 

Εγκατάσταση υποδομής και λειτουργία 

συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην 

προτεινόμενη περιοχή (Αισθητήρες και 

σήμανση) 

Επέκταση εφαρμογής συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης σε επιπλέον 
περιοχές του Δήμου. 

Ανάπτυξη εφαρμογής (mobile app) για τη 
χρήση του συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης 

7.2 Χωροθέτηση θέσεων 
στάθμευσης για ειδικές 
κατηγορίες  

 

Επαναπροσδιορισμός και εξορθολογισμός 

θέσεων στάθμευσης ταξί και δικύκλων 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

- 

7.3 Αύξηση διαθεσιμότητας 

χώρων στάθμευσης εκτός οδού  

Δημιουργία υπόγειου δημοτικού χώρου 

στάθμευσης.  
Δημιουργία δύο επιπλέον οργανωμένων 
χώρων στάθμευσης εκτός οδού 

Καθορισμός διαδρομών πρόσβασης με τη 

χρήση σχετικής καθοδηγητικής σήμανσης 

στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης (κυρίως 

στις εισόδους της πόλης) 

Πιλοτική εφαρμογή έξυπνης κάρτας 
κατοίκου (καταβολή τέλους στάθμευσης, 
κοινόχρηστα ποδήλατα, δημόσιες 
συγκοινωνίες κ.λπ.) 

 

7.4 Αστυνόμευση για αποφυγή  
παράνομης στάθμευσης  

 

Στοχευμένο πρόγραμμα αστυνόμευσης παράνομης στάθμευσης (εστίαση σε κρίσιμες 

περιοχές του δικτύου και χρονικές περιόδους, βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων) 
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 
Ορίζοντας υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

-10ετία 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Αύξηση χρήσης 
εναλλακτικών καυσίμων 

8.1 Χωροθέτηση σταθμών 

φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

Μελέτη χωροθέτησης σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων 

 

Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων και δημιουργία κεντρικής 
πλατφόρμας διαχείρισης και παρακολούθησης 
των σταθμών φόρτισης. 

Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων σε επιπλέον 
διαθέσιμους και κατάλληλους δημοτικούς 
χώρους 

8.2 Εκσυγχρονισμός στόλου 

δημοτικών οχημάτων 

 

Σταδιακή αναβάθμιση του στόλου δημοτικών οχημάτων 

με οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρικά, υβριδικά), 0.2% υβριδικά 

8.3 Ανάπτυξη πακέτου 

κινήτρων 

Παροχή κινήτρων για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων σε νοικοκυριά 

Προνομιακές συνθήκες στάθμευσης για ΙΧ και ταξί που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα 
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 
Ορίζοντας υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

-10ετία 

9. Διευθέτηση 
συστήματος αστικών 

διανομών 

9.1 Χωροθέτηση θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης 

Χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο 

κέντρο του Δήμου Ιλίου και κατά μήκος των 

αξόνων που αναπτύσσονται εμπορικές χρήσεις 

- 

9.2 Θέσπιση ωραρίου και της 

διάρκειας φορτοεκφόρτωσης 

Θέσπιση ωραρίου και της διάρκειας 

φορτοεκφόρτωσης για τις αστικές διανομές 

- 

9.3 Διερεύνηση δημιουργίας 

οργανωμένου κέντρου διανομής 

εμπορευμάτων  

- 

Μελέτη  δημιουργίας οργανωμένου 
κέντρου διανομής εμπορευμάτων 

9.4 Ενθάρρυνση διανομών με 

ήπια μέσα και οχήματα 

«καθαρής» ενέργειας 

- 

Μελέτη διερεύνησης κινήτρων. 

Δράσεις ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης 

9.5 Διατάξεις ελεγχόμενης 

πρόσβασης σε οχήματα 

διανομής σε πεζόδρομους  και 

οδούς ήπιας κυκλοφορίας 

- 

Μελέτες εφαρμογής και υλοποίηση 
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 
Ορίζοντας υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας Υλοποίησης 

-10ετία 

10. Προωθητικές 
ενέργειες αλλαγής 

συμπεριφοράς 

10.1 Ανάπτυξη συστημάτων car-pooling και car sharing 

10.2 Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop) συμμετοχικού σχεδιασμού 

10.3 Ενημερωτικές ημερίδες σε συλλόγους και εκπαιδευτικές δομές 

10.4 Προβολή επιχειρήσεων του Δήμου Ιλίου που εφαρμόζουν καινοτόμα προγράμματα για τη μετακίνηση των εργαζομένων 
τους στην εργασία 

 

10.5 Άλλες εκστρατείες και δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας                                                            
(Ενημερωτικές ημερίδες για το εξωτερικό κόστος των Ι.Χ και την περιβαλλοντική υποβάθμιση, Εκστρατείες και Κίνητρα 
προώθησης της ποδηλασίας, συνεπιβατισμού και πεζής μετακίνησης, Εκστρατείες προώθησης των ΜΜΜ, Προώθηση 
βιώσιμης κινητικότητας μέσω αθλητισμού (αθλητική ποδηλασία, πεζοπορία,  κ.ά), Διοργάνωση ποδηλατοδρομίας, Προσωρινή 
(εποχιακή) πεζοδρόμηση κεντρικών εμπορικών οδών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας - Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο ) 
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Δελτίο Ανάλυσης των Μέτρων του ΣΒΑΚ 

Προκειμένου να υπάρξει μια δομημένη μορφή για το σύνολο της πληροφορίας σε κάθε μέτρο, 

αξιοποιείται μια πρότυπη μορφή ανάλυσης των μέτρων με την μορφή δελτίου. Το «Δελτίο 

Ανάλυσης των Μέτρων του ΣΒΑΚ» διαμορφώθηκε για αυτόν τον σκοπό και λειτουργεί ως 

εργαλείο διευκρίνησης των παραμέτρων που καθορίζουν την ταυτότητα των μέτρων καθώς και 

το πλαίσιο υλοποίησης τους. 

Ο Πίνακας 2.2 περιλαμβάνει την περιγραφή των περιεχομένων του Δελτίου Ανάλυσης Μέτρων 

του ΣΒΑΚ που αποτελεί μια δομή που δημιουργήθηκε προκειμένου να εξειδικεύει τα μέτρα του 

ΣΒΑΚ με δομημένο τρόπο. Το εν λόγω δελτίο περιέχει δεκαέξι (16) παραμέτρους και 

συγκεκριμένα:  

(α) οκτώ (8) βασικές παράμετροι που συνθέτουν την ταυτότητα του μέτρου και πληροφορούν, 

μεταξύ άλλων, για το περιεχόμενο του, το ρόλο του στο ΣΒΑΚ, το αντικείμενο του και το πεδίο 

εφαρμογής του καθώς και  

(β) οκτώ (8) βασικές παράμετροι που πληροφορούν, μεταξύ άλλων, για τους πόρους, τις 

συνέργειες και τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του.  

Πίνακας 2.2: Πρότυπο ανάλυσης των μέτρων του ΣΒΑΚ 

 Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τ
Α

Υ
Τ

Ο
Τ

Η
Τ

Τ
Α

 Π
Α

Κ
Ε

Τ
Ο

Υ
 Μ

Ε
Τ

Ρ
Ω

Ν
  

1 Τίτλος Ο τίτλος του πακέτου μέτρων 

2 Εξεταζόμενα μέτρα Τα μέτρα που εξετάζονται 

3 Πεδίο αστικής κινητικότητας 
Ευρύτερος τομέας ένταξης των εξεταζόμενων 

μέτρων / δράσεων 

4 Στρατηγικοί Στόχοι ΣΒΑΚ Σύνδεση με στόχους ΣΒΑΚ 

5 Γενικοί Στόχοι Σύνδεση με συνολική στρατηγική 

6 Χαρακτήρας Φυσικό Έργο/ Κανονισμός/ Διαδικασία κ.ά. 

7 Περιεχόμενο Αντικείμενο του κάθε μέτρου 
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 Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

8 Ζήτημα προς αντιμετώπιση 

Ανάδειξη των στοιχείων που αντιμετωπίζει το κάθε 

μέτρο, σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης 

9 Πεδίο εφαρμογής 
Οριζόντια εφαρμογή  ή προτεινόμενη (ες) 

Χωρική(ές) ενότητα(ες) 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Σ
Η

 Π
Α

Κ
Ε

Τ
Ο

Υ
 Μ

Ε
Τ

Ρ
Ο

Υ
 

10 Προτεραιότητα Υψηλή/ Μέση 

11 Ωριμότητα Έλεγχος ολοκλήρωσης σταδίων ωριμότητας 

12 Βήματα Υλοποίησης Βήματα Υλοποίησης/ Χρονική διάρκεια 

13 Εμπλεκόμενοι φορείς Φορείς Σχεδιασμού/ Υλοποίησης/ Εποπτείας 

14 
Προσδοκώμενα 

αποτελέσματα 

Θετικές συνέπειες σε Πεδία αστικής κινητικότητας/ 

Κοινωνικές Ομάδες. 

Κίνδυνοι που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 

του μέτρου. 

15 Δείκτες Παρακολούθησης Έλεγχος υλοποίησης του πακέτου μέτρων 

16 Προεκτίμηση δαπάνης 
Αντιστοίχιση βημάτων υλοποίησης- απαιτούμενης 

δαπάνης 

17 Χρηματοδότηση Πηγές χρηματοδότησης. 
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Ειδικότερα, για κάθε ένα από τα πεδία του παραπάνω Πίνακα (Πίνακας 2.2) ακολουθούν οι 

παρακάτω οδηγίες συμπλήρωσης: 

Ταυτότητα Μέτρου:  

o Τίτλος: Ο τίτλος του πακέτου μέτρου (αναλυτικά).  

o Εξεταζόμενα μέτρα: Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πακέτο μέτρων 

o Πεδίο αστικής κινητικότητας: Το πεδίο ή τα πεδία αστικής κινητικότητας στα οποία 

αναφέρεται το μέτρο. Αποτελούν ευρύτερες κατηγορίες ή κλάδους που σχετίζονται με το 

εξεταζόμενο μέτρο ή δράση. Χρησιμοποιούνται για την ευκολότερη σύνδεση του μέτρου 

με το επιστημονικό αντικείμενο. 

o Στρατηγικοί Στόχοι ΣΒΑΚ: Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΣΒΑΚ Δ. Ιλίου που 

εξυπηρετούνται από την εφαρμογή του μέτρου.  

o Γενικοί Στόχοι: Οι στόχοι και στρατηγικοί άξονες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

που εξυπηρετούνται από την υλοποίηση του πακέτου μέτρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

στόχοι σε περιφερειακό επίπεδο αναμένεται να μεταβληθούν κατά την διάρκεια 

υλοποίησης του ΣΒΑΚ ( νέα προγραμματική περίοδος) 

o Χαρακτήρας: Ο χαρακτήρας του κάθε μέτρου περιλαμβάνει συγκεκριμένες διακριτές 

επιλογές: (α) Έργο (π.χ. υλοποίηση ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων κ.λπ.), (β) 

Κανονισμός/ Θεσμική παρέμβαση (π.χ. ωράριο φορτοεκφόρτωσης, απαγορεύσεις 

κυκλοφορίας, ελεγχόμενη στάθμευση κ.λπ.), (γ) Διαδικασίες-Υπηρεσίες (π.χ. εκστρατείες 

ενημέρωσης, υπηρεσίες διαχείρισης κινητικότητας, προώθηση δράσεων κ.λπ.) και (δ) 

επιμέρους συνδυασμοί των παραπάνω.  

o Περιεχόμενο: Περιγραφή του περιεχομένου του κάθε μέτρου, τον ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του και των λεπτομερειών που χρίζουν ανάδειξης. 

o Ζήτημα προς αντιμετώπιση: Συνοπτική περιγραφή των παραμέτρων που εξηγούν την 

ανάγκη υλοποίησης του πακέτου μέτρου (π.χ. ανεπαρκής κάλυψη περιοχής από 

δημόσιες συγκοινωνίες, ανεπάρκεια πεζοδρομίων, έλλειψη θέσεων στάθμευσης 

ποδηλατών, Α.με.Α κ.λπ.). Αξιοποίηση των συμπερασμάτων από τον συμμετοχικό 

σχεδιασμό και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

o Πεδίο εφαρμογής: Η Γεωγραφική/ Λειτουργική περιοχή στην οποία προτείνεται να 

εφαρμοστεί το προτεινόμενο μέτρο. Ένα ενδέχεται να είναι είτε οριζόντιο (για όλο το 

δίκτυο εφαρμογής του ΣΒΑΚ) είτε να αφορά συγκεκριμένη χωρική ενότητα. Η 

κλιμακούμενη εφαρμογή ενός μέτρου ή η εφαρμογή υπό προϋποθέσεις σε διαφορετικές 

χωρικές ενότητες περιγράφεται επίσης σε αυτό το σημείο. 

 

 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Ιλίου 
 

Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης, Μεθοδολογία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  27 

 

Υλοποίηση Μέτρου: 

o Προτεραιότητα: Η προτεραιότητα που αποδίδεται στην υλοποίηση του μέτρου και 

μπορεί να είναι: (α) υψηλή, (β) μέση. Η προτεραιότητα προκύπτει από το πλήθος των 

στρατηγικών στόχων του ΣΒΑΚ και των γενικών στόχων που εξυπηρετούνται. Υπόψη 

λαμβάνεται ο εκτιμώμενος αντίκτυπος του μέτρου, καθώς και οι απόψεις των φορέων και 

τον πολιτών κατά την διαβούλευση του προσχεδίου. 

o Ωριμότητα: Εξετάζεται η εκτιμώμενη ωριμότητα της παρέμβασης ως προς την 

ικανοποίηση των παρακάτω σταδίων ωριμότητας: (α) εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας, 

(β) εκτέλεση διαδικασιών που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο, (γ) χωροθέτηση της 

παρέμβασης, (δ) εγκρίσεις προ εφαρμογής, (ε) άδειες εκτέλεσης απαιτούμενων 

εργασιών/παρεμβάσεων και (στ) δημοπράτηση.  

o Βήματα υλοποίησης: Αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα βήματα, από το στάδιο του 

διαγωνισμού και της μελέτης μέχρι την υλοποίηση και την εγκατάσταση της 

υποδομής/υπηρεσίας, ώστε να εφαρμοστεί το μέτρο. Κάθε βήμα αντιστοιχίζεται με την 

απαιτούμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του.  

o Εμπλεκόμενοι φορείς: Αναφέρονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετέχουν στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση του μέτρου. Διαχωρισμός φορέων σε αντιστοιχία με τις 

αρμοδιότητες σχεδιασμού, υλοποίησης, εποπτείας.   

o Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Αναφορά στις θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή 

του μέτρου (π.χ. βελτίωση εξυπηρέτησης ευάλωτων χρηστών, μείωση μετακινήσεων με 

Ι.Χ., αναβάθμιση αστικού τοπίου κ.ά.) και στους πιθανούς κινδύνους (π.χ. πιθανότητα 

καταπάτησης νέων υποδομών/ υπηρεσιών κ.ά.).  

o Δείκτες παρακολούθησης: Μεταβλητές/ Δείκτες που ελέγχουν την πρόοδο υλοποίησης 

του πακέτου μέτρων ή/και την επιρροή του στην περιοχή εφαρμογής (π.χ. μήκος 

υλοποιημένων ποδηλατοδρόμων ή/και ποσοστό ποδηλατοδρόμων στο σύνολο του 

δικτύου, πλήθος/ποσοστό στεγάστρων σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας, πλήθος 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετακινουμένων κ.ά.).    

o Προεκτίμηση δαπάνης: Προεκτίμηση δαπάνης που απαιτείται για την ολοκλήρωση 

κάθε βήματος υλοποίησης ή παράθεση εκτιμήσεων για μοναδιαίες δαπάνες που 

αφορούν το κάθε εξεταζόμενο μέτρο. Η άθροιση των επιμέρους δαπανών, η τελική 

εκτίμηση της δαπάνης και συνυπολογισμός απρόβλεπτων εξόδων πραγματοποιείται στο 

σχέδιο δράσης 

o Χρηματοδότηση: Αναφορά στα διαθέσιμα εθνικά, περιφερειακά ή και ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν την υλοποίηση του μέτρου. 

Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά  

Σημειώνεται ότι οι παράμετροι του Πίνακας 2.2 που αφορούν: (α) στους δείκτες υλοποίησης των 

μέτρων του ΣΒΑΚ, (β) στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και (γ) στο χρονοδιάγραμμα 

εφαρμογής των μέτρων του ΣΒΑΚ, αποτελούν αντικείμενα που ελέγχουν συνολικά την πρόοδο 

υλοποίησης του ΣΒΑΚ.  Για το λόγο αυτό, αποτελούν και διακριτά θεματικά αντικείμενα που 

αναπτύσσονται αναλυτικά στην συνέχεια,καθώς υποστηρίζουν την παρακολούθηση υιοθέτησης 

και εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής του ΣΒΑΚ. 
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Πίνακας 2.3: Κυκλοφοριακή οργάνωση – μετριασμός της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας» 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος Πακέτου 
Μέτρων  

1. Κυκλοφοριακή οργάνωση – μετριασμός της μηχανοκίνητης 

κυκλοφορίας 

Εξεταζόμενα 
Μέτρα  

1.1 Χωροθέτηση ζωνών μειωμένης ταχύτητας 

1.2 Δημιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας 

1.3 Δημιουργία superblocks 

1.4 Εφαρμογή ασφαλών διαδρομών/ σχολικών δακτυλίων 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Οδικό Δίκτυο - Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου   

(κεφ.6 και 7 Παραδοτέο Γ) : 
✓ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία   
✓ Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία 
✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 

πραγματοποιούνται με περπάτημα 
✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 

πραγματοποιούνται με το ποδήλατο 
✓ Μείωση τροχαίων ατυχημάτων με εμπλεκόμενους πεζούς και 

ποδηλάτες  
  

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

• Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Νέων Λιοσίων 
 
Περιλαμβάνει την οργάνωση και ιεράρχηση του οδικού δικτύου. 
Προτείνει τη δημιουργία πλέγματος συλλεκτηριών δρόμων που να 
περιβάλλουν τις γειτονιές και κύριο δίκτυο πεζοδρόμων που να ενώνει 
τα τοπικά κέντρα μεταξύ τους.  Το ΦΕΚ 79Δ/ 17.02.1995 περιέχει τη 
συμπλήρωση των προτάσεων για το βασικό δίκτυο και ειδικότερα τη 
διαπλάτυνση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με διατήρηση της 
υφιστάμενης δενδροστοιχίας ως νησίδα. 
 

• Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (1996) 
Περιλαμβάνει τις εισόδους προσπελάσεως της ΖΟΕ με τις γύρω 
περιοχές 
 

• Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2015-2019 

Περιλαμβάνει δράσεις όπως: 

• Πεζοδρόμηση- Ανάπλαση οδών του Δήμου (Ιουστινιανού, 
Μαξιμιλιανού, Περικλέους, Τροίας, Φτέρης, Ιωλκού, Πόγραδετς, 
Φαρσάλων, Νικοπόλεως) 

• Αστικές Παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων για 
αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 
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• Πλακόστρωση οδών του Δήμου  

• Μελέτη ανάπλασης περιοχής Κέντρου Δήμου Ιλίου 

• Βελτίωση προσβασιμότητας Λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την 
ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων προς τους 
διαμορφωμένους χώρους πρασίνου και χώρος υπαίθριας 
στάθμευσης (Ο.Τ.2146α και 2057α)  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: 
 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά για κάθε εξεταζόμενο μέτρο 

1.1 & 1.2 Χωροθέτηση ζωνών μειωμένης ταχύτητας- Δημιουργία ζωνών ήπιας 

κυκλοφορίας 

 

Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου συνιστά θεμελιώδες ζήτημα του πολεοδομικού και 

συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Εστιάζοντας στα ΣΒΑΚ αξίζει να σημειωθεί πως αποτελεί 

απαραίτητο αλλά και οικονομικό μέτρο για την εφαρμογή του συνόλου των κανονιστικών, 

στρατηγικών και λοιπών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων. 

Το «οδικό δίκτυο μιας περιοχής» συντίθεται από ένα σύνολο υποδομών   που δεν είναι 

απαραίτητα παράλληλες μεταξύ τους, αλλά συνδυάζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις 

ανάγκες μετακίνησης τόσο μέσα στη συγκεκριμένη χωρική ενότητα (αστική περιοχή στην εν 

λόγω περίπτωση) όσο και μεταξύ της ενότητας αυτής και άλλων εξωτερικών χωρικών 

ενοτήτων). 

Η λειτουργική ιεράρχηση των οδών του αστικού δικτύου είναι η κατάταξη των οδών σε 

κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό της βασικής λειτουργίας (κινητικότητας ή πρόσβασης) που 

επιτελούν. Διακρίνονται πέντε (5) βασικές κατηγορίες:  

• «Ελεύθερη λεωφόρος». Είναι μία κύρια αρτηρία μη 
διακοπτόμενης ροής, δηλαδή με πλήρη έλεγχο των 
προσβάσεων μέσω ανισόπεδων κόμβων/διαβάσεων 
σε όλες τις διασταυρώσεις με άλλες οδούς και με 
παράπλευρες οδούς για την εξυπηρέτηση της τοπικής 
κυκλοφορίας. Οι ελεύθερες λεωφόροι προορίζονται 
για την εξυπηρέτηση μετακινήσεων μεγάλου μήκους 
με υψηλή ταχύτητα.  

• «Κύρια αρτηρία». Είναι μια αρτηρία με μερικό έλεγχο των προσβάσεων μέσω 
ανισόπεδων και σηματοδοτούμενωνκόμβων και με περιορισμό της απευθείας πρόσβασης 
από την τοπική κυκλοφορία και τις οδούς δευτερεύουσας σημασίας, ώστε να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης διαμπερών μετακινήσεων με σχετικά υψηλή 
ταχύτητα. 

• «Δευτερεύουσα αρτηρία». Οι αρτηρίες αυτές εξυπηρε-τούν μετακινήσεις μικρότερου 
μήκους και με μικρότερη ταχύτητα σε σύγκριση με μία κύρια αρτηρία. Οι δευτερεύουσες 
αρτηρίες συμπληρώνουν τις κύριες αρτηρίες σε ένα αστικό οδικό δίκτυο. 

• «Συλλεκτήρια οδός». Σκοπός είναι η κατανομή των μετα-κινήσεων από τις αρτηρίες στο 
δίκτυο των τοπικών οδών και, αντίστροφα, η διοχέτευση της κυκλοφορίας από το τοπικό 
δίκτυο στις αρτηρίες. Οι συλλεκτήριες οδοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω σε 
κύριες και δευτερεύουσες. 
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• «Τοπική οδός». Χρησιμοποιείται για την άμεση πρόσβαση από/προς το υπόλοιπο οδικό 
δίκτυο προς/από τις παρόδιες χρήσεις γης. Στις τοπικές οδούς δεν επιδιώκονται υψηλές 
ταχύτητες και διαμπερείς συνδέσεις. 

Ένα κύριο γνώρισμα της λειτουργικής ιεράρχησης από την κατηγορία της ελεύθερης 

λεωφόρου προς την κατηγορία της τοπικής οδού είναι η μείωση της δυνατότητας 

ανεμπόδιστης και συνεχούς κίνησης σε αντιδιαστολή με την ενίσχυση της δυνατότητας 

πρόσβασης στις παρόδιες χρήσεις γης. 

Στην περίπτωση του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου προτείνεται η διατήρηση της υφιστάμενης ιεράρχησης 
του οδικού δικτύου και η μείωση ορίων ταχύτητας στο ιεραρχημένο δίκτυο στα στα 30 km/h για 
τις τοπικές οδούς με εγκατάσταση επιπρόσθετης σήμανσης  

 

Προτείνεται ακόμα η μετατροπή συλλεκτήριων και τοπικών οδών σε οδούς ήπιας 

κυκλοφορίας. 

Οι περιοχές ήπιας κυκλοφορίας βοηθούν τόσο στην αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας 

όσο και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο δημόσιο χώρο της πόλης,. Η 

δημιουργία τέτοιου είδους περιοχών επιτυγχάνεται κυρίως με κυκλοφοριακά μέτρα που 

εμποδίζουν τις διαμπερείς ροές (π.χ. μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις) ή με κατασκευαστικά 

μέτρα (π.χ. δημιουργία νησίδων, πεζοδρόμων) που κάνουν τη διέλευση των αυτοκινήτων 

αδύνατη ή με μικρότερη ταχύτητα. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν με χαμηλού 

κόστους παρεμβάσεις, όπως η απλή σήμανση (οριζόντια ή κάθετη). Οι διαμπερείς ροές 

κατευθύνονται σε ανώτερες ιεραρχικά οδούς. Είναι ένα μέτρο εφικτό και δεν αναμένεται να 

προκληθούν σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς δεν εμποδίζεται η πρόσβαση των 

αυτοκινήτων, απλά αλλάζουν οι πορείες τους.  
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Πιο συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα μέτρα μετριασμού της έντασης της μηχανοκίνητης 

κυκλοφορίας είναι τα ακόλουθα: 

 

• Έντονη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επιτρεπόμενης ταχύτητας: Η έντονη 

σήμανση δημιουργεί στον οδηγό την αίσθηση της ευθύνης, με αποτέλεσμα να είναι πιο 

προσεκτικός και να τηρεί τους κανόνες. Αντίστοιχα, οι ευάλωτοι χρήστες της οδού 

μπορούν να κινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια σε ένα οδικό περιβάλλον με περισσότερο 

ξεκάθαρη και εμφανή σήμανση. 

    

 

Εικόνα 2.2: Παραδείγματα οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης επιτρεπόμενης ταχύτητας  

 
 

• Υβώσεις επί της οδού (Σαμαράκια): Οι υβώσεις λειτουργούν αποτρεπτικά στην 
ανάπτυξη ταχύτητας, με τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητας προκειμένου να αποφύγουν 
καταπόνηση και φθορά στο όχημα τους. Για τους ίδιους λόγους το εν λόγω μέτρο 
ιεραρχείται χαμηλότερα σε σύγκριση με τις διαθέσιμες επιλογές. 

 

Εικόνα 2.3: Παράδειγμα ύβωσης επί την οδό 
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• Αλλαγή υφής ή /και χρώματος στο σύνολο του οδοστρώματος. Η αλλαγή της υφής 
του οδοστρώματος εφαρμόζεται συνήθως στο πλαίσιο παρεμβάσεων με στόχο την 
αισθητική αναβάθμιση στην οδό. Παράλληλα, με την χρήση κατάλληλων υλικών, 
επιτυγχάνεται η μείωση των ταχυτήτων των διερχόμενων οχημάτων, με άμεσα οφέλη στην 
οδική ασφάλεια. Σημαντικό είναι τα υλικά οδοστρωσίας αν εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες 
παραμέτρους αντιολισθηρότητας, ωστόσο να μην λειτουργούν επιβαρυντικά για τα 
ελαστικά των οχημάτων.  
 

 

Εικόνα 2.4: Αλλαγή υφής στο σύνολο του οδοστρώματος 

 

• Μεταβολές (θλάσεις) τού άξονα τις οδού. Ο ευθύς άξονας σε μια οδό επιτρέπει την 
ανάπτυξη ταχυτήτων. Το εξεταζόμενο μέτρο εφαρμόζει μια σειρά μόνιμων ή προσωρινών 
παρεμβάσεων προκειμένου να μεταβάλει ελαφρά τον άξονα της οδού με σκοπό τον 
περιορισμό της ταχύτητας κίνησης. Οι θλάσεις του άξονα μπορούν να πραγματοποιηθούν 
με προεκτάσεις του πεζοδρομίου, επέκταση ή εγκατάσταση φυτεύσεων και επιτρεπόμενη 
κάθετη στάθμευση. Τέτοιες λύσεις εφαρμόζονται με καλύτερα αποτελέσματα σε 
μονοδρομημένες οδούς.  

 

Εικόνα 2.5: Παράδειγμα μεταβολών του άξονα της οδού 
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• Μετατροπή τοπικών οδών σε ήπιας κυκλοφορίας εφαρμόζοντας συνδυασμό 
μέτρων: Ο συνδυασμός μέτρων περιορισμού της ταχύτητας και αστικής ανάπλασης 
αναβάθμισης της αισθητικής και τις «ζωτικότητας» μιας οδού, αποτελεί την ουσία μιας 
οδού ήπιας κυκλοφορίας. Τέτοιες παρεμβάσεις αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων και αποδίδουν στις οδούς λειτουργίες πέρα από την πρόσβαση στις κατοικίες.  

•  

 

Εικόνα 2.6: Μετατροπή οδού σε ήπιας κυκλοφορίας 

 

Σε γενικές γραμμές εκτιμάται ότι τα εν λόγω μέτρα είναι εφικτά και δεν αναμένεται να 

προκληθούν σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς δεν εμποδίζεται η πρόσβαση των 

αυτοκινήτων, απλά αλλάζουν οι πορείες τους. 

Ο τρόπος εφαρμογής τους ποικίλει και μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις χαμηλού 

κόστους, όπως η απλή σήμανση (οριζόντια ή κάθετη) ή και υψηλότερου όπως αρχιτεκτονικές 

παρεμβάσεις στον κοινόχρηστο χώρο (επεκτάσεις πεζοδρομίων, αλλαγή υφής στις διαβάσεις 

ή και στο σύνολο του οδοστρώματος κ.ά.). Το είδος και το εύρος των παρεμβάσεων αυτών θα 

εξειδικευτούν από στοχευμένες μελέτες εφαρμογής που θα πρέπει να εκπονηθούν για τα 

οδικά τμήματα που εντάσσονται στις περιοχές ήπιας κυκλοφορίας σε κάθε χρονικό ορίζοντα. 

 

Στην περίπτωση του Δήμου Ιλίου οι περιοχές ήπιας κυκλοφορίας  διαμορφώνονται  σε 

συνάρτηση με την υφιστάμενη ιεράρχηση του οδικού δικτύου.  Εντός των περιοχών αυτών 

προτείνεται η ενίσχυση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, η διενέργεια αισθητικών 

παρεμβάσεων πχ πλακόστρωση όπου κρίνεται απαραίτητο, η μείωση της στάθμευσης, η 

οριοθέτηση των νόμιμων θέσεων στάθμευσης, η ενθάρρυνση του περπατήματος και του 

ποδηλάτου. Πιο συγκεκριμένα, με βάση και τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά του Δήμου 

προτείνονται οι παρακάτω σχεδιαστικές αρχές: 

 

Κεντρική περιοχή του Δήμου 

Οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας που τοποθετούνται στον κεντρικό πυρήνα δραστηριοτήτων του 

Δήμου αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα σε σχέση με της γειτονιές κατοικίας. Στις εν λόγω 

οδούς, τα μέτρα μείωσης των ταχυτήτων της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας περιορίζονται: 

• Σε επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα 

• Σε αλλαγή της υφής του οδοστρώματος 

• Σε περιορισμένες θλάσεις του άξονα της οδού 

• Σε κοινό επίπεδο κίνησης οχημάτων και πεζών με κατάλληλη υφή οδοστρώματος και 

έντονη σήμανση υπέρ των ήπιων μορφών κινητικότητας 
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Γειτονιές- συνοικίες του Δήμου 

Για τις γειτονιές που βρίσκονται σε περιοχές κατοικίας περιμετρικά του κεντρικού πυρήνα 

προτείνεται: 

• Ανώτατο όριο ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα 

• Έντονη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση 

 

1.3 Διαμορφωση super blocks 

To μέτρο διαμόρφωσης των super blocks βασίζεται στην ενοποίηση οικοδομικών τετραγώνων 

στο τοπικό οδικό δίκτυο ώστε να δημιουργείται χώρος για πεζούς και ποδηλάτες. Τα ιδιωτικά 

αυτοκίνητα και οι δημόσιες συγκοινωνίες κινούνται στους δρόμους που πλαισιώνουν αυτά τα 

τετράγωνα. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου είχε σκοπό τα εξής: 

• Την απελευθέρωση του δημόσιου χώρου για κοινωνικές και γειτονικές σχέσεις. 

• Τη μείωση του θορύβου και της ρύπανσης. 

• Την αύξηση της προσβασιμότητα. 

• Την αύξηση της χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών. 

• Υλοποίηση των χώρων κοινωνικοποίησης «superblocks» 

Τα «superblocks» είναι γειτονιές οικοδομικών τετραγώνων, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων 

επιτρέπεται μόνο στους δρόμους γύρω από τα τετράγωνα αυτά, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι 

να διατίθενται σε πεζούς και ποδηλάτες. Οι γειτονιές αυτές είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να 

δημιουργούν περισσότερους ελεύθερους χώρους όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να 

συναντώνται, να συζητούν, να συναναστρέφονται και να κοινωνικοποιούνται. 

Η εφαρμογή των Superblocks στo Ίλιον θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την υγεία και το 

περιβάλλον. Αρχικά, θα δημιουργήσει στους κατοίκους το αίσθημα της «γειτονιάς» και θα τους 

απομακρύνει από την ηχορύπανση και την αυξημένη επικινδυνότητα, που προέρχονται από 

τους υψηλούς φόρτους των διερχόμενων οχημάτων. Μετά την εφαρμογή αυτού του μέτρου, θα 

παράγει λιγότερους αέριους ρύπους, καθώς θα ενισχύει τους εναλλακτικούς τρόπους 

μετακίνησης όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, τα ηλεκτρικά πατίνια κ.ά. 

Ιδιαίτερη προσοχή από την εφαρμογή αυτού του συστήματος θα πρέπει να δοθεί στις 

συνέπειες που θα έχει στις τιμές των ακινήτων. Μια τέτοιου είδους στρατηγική, όπως το 

παράδειγμα της Βαρκελώνης, οδηγεί στην αύξηση των τιμών ακινήτων για την οποία θα 

πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα προκειμένου να μην απομακρυνθούν οι σημερινοί κάτοικοι. 

Επιπλέον δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τον συνδυασμό των υπόλοιπων δράσεων 

(απομάκρυνση της παρόδιας στάθμευσης και την αύξηση της συνδεσιμότητας με τις 

υπόλοιπες περιοχές με δίκτυα ήπιων μέσων). 

Η Βαρκελώνη είναι η πρώτη πόλη της Ευρώπης που έχει εφαρμόσει τα Superblocks με 

μεγάλη επιτυχία. Στόχος της δημιουργίας τους είναι να μειωθεί η ρύπανση που προκαλείται 

από τα οχήματα αλλά και να απαλλαγούν οι πολίτες από τη μάλλον υποτιμημένη αλλά 

καθόλου ακίνδυνη ηχορύπανση.  

Σήμερα υπάρχουν έξι τέτοια «superblocks» ενώ το πρώτο που υλοποιήθηκε βρίσκεται στο 

Eixample. Η αλλαγή που έφερε φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από τους κατοίκους σε μεγάλο 

βαθμό .Εντός της «γειτονιάς» που σχηματίζουν επιτρέπεται μόνο η κίνηση οχημάτων έκτακτης 

ανάγκης ενώ το πάρκινγκ για τους κατοίκους είναι υπόγειο. 

Πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας της Βαρκελώνης εκτιμά πως εάν 

προχωρήσει ο σχεδιασμός όπως προβλέπεται για 503 superblocks στην πόλη, οι μετακινήσεις 
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με ΙΧ θα περιοριστούν κατά 230.000 εβδομαδιαίως, καθώς οι πολίτες θα στραφούν προς τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς, το περπάτημα ή το ποδήλατο. Η έρευνα σημειώνει πως αυτό το 

μέτρο έφερε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του αέρα και τα επίπεδα θορύβου στους 

δρόμους όπου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων. Τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου 

αναμένεται να μειωθούν κατά 25%, φέρνοντας τα επίπεδα μέσα στα όρια που συστήνει ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 

 

 

Εικόνα 2.7: Το μοντέλο των superblocks 

Πηγή: http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/pmu_angles.pdf 

 
Αναφορικά με την εφαρμογή του μέτρου στο Δήμο Ιλίου προτείνονται τα ακόλουθα: 

• Για την ενοποίηση των οικοδομικών τετραγώνων στην κεντρική περιοχή του Ιλίου 

όπου υπάρχουν υφιστάμενοι πεζόδρομοι σε κατεύθυνση Βορρά - Νότου θα 

επιδιωχθεί η σταδιακή /τμηματική πεζοδρόμηση των κάθετων σε αυτούς δρόμων. 

• Για τη δημιουργία ενοποιημένων οικοδομικών τετραγώνων στις περιοχές βόρεια της 

Καπετάν Βέρρα και στην περιοχή της Ραδιοφωνίας με επικρατούσα χρήση τη γενική 

κατοικία προτείνεται η ενοποίηση των οικοδμομικών τετραγώνων με επιβολή 

ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 20χλμ/ώρα και  ηπιοποίηση των οδών με αλλαγή της 

υφής του οδοστρώματος. 

 

1.4 Εφαρμογή ασφαλών διαδρομών/ σχολικών δακτυλίων 

 

Οι μετακινήσεις των μαθητών αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για κάθε Δήμο, καθώς 

επηρεάζουν δυναμικά την λειτουργία του οδικού δικτύου. Τα σχολεία αποτελούν τόπους 

συνάντησης παιδιών από διαφορετικές γειτονιές της πόλης. Ωστόσο, η υφιστάμενη κατάσταση 

που δίνει προτεραιότητα στην κίνηση του αυτοκινήτου, αποθαρρύνει τους μαθητές και τις 

μαθήτριες να προσεγγίζουν το σχολείο με περπάτημα ή ποδήλατο.  

Η διαμόρφωση σχολικών δακτυλίων είναι ένα μέτρο που μπορεί να σχηματίσει  ευνοϊκές για τα 

παιδιά κυκλοφοριακές και πολεοδομικές συνθήκες ασφαλούς και άνετης μετακίνησης από και 

προς τα σχολικά συγκροτήματα. 

Η σημαντικότερη παράμετρος για την αλλαγή του τρόπου μετακίνησης των μαθητών  είναι το 

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/pmu_angles.pdf
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επίπεδο ασφάλειας στις οδούς περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος. Οι εν λόγω οδοί θα 

πρέπει να διαθέτουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών προκειμένου να δημιουργούν σε μαθητές 

και γονείς το αίσθημα της ασφαλούς μετακίνησης. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά είναι: 

• Χαμηλές (έως μηδενικές) ταχύτητες μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

• Πεζοδρόμια / Πεζόδρομοι που επιτρέπουν την άνετη κίνηση των μαθητών (πλάτος, 

επιφάνειας κίνησης, φωτισμός, φυτεύσεις κ.ά.) 

• Ασφαλείς διατάξεις διάσχισης της οδού προς το σχολείο 

o Επαρκής ορατότητα πεζού 

o Κατάλληλη υποδομή διάβασης 

o Προτεραιότητα στην κίνηση του πεζού 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν αν επιτευχθούν με μια σειρά ενεργητικών (ρυθμιστική 

σήμανση, ενημέρωση, σχολικός τροχονόμος κ.ά.) και παθητικών (αλλαγή επιφάνειας 

οδοστρώματος, πεζοδρόμηση, αύξηση πλάτους πεζοδρομίων κ.ά.) μορφών παρέμβασης στις 

οδούς περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων. 

Οι συνηθέστερες παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε οδούς περιμετρικά των σχολικών 

συγκροτημάτων προκειμένου να βελτιώσουν την ασφάλεια στην μετακίνηση των μαθητών 

παρουσιάζονται παρακάτω. (Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., Τεχνικές οδηγίες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων 

στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και 

περιοχές αυξημένης κίνησης στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, Σεπτέμβριος 

2013). 

Πιο συγκεκριμένα για τη δημιουργία σχολικών δακτυλίων προστασίας στο Δήμο Ιλίου 

δημιουργούνται κυκλικές περιοχές ακτίνας 100m περιμετρικά των σχολείων με λογισμικό GIS. 

Η ακτίνα αυτή είναι σύμφωνη με βάση το μέγεθος του Δήμου και το πλήθος και τη θέση των 

εκπαιδευτικών δομών και επιτρέπει την άρτια προστασία του σχολείου καθώς και τη 

δημιουργία ενός αισθήματος ασφάλειας γύρω από αυτό.  

Εντός των συγκεκριμένων ζωνών προτείνεται η μείωση των ορίων ταχύτητας, η τοποθέτηση 

ειδικής σήμανσης που προειδοποιεί για την ύπαρξη σχολικής εγκατάστασης, η πύκνωση των 

διαβάσεων, η λήψη απαραίτητων προστατευτικών μέτρων για τις εισόδους των σχολείων, 

τμηματικές πεζοδρομήσεις, αισθητικές παρεμβάσεις, κ.α.. 

Ειδικότερα, για την περίπτωση των σχολικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Ιλίου προτείνεται η 

ανάπτυξη των παρακάτω μέτρων στις οδούς που βρίσκονται σε ακτίνα 100μ από το 

εξεταζόμενο κτήριο: 

• Το ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου να είναι 1,5μ. Ειδικά για τους δρομους με μικρά 

γεωμετρικά χαρακτηρστικά προτείνεται τουλάχιστον το ένα πεζοδρόμιο να πληροί το 

ελάχιστο πλάτος. 

• Ανάπτυξη προεξοχών πεζοδρομίου στα άκρα των οδικών τμημάτων σε βάρος 

υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης 

o Δημιουργία χώρου για ράμπα 

o Εξασφάλιση καλύτερης ορατότητάς και ελέγχου 

o Ύπαρξη επαρκούς χώρου αναμονής επί του πεζοδρομίου, πριν την διάσχιση της 
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οδού 

• Χωροθέτηση διαβάσεων στο κέντρο των προεξοχών πεζοδρομίου 

• Εγκατάσταση κατακόρυφης προειδοποιητικής σήμανσης 

• Μετατροπή όλων των οδών τοπικού χαρακτήρα εντός του δακτυλίου σε οδούς με μέγιστη 

ταχύτητα 30 km/h  

Η επιλογή των τελικών παρεμβάσεων σε κάθε οδικό τμήμα αποτελεί αντικείμενο μελέτης 

εφαρμογής που θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο των παρεμβάσεων που προβλέπει το ΣΒΑΚ 

για την εξεταζόμενη οδό, την ιεράρχηση της στο δίκτυο και ενδεχόμενα επιπλέον 

χαρακτηριστικά αισθητικής/ λειτουργικής αναβάθμισης που μπορούν να ενσωματωθούν 
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Ζητήματα προς αντιμετώπιση  

 Εναρμόνιση της οδού με τις τοπικά επικρατούσες οικιστικές, μορφολογικές, φυσικές συνθήκες 

και με το τοπίο. Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας της οδού. 

Επίσης το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να βελτιώσει και τη ροή των οχημάτων αλλά 
ταυτόχρονα συμβάλει και στην αποφόρτιση του επιβαρυμένου τοπικού δικτύου του Δήμου 
Ιλίου  

Πεδίο εφαρμογής 

Δημιουργία ζωνών μειωμένης ταχύτητας- Δημιουργία θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας-  

Δημιουργία superblocks 

Ορίζοντας 5ετίας 

• Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας με ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα. 

Έκταση: 850 στρέμματα 

• Δημιουργία super blocks. Έκταση : 450στρέμματα 

 

 

 

Εικόνα 2.8: Προτεινόμενη διαμόρφωση περιοχών ήπιας κυκλοφορίας και super blocks – 
Ορίζοντας 5ετίας 
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Ορίζοντας 10ετίας 

• Επέκταση περιοχών ήπιας κυκλοφορίας: Έκταση: 1530 στρ. (αύξηση κατά 680 στρ.) 

• Επέκταση  των super blocks - Έκταση : 570 στρέμματα  

 

 

 

Εικόνα 2.9: Προτεινόμενη διαμόρφωση περιοχών ήπιας κυκλοφροίας και super blocks 
ορίζοντας 10ετίας 
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1.4 Δημιουργία ασφαλών διαδρομών, σχολικών δακτυλίων 

Ορίζοντας 5ετίας 

• Δημιουργία σχολικών δακτυλίων περιμετρικά των δημοτικών σχολείων: 20 σχολεία  

 

 
Εικόνα 2.10: Δημιουργία σχολικών δακτυλίων περιμετρικά των δημοτικών σχολείων- 
ορίζοντας 5ετίας 

Ορίζοντας 10ετίας 

Δημιουργία σχολικών δακτυλίων περιμετρικά των γυμνασίων και λυκείων : 52 σχολεία 

(επιπλέον 32 σχολεία) 

 

 

Εικόνα 2.11: Δημιουργία σχολικών δακτυλίων- περιμετρικά των γυμνασίων και λυκείων - 
ορίζοντας 10ετίας  
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Προτεραιότητα 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) 

 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Οδικές παρεμβάσεις (μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, οδοί 

ήπιας κυκλοφορίας) 

Κυκλοφοριακή μελέτη 

Μονοδρομήσεις και μετατροπές οδών ήπιας κυκλοφορίας 

Επέκταση πεζοδρομήσεων και ολοκλήρωση παρεμβάσεων 

Παρεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας πέριξ των σχολικών 

συγκροτημάτων 

Μελέτες ωρίμανσης / μεμονωμένο ή ομάδα σχολικών συγκροτημάτων 

Υλοποίηση παρεμβάσεων στην υποδομή περιμετρικά του σχολείου / 

μεμονωμένο ή ομάδα σχολικών συγκροτημάτων 

 

 

 

1,5-2 έτη 

5 έτη 

5-10 έτη 

 

 

3 έως 6 μήνες 

6 έως 12 μήνες 

 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Ιλίου 

Υλοποίησης: 

Δήμος Ιλίου 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Εποπτείας: 

Δήμος Ιλίου  

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 
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Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Βελτίωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο δίκτυο της πόλης 

+ Προστασία των γειτονιών από υψηλούς φόρτους μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

+ Αισθητική αναβάθμιση γειτονιών 

+ Λειτουργική αναβάθμιση γειτονιών 

+ Αστική αναζωογόνηση και αναβάθμιση της αξίας των παρακείμενων ακινήτων 

+ Βελτίωση οδικής ασφάλειας 

+ Ενίσχυση προσπελασιμότητας πεζών και ποδηλάτων 

+ Άνετη και ασφαλής μετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών 

+ Περιορισμός των οχλήσεων της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

+ Προώθηση καθαρών μορφών μετακίνησης 

+ Βελτίωση της ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών στα σχολικά 
συγκροτήματα εντός και εκτός σχολικού ωραρίου ( π.χ. για απογευματινή άθληση) 

+ Προώθηση της πεζή μετακίνησης ως κύριο μέσο μετάβασης στο σχολείο  

+ Αστική αναζωογόνηση γειτονιών περιμετρικά των σχολείων 

- Μείωση θέσεων στάθμευσης 

- Χαμηλός βαθμός εξοικείωσης πολιτών   

Δείκτες παρακολούθησης 

• Πεζόδρομοι στο οδικό δίκτυο του Δήμου 

• Περιοχές/ Θύλακες  ήπιας κυκλοφορίας 

• Περιοχές ενοποιημένων οικοδομικών τετραγώνων 
(superblocks) 

• Βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων και την 
ενθάρρυνση ήπιων μορφών κινητικότητας στα 
σχολεία 

• Ποσοστό μείωσης ετήσιου αριθμού τροχαίων 
συμβάντων 

Προεκτίμηση δαπάνης 

Μείωση ορίων ταχύτητας στο 
ιεραρχημένο δίκτυο στα 30 km/h 
με εγκατάσταση επιπρόσθετης 
σήμανσης 

15.000,00 €  

 

Δημιουργία περιοχών superblocks 1.500.000,00 € 

Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις ήπιας 
κυκλοφορίας πέριξ των σχολικών 
συγκροτημάτων 

2.000.000,00€ 

Χρηματοδότηση 

- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου αν πρόκειται για δημοτικό δίκτυο 
& ίδιοι πόροι Περιφέρειας για βασικό οδικό δίκτυο  
 
- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-2027 
 
- Πράσινο Ταμείο, «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 
2019-2020» 
  
- Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 
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Πίνακας 2.4: Βελτίωση και επέκταση υποδομών για την πεζή μετακίνηση και το ποδήλατο 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος Πακέτου 
Μέτρων  

2. Βελτίωση και επέκταση υποδομών για  την πεζή 

μετακίνηση και το ποδήλατο 

Εξεταζόμενα 
Μέτρα  

2.1 Βελτίωση υποδομών πεζοδρομίων - κυκλοφοριακές επεμβάσεις 

για την εξασφάληση επαρκούς πλάτους πεζοδρομίου 

2.2  Επέκταση πεζοδρομημένων περιοχών                                                            

2.3 Δημιουργία πράσινων διαδρομών                                                                                                       

2.4 Αναβάθμιση, συντήρηση και ανάπτυξη υφιστάμενου δικτύου 

ποδηλατοδρόμων                                                                                              

2.5 Αναβάθμιση και επέκταση δικτύου στάθμευσης ποδηλάτων                                         

2.6  Εγκατάσταση συστήματος  ποδηλάτων κοινής χρήσης                 

2.7 Καθοδηγητική σήμανση πεζών και ποδηλατιστών                                                                                                                                                                                                                                                                        

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης -μετακίνησης με το 
ποδήλατο Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου   

(κεφ.6 και 7 Παραδοτέο Γ) : 
✓ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία   
✓ Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία 
✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 

πραγματοποιούνται με περπάτημα 
✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 

πραγματοποιούνται με το ποδήλατο  
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Συνάφεια με 
Προγράμματα 
& Στρατηγικές 

 
 

• Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Νέων Λιοσίων 

Θεσμοθετεί τους χώρους πρασίνου- ελεύθερους χώρους 
Περιλαμβάνει  δίκτυο πεζοδρόμων που να ενώνει τα τοπικά κέντρα 
 

• Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (1996) 

Επηρεάζει την πεζή μετακίνηση και τη μετακίνηση με το ποδήλατο 
καθώς ορίζει τις χρήσεις, αλλά και τους περιορισμούς δόμησης στη 
μεγαλύτερη δημόσια έκταση με χρήση οργανωμένου και ελεύθερου 
πρασίνου εντός του Δήμου. 

• Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2015-2019 

Περιλαμβάνει δράσεις όπως: 

• Ανάπλαση – διαμόρφωση πεζοδρομίων -διαπλάτυνση 
πεζοδρομίων-  

• Δημιουργία ποδηλατοδρόμου και θέσεων στάθμευσης 
αυτοκινήτων 

• Πεζοδρόμηση- Ανάπλαση οδών του Δήμου (Ιουστινιανού, 
Μαξιμιλιανού, Περικλέους, Τροίας, Φτέρης, Ιωλκού, Πόγραδετς, 
Φαρσάλων, Νικοπόλεως) 

• Αστικές Παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων για 
αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 

• Πλακόστρωση οδών του Δήμου  

• Μελέτη ανάπλασης περιοχής Κέντρου Δήμου Ιλίου 

• Βελτίωση προσβασιμότητας Λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για 
την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων προς τους 
διαμορφωμένους χώρους πρασίνου και χώρος υπαίθριας 
στάθμευσης (Ο.Τ.2146α και 2057α) 

• Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων 
πεζοδρομίων του Δήμου 

  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: 
 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά για κάθε εξεταζόμενο μέτρο 

2.1 Βελτίωση υποδομών πεζοδρομίων- κυκλοφοριακές επεμβάσεις για την 
εξασφάλιση επαρκούς πλάτους πεζοδρομίου & 2.2  Επέκταση πεζοδρομημένων 
περιοχών                                                             

Το περπάτημα μπορεί να αποτελέσει είτε μέσο αυτοτελούς μετακίνησης, είτε τμήμα 
μιας μετακίνησης που πραγματοποιείται με το αυτοκίνητο, ή με άλλο μέσο μεταφοράς 
για τη μετάβαση από το σημείο προέλευσης στη θέση στάθμευσης ΙΧ/στάσης ΜΜΜ και 
αντίστοιχα από τη θέση στάθμευσης ΙΧ / στάσης ΜΜΜ στο σημείο προορισμού. 
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Γίνεται επομένως αντιληπτό πως η εξασφάλιση υψηλού βαθμού ποιότητας 

πεζοδρομίων, τόσο από άποψη κατασκευής και ελκυστικότητας, όσο και μεταξύ τους 

συνδεσιμότητας, θα πρέπει να αποτελεί ζήτημα υψηλούς προτεραιότητας σε κάθε 

αστικό περιβάλλον.  

Η επέκταση και εγκατάσταση πεζοδρομίων, κυρίως στα σημεία που δεν υπάρχουν ή 

έχουν ανεπαρκές πλάτος, καθώς και η στοχευμένη επέκταση των πεζοδρόμων σε 

συνέργεια με τη δημιουργία  οδών ήπιας κυκλοφορίας θα οδηγήσουν στη δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου δικτύου πεζή μετακίνησης στο Δήμο του Ιλίου, θα επιτρέψουν την 

άνετη κίνηση των πεζών στις οδούς, βελτιώνοντας την ταχύτητα μετακίνησης τους και 

την οδική ασφάλεια.  

Παράλληλα προτείνεται η επέκταση δικτύου πεζοδρόμων με έμφαση στο κέντρο του 

Δήμου Ιλίου, καθώς και η ανάπλαση της παράπλευρης οδού (service road) στην οδό 

Θηβών για τη δημιουργία υποδομών  για την  πεζή μετακίνηση και το ποδήλατο. 

Το συγκεκριμένο μέτρο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη Δημιουργία Δικτύου Πράσινων 

Διαδρομών, καθώς και με τα μέτρα που αναφέρονται στις "Διατάξεις ασφαλούς 

διάσχισης για πεζούς και ποδήλατα", "Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης 

κυκλοφορίας"  στη "Βελτίωση υποδομών ΑμεΑ" και «Αναπλάσεις περιοχών 

ενδιαφέροντος».  

 

2.3  Δημιουργία πράσινων διαδρομών 

 

Οι πράσινες διαδρομές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την προώθηση της 

βιώσιμης κινητικότητας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, 

συμβάλλουν με αξιοσημείωτο τρόπο στην ανάδειξη κέντρων, γειτονιών και πόλων 

έλξης από τις οποίες διέρχονται.  

Οι εν λόγω διαδρομές δεν χαρακτηρίζονται από ενιαία διαμόρφωση, αντιθέτως το 

εκάστοτε τμήμα έχει τα χαρακτηριστικά που κρίνονται καλύτερα. Οι συνηθέστερες 

παρεμβάσεις είναι: ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, μείωση ορίων 

ταχύτητας (κατά κύριο λόγο 30χλμ/ώρα), διαπλάτυνση πεζοδρομίων, απομάκρυνση 

ορισμένων θέσεων στάθμευσης, οριοθέτηση και εγκιβωτισμός των νόμιμων, ενίσχυση 

φύτευσης, ειδική μέριμνα για υποδομή ποδηλάτου ή συνύπαρξη με πεζούς ή άλλα 

οχήματα, εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού. 

Οι πράσινες διαδρομές αποτελούν διαδρομές σε ένα αστικό οδικό δίκτυο κατά μήκος 

των οποίων διαμορφώνονται και επικρατούν συνθήκες κατάλληλες για την προώθηση 

των ήπιων μορφών κινητικότητας. Οι συγκεκριμένες συνθήκες αφορούν τα παρακάτω: 

o Διατάξεις ασφαλούς διάσχισης για πεζούς και ποδήλατα, οι οποίες οφείλουν κατά 

περίπτωση να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά 

• Επαρκές πλάτος ( Ελάχιστο 2,5μ) 

• Επιπλέον πλάτος αντίστοιχο με το πλήθος κατευθύνσεων όταν διέρχονται 
ποδήλατα (Θέσεις σύνδεσης ποδηλατικών δικτύων)  

• Άμεση «κάθετη» διάσχιση της οδού 

• Οριζόντια σήμανση και εμφανή χρωματισμό στις λωρίδες διάσχισης για πεζούς 
και ποδηλάτες  

• Γραμμές στάσης οχημάτων 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Ιλίου 
 

Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης, Μεθοδολογία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  47 

 

 

• Κατακόρυφη σήμανση  

• Αρχή και Πέρας που οδηγεί στο κέντρο ράμπας πεζών,  

• Ηχητική σήμανση κ.ά. στοιχεία προσβασιμότητας ευάλωτων χρηστών  

• Επαρκής ορατότητα στις κινήσεις της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

• Κατάλληλο φωτισμό στην οδό και τα πεζοδρόμια 

• Διαβάσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου 

• Έργα διαπλάτυνσης πεζοδρομίων. 

 
o Βελτίωση υποδομών ΑμεΑ, Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών στα 

πεζοδρόμια 

o Στις περιπτώσεις που επαρκούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά μπορεί να 

προβλεφθεί και αποκλειστική υποδομή για το ποδήλατο. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα εφαρμοστεί μοντέλο μικτής κυκλοφορίας. Σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα και σχεδιασμός στις διασταυρώσεις. 

o Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού (φωτισμός, παγκάκια, πράσινο κ.ά.) 

o Εγκιβωτισμός των νόμιμων θέσεων στάθμευσης και δημιουργία Parklets 

 

Η επιλογή του δικτύου των πράσινων διαδρομών βασίζεται στη σχεδιαστική αρχή 

σύνδεσης των σημαντικών χρήσεων γης και των σημείων ενδιαφέροντος, όπως είναι 

τα σχολικά συγκροτήματα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι δημόσιες  υπηρεσίες με 

υποδομές ήπιας κινητικότητας που θα είναι προσβάσιμες για όλους.  

Ο τρόπος υλοποίησης των παρεμβάσεων στις οδούς που προτείνονται για την 

ανάπτυξη του δικτύου πράσινων διαδρομών θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 

εφαρμογής που θα εκπονηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για τις συγκεκριμένες οδούς και 

θα λαμβάνει υπόψη και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. 

Οι πράσινες διαδρομές αποτελούν τον βασικό κορμό των εναλλακτικών μετακινήσεων 

για την πόλη. Επομένως συνδέουν σημαντικές χρήσεις και πόλους έλξης, όπως 

σχολεία, αθλητικοί χώροι, πράσινοι χώροι, υδάτινο στοιχείο, κεντρική περιοχή, 

αξιοθέατα κτλ. Για τη δημιουργία των χώρων αυτών χρησιμοποιήθηκε λογισμικό GIS 

(shortest path algorithm), όπου τοποθετήθηκε το δίκτυο της πόλης, αφαιρέθηκαν οι 

κεντρικοί άξονες (πρωτεύουσες αρτηρίες) και τοποθετήθηκαν τα σημεία ενδιαφέροντος. 

Στη συνέχεια έγινε χειροκίνητος έλεγχος με σκοπό τον τελικό καθορισμό των 

διαδρομών αυτών. Επίσης, έγινε και έλεγχος των στοιχείων του δικτύου πχ χρήση 

πεζοδρομίου, στάθμευση που εντοπίστηκαν στην υφιστάμενη κατάσταση.  

Οι πράσινες διαδρομές δεν χαρακτηρίζονται από ενιαία διαμόρφωση, αντιθέτως το 

εκάστοτε τμήμα έχει τα χαρακτηριστικά που κρίνονται καλύτερα. Οι συνηθέστερες 

παρεμβάσεις είναι: ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, μείωση ορίων 

ταχύτητας (κατά κύριο λόγο 30χλμ/ώρα), η διαπλάτυνση πεζοδρομίων, η  

απομάκρυνση ορισμένων θέσεων στάθμευσης, οριοθέτηση και εγκιβωτισμός των 

νόμιμών, ενίσχυση φύτευσης, ειδική μέριμνα για υποδομή ποδηλάτου ή συνύπαρξη με 

πεζούς ή άλλα οχήματα, εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού πχ παγκάκια, στάσεις για 

ποδήλατα. 
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Ο τρόπος υλοποίησης των παρεμβάσεων στις οδούς που προτείνονται για την 

ανάπτυξη του δικτύου πράσινων διαδρομών θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 

εφαρμογής που θα εκπονηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για τις συγκεκριμένες οδούς και 

θα λαμβάνει υπόψη και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κάθε οδού. 

 

2.4 Αναβάθμιση, συντήρηση και ανάπτυξη υφιστάμενου δικτύου 
ποδηλατοδρόμων 

 

Το ποδήλατο είναι καταλύτης οδικής ασφάλειας και κοινωνικής αλληλεπιδρασης. Η 

ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων (είτε αυτόνομα είτε ως τμήμα πράσινων 

διαδρομών) μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην προώθηση του 

ποδηλάτου αλλά και στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας γενικότερα. Οι λύσεις 

για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων ποικίλουν, καθώς μπορεί να αποτελούν είτε 

αποκλειστικές υποδομές είτε να μοιράζονται τον οδικό χώρο με άλλους χρήστες πχ 

αυτοκίνητα ή πεζούς. Σε κάθε περίπτωση η εισαγωγή του ποδηλάτου στην 

κυκλοφοριακή πραγματικότητα θα είναι σημαντικός παράγοντας βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και παράγοντας προσέλκυσης επισκεπτών από 

γειτονικούς οικισμούς.  

.  

Η υποδομή ποδηλάτου είναι εξ’ ίσου σημαντικό μέρος της διατομής της αστικής οδού 

όσο ο χώρος της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, η ζώνη παρόδιας στάθμευσης και ο 

χώρος κίνησης των πεζών. Ο χώρος που απαιτείται για την ένταξη του ποδηλάτου 

στην αστική οδό προκύπτει από την ανακατανομή του χώρου που είναι διαθέσιμος για 

τις λειτουργίες της κυκλοφορίας και της στάθμευσης. Τρόποι εξασφάλισης χώρου για 

την κυκλοφορία του ποδηλάτου είναι: 

- Η μείωση του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας (με την κατάλληλη μείωση της 
επιτρεπόμενης ταχύτητας κυκλοφορίας των οχημάτων, όπου απαιτείται) ή των 
ζωνών παρόδιας στάθμευσης. 

- Η κατάργηση λωρίδας κυκλοφορίας ή ζώνης παρόδιας στάθμευσης 

- Η εφαρμογή μονοδρομήσεων κατόπιν κυκλοφοριακής μελέτης 

- Η συνύπαρξη του ποδηλάτου με τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία γενικά ή με τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς στις λεωφορειολωρίδες ή ακόμα και τους πεζούς σε 
πεζοδρόμια επαρκούς πλάτους ή/και σε πεζόδρομους, λαμβάνοντας σε κάθε 
περίπτωση τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή και άνετη κίνηση όλων των 
χρηστών της οδού. 

Κατά το σχεδιασμό υποδομών ποδηλάτου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

παράμετροι που σχετίζονται με τις διαστάσεις και την όδευση του ποδηλάτου και τα 

φυσικά χαρακτηριστικά της ποδηλατικής δραστηριότητας (σταθερότητα και ελιγμοί) 

καθώς και αποστάσεις από σταθερά στοιχεία ή τις υπόλοιπες λειτουργίες του οδικού 

περιβάλλοντος. 

Οι διάφορες κατηγορίες υποδομής και οι σχηματικές τους απεικονήσεις που 

θεωρούνται κατάλληλες για την περίπτωση του Δήμου Ιλίου αναφέρονται παρακάτω 

(πηγή: ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016): 
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Εικόνα 2.12: Κατηγορίες υποδομής ποδηλατοδρόμων  

 

Η επιλογή του δικτύου ποδηλατοδρόμων ακολουθεί αυτή των πράσινων διαδρομών και 

βασίζεται στην ίδια σχεδιαστική αρχή της σύνδεσης των σημαντικών χρήσεων γης και 

των σημείων ενδιαφέροντος (τα σχολικά συγκροτήματα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, 

δημόσιες  υπηρεσίες κ.ά. Σκοπός είναι η σύνδεση του κέντρου με τις συνοικίες που 

βρίσκονται δυτικά της Θηβών και με το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης του 

Δήμου μέσω της επέκτασης του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου. Για την χάραξη αυτή 

ελήφθησαν υπόψη οι κλίσεις, το πλάτος της οδού, η ιεράρχηση των οδών καθώς και η 

πολεοδομική σημασία τους.  

Ο ποδηλατόδρομος αυτός θα έχει ενιαία διαμόρφωση, προκειμένου να αποτελέσει τον 

κορμό του δικτύου και συνδέεται με τις πράσινες διαδρομές, ενώ θα αποτελέσει 

ευκαιρία για συνολική ανάπλαση των οδών που θα διέρχεται. 

Ο τρόπος υλοποίησης των παρεμβάσεων στις οδούς που προτείνονται για την 

ανάπτυξη του δικτύου ποδηλατοδρόμων θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης εφαρμογής 

που θα εκπονηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για τις συγκεκριμένες οδούς και θα 

λαμβάνει υπόψη και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού 
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2.5  Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων & 2.6 Εγκατάσταση 
συστήματος  ποδηλάτων κοινής χρήσης 

 

Οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και τις ζωές των κατοίκων 

γενικότερα. Μάλιστα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ρόλο στον τομέα των μετακινήσεων. 

Επομένως, είναι σημαντικό μία περιοχή, η οποία επιθυμεί να επιτύχει ένα σημαντικό 

επίπεδο βιώσιμης κινητικότητας, να αξιοποιήσει ορισμένα από αυτά τα εργαλεία.  

Οι πόλεις μπορούν να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη χρήση της ποδηλασίας για να 

διευκολύνουν τις σύντομες διαδρομές, καθιστώντας τους αριθμούς των ποδηλάτων 

άμεσα διαθέσιμους στους δρόμους τους. Τα σχέδια μπορεί να ποικίλλουν σε μέγεθος 

και σε περιοχές που καλύπτονται και μπορεί να επεκταθούν και σε ηλεκτρικά ποδήλατα 

που κινούνται με πετάλια, για να προωθήσουν τη χρήση τους σε μη ποδηλάτες. 

Τα προγράμματα κοινόχρηστων ποδηλάτων υπάρχουν εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, 

αλλά μόνο την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί σημαντικά στην επικράτηση και τη 

δημοτικότητα για να περιλάβουν περισσότερες από 800 πόλεις σε όλο τον κόσμο και 

ένα παγκόσμιο στόλο που ξεπερνά τα 900.000 ποδήλατα. 

 

Εικόνα 2.13: Προγράμματα κονόχρηστων ποδηλάτων ανά περιοχή, 2000-2012 
(Μidgley, Meddin and DeMaio, Yang et al, Shaheen at al.) 

Η ανάπτυξη συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο μέτρο 

για την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου από κατοίκους και επισκέπτες. Επίσης 

εμφανίζει καίρια σημασία για την προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού. Η υλοποίησή 

του απαιτεί μικρό χρόνο και απλές διαδικασίες ωρίμανσης. Επίσης, το κόστος για τον 

Δήμο μπορεί να είναι σχετικά χαμηλό καθώς μπορεί η υλοποίησή του να 

χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά προγράμματα που υποστηρίζουν δράσεις 

καινοτομίας ή να γίνει αποκλειστικά από ιδιώτες. 

Οι σταθμοί τοποθετούνται σε δημόσιους χώρους, σε σημαντικούς πόλους έλξης καθώς 

και σε κόμβους του δικτύου πράσινων διαδρομών. Η σταδιακή τοποθέτησή τους γίνεται 
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σε συνδυασμό με την επέκταση των πράσινων διαδρομών.  

Οι σταθμοί bike-sharing θα αποτελούν ιδιαίτερα σημεία μέσα στην πόλη, τα οποία θα 

δίνουν στους κατοίκους και επισκέπτες τη δυνατότητα χρήσης (ηλεκτρικού) ποδηλάτου 

ή μέσων μικροκινητικότητας για μικρό χρονικό διάστημα. Οι σταθμοί αυτοί θα έχουν 

μεταβλητές θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής που εξυπηρετούν. Χρειάζεται 

να γίνει μελέτη εφαρμογής για τον ακριβή καθορισμό της θέσης και του μεγέθους των 

σταθμών. 

 

2.6 Καθοδηγητική σήμανση πεζών και ποδηλατιστών                                  

Η εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης κατοίκων και 

επισκεπτών, αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό για Δήμους με πόλους έλξης 

υπερτοπικών κινήσεων όπως είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτσης.  Για τον σκοπό 

αυτό προτείνεται η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης με 

την φυσική παρουσία πινακίδων (Εικόνα 4.2).  

 

Εικόνα 2.14: Συστημα πινακίδων πληροφόρησης στο Seattle, 2019 

 

Το κύριο σύστημα που απευθύνεται σε πεζούς και ποδηλάτες αποτελείται από 

διαφορετικά επίπεδα πινακίδων πληροφόρησης που θα λειτουργούν συμπληρωματικά 

με την διαδικτυακή πληροφόρηση. Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται, αφορούν 

τοπόσημα, ιστορικούς τόπους, εμπορικές οδούς, υπηρεσίες, σταθμούς Δημόσιας 

συγκοινωνίας και τις εισόδους στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση. Για κάθε προορισμό 

θα παρέχεται η πληροφορία του χρόνου διαδρομής για μετακίνηση πεζού και 

ποδήλατου.  

Οι θέσεις ενδιαφέροντος που θα αναδεικνύονται μέσω του συστήματος πληροφόρησης 

με φυσικές πινακίδες και ο χάρτης που θα διαμορφωθεί (α επίπεδο πληροφόρησης), 

θα προκύψει από συμμετοχική διαδικασία του Δήμου με εμπλεκόμενους φορείς του 

Δήμου  που σχετίζονται με εμπορικές, πολιτιστικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες 

αναψυχής. 
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Ζητήματα προς αντιμετώπιση  

Η αναβάθμιση των υποδομών πεζή μετακίνησης και μετακίνησης με το ποδήλατο 
αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την απαιτούμενη ασφάλεια και προσπελασιμότητα 
της πόλης από όλους και κυρίως από τους ευάλωτους χρήστες. Επιπλέον, θα 
ανακατανείμει το δημόσιο χώρο κυκλοφορίας υπέρ της ήπια κινητικότητας και της 
βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης. Το υπόψη μέτρο αποτελεί κύριο εργαλείο στην 
επίτευξη των γενικών και στρατηγικώμ στόχων του ΣΒΑΚ.  

Πεδίο εφαρμογής 

 

2.1 Βελτίωση υποδομών πεζοδρομίων  - κυκλοφοριακές επεμβάσεις για την 
εξασφάλιση επαρκούς πλάτους πεζοδρομίου                                                              

.5ετία: 

• Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων στο 
βασικό οδικό δίκτυο του Δήμου, ιδιαίτερα στο κέντρο του Δήμου Ιλίου και γύρω 
από κοινωφελείς εγκαταστάσεις 

• Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων. Προτείνεται βέλτιστο πλάτος πεζοδρομίων (όπου 
δεν υπάρχει) στο βασικό οδικό δίκτυο της κεντρικής περιοχής εκατέρωθεν της 
οδού τα 2,05 μ. και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν τα 2,05 μ από τη μία πλευρά 
της οδού 

• Μονοδρόμηση της οδού Ηρακλέους και  διαπλάτυνση πεζοδρομίων ώστε να 
εξασφαλίζεται επαρκές πλάτος για τους πεζούς (κοινό όριο Δήμου Περιστερίου 
και Δήμου Ιλίου) 

10ετία: 

• Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων στο 
σύνολο του οδικού δικτύου 

• Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων. Προτείνεται βέλτιστο πλάτος πεζοδρομίων (όπου 
δεν υπάρχει) στο συνολικό οδικό δίκτυο της κεντρικής περιοχής εκατέρωθεν 
της οδού τα 2,05 μ. και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν τα 2,05 μ από τη μία 
πλευρά της οδού 

 

2.2 Επέκταση πεζοδρομημένων περιοχών 

5ετία 

• Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων με έμφαση στο κέντρο του Δήμου- Δημιουργία 
πράσινων διαδρομών - σύνδεση με το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης 

• Μελέτη ανάπλασης του service road στην οδό Θηβών και δημιουργία 
υποδομών  για  πεζή μετακίνηση, ποδήλατο (βλέπε και μέτρο 5.1). 

 

10ετία 

• Επέκταση πεζοδρόμων στα πλαίσια της διαμόρφωσης supeblock- ένταξη στο 
δίκτυο πράσινων διαδρομών συνένωση των βασικών πόλων έλξης της 
περιοχής και τη σύνδεση των επιμέρους συνοικιών και γειτονιών 
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2.3 Δημιουργία πράσινης διαδρομής 2.4 Αναβάθμιση, συντήρηση και ανάπτυξη 
υφιστάμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων  2.5 Δημιουργία θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων & 2.6 Εγκατάσταση συστήματος  ποδηλάτων κοινής χρήσης                                                                                          

5ετία 

• Αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων και επέκτασή του- 
σύνδεση με το Μητροπολιτικό Πάρκο -Μήκος: 3,4 χλμ  

• Δίκτυο θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων και εφαρμογή συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων στους βασικούς πόλους έλξης, κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις 

• Δημιουργία πράσινης διαδρομής- Μήκος:10,1 χλμ 

 

 

 

Εικόνα 2.15: Προτεινόμενη επέκταση ποδηλατοδρόμου ορίζοντας 5ετίας 
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10ετία 

• Επέκταση και πύκνωση του δικτύου ποδηλατοδρόμων στον αστικό πυρήνα 
προς τη δημιουργία ενιαίου δικτύου στις συνοικίες  του Δήμου. Σύνδεση με 
τους όμορους Δήμους- ένταξη στο Μητροπολιτικό δίκτυο/ Μήκος: 7,7χλμ 

• Επέκταση δικτύου πράσινης διαδρομής- Μήκος:17 χλμ 

• Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε περισσότερα σημεία 
βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης (π.χ. ηλεκτρικά ποδήλατα, dockless 
κ.λπ.) 

 

 

Εικόνα 2.16: Προτεινόμενη επέκταση ποδηλατοδρόμου ορίζοντας 10ετίας- σύνδεση με 
πράσινες διαδρομές 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Ιλίου 
 

Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης, Μεθοδολογία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  55 

 

 

2.7  Καθοδηγητική σήμανση πεζών και ποδηλατιστών                                  

5ετία 

• Μελέτη Ολοκληρωμένου Συστήματος πληροφοριακών πινακίδων για πεζούς και 
ποδηλάτες στο βασικό οδικό δίκτυο του Δήμου 

 

10ετία 

• Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πινακίδων για πεζούς και ποδηλάτες  
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Προτεραιότητα Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας 
Χ 

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 Χ 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Άλλη δράση Ωριμότητας: 
 

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Αναβάθμιση υποδομών πεζών: 

Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων πεζοδρομίων 

Επέκταση πλάτους πεζοδρομίων  

 

Επέκαταση πεζοδρόμων 

Αρχιτεκτονική μελέτη αστική αναζωογόνησης – ολιστική προσέγγιση 

περιοχής ή άξονα  

Κυκλοφοριακή Τεκμηρίωση 

Υλοποίηση 

 

Ολοκληρωμένο σύστημα πινακίδων για πεζούς και ποδηλάτες 

Σχεδιασμός συστήματος 

Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων 

 

Μελέτη εφαρμοφής επέκτασης δικτύου ποδηλατοδρόμων 
Αρχιτεκτονική μελέτη αστική αναζωογόνησης – ολιστική προσέγγιση 

περιοχής ή άξονα  

Κυκλοφοριακή Τεκμηρίωση 

 

Υλοποίηση 

 

Σταδιακή 
Υλοποίηση 

 

 

6 έως 12 μήνες 

 

6 έως 12 μήνες 

Σταδιακή 
Υλοποίηση 

 
 

 

 

 

 

 

6 έως 8 μήνες 

6 έως 8 μήνες 

Σταδιακή 
υλοποίηση 
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Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας για την εγκατάσταση 
συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων  

 

Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων βάσει των 
αποτελεσμάτων της μελέτης 

 

6 έως 9 μήνες 

 

 

1 έως 3 έτη 

 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Ιλίου 

Υλοποίησης: 

Δήμος Ιλίου 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Εποπτείας: 

Δήμος Ιλίου  

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ + Ανάδειξη της πεζής μετακίνησης ως κύριου και ασφαλούς τρόπου μετακίνησης  

+ Ασφαλής μετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών 
+ Προώθηση "ήπιων" μορφών μετακίνησης 
+ Τόνωση εμπορικότητας οδών 

+ Ανάδειξη του ποδηλάτου ως ασφαλούς μέσου μετακίνησης 

+ Βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους ποδηλάτες 

+ Ενίσχυση προσπελασιμότητας πεζών και ποδηλάτων 

+ Περιορισμός των οχλήσεων της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

+Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών λόγω άθλησης και αναβάθμισης του 
αστικού     περιβάλλοντος 

- Μείωση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό 

- Ανάγκη ρύθμισης τροφοδοσίας καταστημάτων 
- Μείωση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό 

- Ανάγκη ρύθμισης τροφοδοσίας καταστημάτων 

- Αύξηση χρόνου μετακίνησης με Ι.Χ. αυτοκίνητο εξαιτίας μειωμένων ταχυτήτων 
(διέλευση από οδούς ήπιας κυκλοφορίας) η ανάγκης εκτέλεσης περιπορείας (γύρω 
από πεζοδρόμους). 

 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

 

• Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων  

• Πλάτος πεζοδρομίων ως δείκτης καλής 
βαδισιμότητας 

• Ποσοστό πεζοδρομίων με πλάτος >2,1μ 

• Εγκατάσταση συστήματος ενοικίασης 
ποδηλάτων 

• Ποσοστό μετακινήσεων πεζή 

• Ποσοστό μετακινήσεων με ποδήλατο 
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Προεκτίμηση δαπάνης 

 

Αντικατάσταση και επισκευή 
φθαρμένων πεζοδρομίων 

8.900.000,00  € 

Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων 8.750.000,00  € 

Δημιουργία πράσινης 
διαδρομής 

15.000.000,00 €  

Καθοδηγητική σήμανση πεζών 
και ποδηλατιστών στο βασικό 
οδικό δίκτυο του Δήμου 

35.000,00 € 

Έργα αναβάθμισης στο 
υφιστάμενο δίκτυο 
ποδηλατόδρομων 

20.000,00€ 

Επέκταση υφιστάμενου 
δικτύου ποδηλατοδρόμων   

2.500.000,00 €  

Αναβάθμιση και επέκταση 
δικτύου θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων 

6.000,00 € 

Μελέτη και εφαρμογή 
συστήματος κοινόχρηστων 
ποδηλάτων (bike sharing) 

140.000,00 € 

Χρηματοδότηση 

 
• Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου αν πρόκειται για δημοτικό 

δίκτυο & ίδιοι πόροι Περιφέρειας για βασικό οδικό 
δίκτυο  

 
• ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-2027 
 
• Πράσινο Ταμείο 
 

• Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 
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Πίνακας 2.5: Βελτίωση Υποδομών ΑμεΑ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος πακέτου 
μέρτων 

3. Βελτίωση Υποδομών ΑμεΑ 

Εξεταζόμενα 
Μέτρα 

3.1 Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών  

3.2 Βελτίωση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτήρια και 

υπηρεσίες 

3.3 Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ 

3.4 Ηχητική καθοδήγηση ατόμων με μειωμένη όραση στους 

φωτεινούς σηματοδότες 

 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Προσβασιμότητα 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου   

(κεφ.6 και 7 Παραδοτέο Γ) : 
✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 

πραγματοποιούνται 
         με περπάτημα 
✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 

πραγματοποιούνται 
         με ΜΜΜ 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

- 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: 
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Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Η προσβασιμότητα σε ένα σύστημα μετακινήσεων αφορά στη δυνατότητα άνετης, 
ασφαλούς και ανεμπόδιστης κίνησης των πεζών, ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία και 
για άλλους ευάλωτους χρήστες. Ταυτόχρονα επηρεάζει άλλες πτυχές της 
λειτουργικότητάς των κοινοχρήστων χώρων (π.χ. θέαση πληροφοριακών πινακίδων) και 
την αισθητική των τελευταίων, ενώ κατά περίπτωση υπάρχουν και παράπλευρες 
επιπτώσεις (π.χ. στην καθαριότητα). Σε πόλεις με ανεπτυγμένα συστήματα μετακινήσεων, 
η προσβασιμότητα των ευάλωτων χρηστών αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας 
των προσφερόμενων συγκοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών. 

Ως ευάλωτοι χρήστες του συστήματος μετακινήσεων αναγνωρίζονται οι εξής ομάδες 
μετακινουμένων: 

• Άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία 

• Άτομα μεγάλης ηλικίας με δυσκολία στην κίνηση, χαμηλά αντανακλαστικά, ανεπαρκή 
φυσική κατάσταση, μειωμένη όραση & ακοή 

• Άτομα μικρής ηλικίας (<12 ετών) με μικρό διασκελισμό, άγνοια κινδύνου, απρόβλεπτη 
συμπεριφορά, απειρία και περιορισμένη εκπαίδευση. 

• Γυναίκες σε εγκυμοσύνη 

• Άτομα που μεταφέρουν - συνοδεύουν παιδιά 

• Άτομα που μεταφέρουν βαριά/ακανόνιστου μεγέθους αντικείμενα. 

Από το άθροισμα των παραπάνω ομάδων προκύπτει ένα άκρως υπολογίσιμο σύνολο 
μετακινουμένων με κοινές ανάγκες για ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνηση. Ωστόσο, η 
υφιστάμενη προσφορά υποδομών και υπηρεσιών στις περισσότερες πόλεις, είναι ελλιπής 
ως προς αυτές τις ομάδες. Επιπλέον, παρατηρείται ότι στις περισσότερες από τις 
παραπάνω κατηγορίες, οι μετακινούμενοι είναι ταυτόχρονα και «αιχμάλωτοι» χρήστες του 
συστήματος, δηλαδή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα 
μεταφοράς (π.χ. Ι.Χ. ή ποδήλατο). Συνεπώς, η μέριμνα για την βελτίωση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης των ευάλωτων χρηστών του συστήματος μετακινήσεων, θα πρέπει να 
επικεντρώνεται στην μετακίνηση με Μ.Μ.Μ. και πεζή. 

Στόχος του Δ. Ιλίου είναι η ολοκλήρωση, σε πρώτη φάση, ενός δικτύου οδών με υψηλά 
χαρακτηριστικά προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες και εν συνεχεία η 
σταδιακή επέκταση του στο σύνολο της πόλης. Το αρχικό δίκτυο θα συνδέει τις κύριες 
δραστηριότητες της πόλης. Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, ο Δήμος Ιλίου πρόκειται να 
προχωρήσει στις εξής δράσεις για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των ευάλωτων 
χρηστών της οδού 

3.1 Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών  

Στις Εθνικές προδιαγραφές «Σχεδιάζοντας για όλους» γίνεται εκτενής αναφορά στις 
σχεδιαστικές απαιτήσεις και λεπτομέρειες που σχετίζονται με την διαμόρφωση ενός 
αστικού περιβάλλοντος φιλικό προς τους ευάλωτους χρήστες. Τα βασικότερα στοιχεία 
που πρέπει να εξασφαλισθούν είναι: 

Α) Ο οδηγός τυφλών: 
▪ να έχει χρωματική αντίθεση με το υπόλοιπο πεζοδρόμιο 
▪ να μην διακόπτεται από μόνιμα ή προσωρινά εμπόδια 
▪ να μην εκθέτει τους τυφλούς σε κινδύνους (υψομετρικά εμπόδια, φρεάτια κ.ά) 

Β) Οι ράμπες πεζών: 
▪ να ακολουθούν τις ποιοτικές προδιαγραφές για ασφάλεια και άνεση 
▪ να τοποθετούνται στο κέντρο της διάβασης πεζών 
▪ να υπάρχει αντίστοιχη ράμπα στην αντίθετη όχθη της οδού 

Γ) Η αποτροπή παράνομης καταπάτησης οδηγών τυφλών και ραμπών πεζών από άλλες 
δραστηριότητες (παρόδια καταστήματα, παράνομη στάθμευση κ.ά.) 

▪ Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών για πρόσβαση στις στάσεις λεωφορείων 
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και ταξί αλλά και στα παρακείμενα πεζοδρόμια 

Αντίστοιχα με τα παραπάνω, η ύπαρξη κατάλληλων υποδομών για την πρόσβαση στις 
Δημόσιες Συγκοινωνίες αποτελεί σημαντική παράμετρο για την εξυπηρέτηση των 
ευάλωτων χρηστών. Τα πεζοδρόμια περιμετρικά των στάσεων θα πρέπει επιτρέπουν την 
απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτές.  

3.2 Βελτίωση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτήρια και υπηρεσίες 

Η άνετη πρόσβαση στα διάφορα κτήρια ενδιαφέροντος της πόλης (εμπόριο, πολιτισμός, 
αθλητισμός, υπηρεσίες) αποτελεί τον κύριο στόχο αυτού του μέτρου. Ο Δήμος μπορεί να 
δώσει το παράδειγμα στους ιδιώτες με την διαμόρφωση προσβάσιμων κτηρίων στο 
σύνολο τους. 
 
3.3 Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ. 

Η στάθμευση των ΑμεΑ καθορίζεται από εθνικές προδιαγραφές για δημόσια κτήρια και 
για κάθε κατηγορία χρήσεων γης. Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ προβλέπεται η προοδευτική 
προσθήκη θέσεων ΑμέΑ στο δίκτυο της πόλης (εντός και εκτός οδού) με στόχο να 
αποτελούν το 2% των συνολικών θέσεων στάθμευσης σε ορίζοντα 5ετίας και το 5% σε 
ορίζοντα 10ετίας.  

 
3.4 Ηχητική Καθοδήγηση ατόμων με μειωμένη όραση στους φωτεινούς 
σηματοδότες 

Στους φωτεινούς σηματοδότες, με προτεραιότητα αυτούς που βρίσκονται πλησίον του 
κέντρου, πρόκειται να εγκατασταθούν συστήματα ηχητικής ειδοποίησης στους χρόνους 
πρασίνου των πεζών. 

 

Ζητήματα  που εξυπηρετούνται 

Στο πλαίσιο των συμμετοχικών διαδικασιών του ΣΒΑΚ, οι εκπρόσωποι των ΑμεΑ 
ανέδειξαν ότι υπάρχει συχνή κατάληψη των υποδομών για ευάλωτους χρήστες της οδού 
(ράμπες, θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, κ.ά.) και ενώ παρατηρείται βελτίωση στην 
συμπεριφορά προς τους ΑμεΑ, υπάρχει ακόμα έντονη παραβατικότητα στις υποδομές για 
αυτούς.  Αντίστοιχα, αναδείχθηκε και η ανάγκη για μεγαλύτερη προσβασιμότητα των 
ΑμεΑ στις Δημόσιες Συγκοινωνίες.  
Κατά την πρωτογενή έρευνα, παρατηρήθηκαν συχνά φαινόμενα χαμηλής ποιότητας της 
επιφάνεια κίνησης πεζών, απουσία ασφαλώς διαμορφωμένων ραμπών και διαβάσεων 
στους κόμβους καθώς και έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου όδευσης τυφλών.  
 

Πεδίο εφαρμογής 

 

Για τον χρονικό ορίζοντα της 5ετίας προβλέπονται τα εξής: 

• Ράμπες και οδηγοί τυφλών κατά μήκος όλων των τμημάτων πεζοδρόμων και 
πεζοδρομίων του βασικού οδικού δικτύου κατά μήκος  τμημάτων πεζοδρόμων και 
πεζοδρομίων του βασικού οδικού δικτύου  (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 7.5%).                                                  

• Εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στο σύνολο των δημοτικών κτηρίων και 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σύμφωνα με το ΝΟΚ, 2012. 

• Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ με στόχο το 2% των νόμιμων θέσεων 
στάθμευσης παρά την οδό και εκτός οδού να διατίθενται για ΑΜΕΑ. 

•  Τοποθέτηση ηχητικής διάταξης στους φωτεινούς σηματοδότες στο βασικό οδικό δίκτυο. 
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Για τον χρονικό ορίζοντα της 10ετίας προβλέπονται τα εξής: 

• Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών κατά μήκος εκτεταμένων πεζοδρόμων και 
πεζοδρομίων του βασικού οδικού δικτύου  (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15.5%) με 
έμφαση στην πρόσβαση στις στάσεις λεωφορείων και ταξί αλλά και στα παρακείμενα 
πεζοδρόμια στο σύνολο της περιοχής μελέτης. 

• Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ με στόχο το 5% των νόμιμων θέσεων 
στάθμευσης παρά την οδό και εκτός οδού να διατίθενται για ΑΜΕΑ. 

• Τοποθέτηση ηχητικής διάταξης στους φωτεινούς σηματοδότες στο σύνολο του Δήμου. 
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Προτεραιότητα ΥΨΗΛΗ 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας 
 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου 
 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής 
 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Μελέτες εφαρμογής 

Δημοπράτηση και υλοποίηση έργου 

Κανονιστική απόφαση για την τοποθέτηση κατάλληλης 
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και για τον ορισμό των 
θέσεων 

Σταδιακή Υλοποίηση 
στον ορίζοντα της 

10ετίας 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 
Δήμος Ιλίου, Σχετικοί Φορείς  

(π.χ. ΑμεΑ, ενώσεις γονέων, ΚΑΠΗ, κ.ά.) 

Υλοποίησης: Δήμος Ιλίου 

Εποπτείας: Δήμος Ιλίου, Τμήμα Τροχαίας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

+ Λειτουργική αναβάθμιση του Δικτύου 

+ Βελτίωση οδικής ασφάλειας 

+ Ενίσχυση προσπελασιμότητας πεζών και ποδηλάτων 

+ Άνετη και ασφαλής μετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών 

+ Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στις μετακινήσεις 

Δείκτες Παρακολούθησης 

• Ράμπες και οδηγοί τυφλών κατά μήκος  
τμημάτων πεζοδρόμων 

• Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ 

• Ποσοστό στάσεων με κατάλληλα χαρακτηριστικά 
άνεσης και ασφάλειας 
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Προεκτίμηση δαπάνης 

Δημιουργία ραμπών και οδηγών 
τυφλών 

1.000.000,00 € 

Βελτίωση της πρόσβασης των 
ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτήρια και 
υπηρεσίες 

Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ 

Ηχητική καθοδήγηση ατόμων με 
μειωμένη όραση στους 
φωτεινούς σηματοδότες 

Χρηματοδότηση 

-Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου αν πρόκειται για δημοτικό δίκτυο 

& ίδιοι πόροι Περιφέρειας για βασικό οδικό δίκτυο  
 
-ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-2027 
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Πίνακας 2.6: Βελτίωση οδικών υποδομών/ Διατάξεις ασφαλούς  διάσχισης για πεζούς και 

ποδήλατα 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος πακέτου 
μέρτων 

4. Βελτίωση οδικών υποδομών/ Διατάξεις ασφαλούς  

διάσχισης για πεζούς και ποδήλατα 

Εξεταζόμενα 
Μέτρα 

4.1 Βελτίωση κρίσιμων κυκλοφοριακών κόμβων                                 

4.2 Συντήρηση/ αποκατάσταση οδικού δικτύου                                  

4.3  Συντήρηση/ αποκατάσταση οδικού δικτύου                                   

και αστικού εξοπλισμού                                                                    

4.4 Αναβάθμιση και χωροθέτηση διαβάσεων για πεζούς και 

ποδηλάτες   σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές (διεπαφή με 

άλλα μέσα)   

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Διαχείριση κυκλοφορίας – Οδική Ασφάλεια 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου   

(κεφ.6 και 7 Παραδοτέο Γ) : 
✓ Μείωση τροχαίων ατυχημάτων με εμπλεκόμενους 

πεζούς και ποδηλάτες  

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

 

• Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2015-2019 
 

- Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε 
κόμβους (υφιστάμενους και νέους), καθώς και σε 
διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου 

- Συντήρηση – επέκταση – ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού 
οδών και κοινοχρήστων χώρων,  

- Προμήθεια- τοποθέτηση υλικού κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων  

- Συντήρηση- ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδών του 
Δήμου 

- Κατασκευή πλατειών ρείθρων για την επιφανειακή 
απορροή ομβρίων υδάτων 

 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: 
 

Υπηρεσία / Διαδικασία: 
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Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

4.1 Βελτίωση κρίσιμων κυκλοφοριακών κόμβων                                  

Η οδική ασφάλεια αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο στον αστικό χώρο. Η αναβάθμιση 
διασταυρώσεων στο αστικό οδικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό μέτρο υποδομών η 
εφαρμογή του οποίου θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια. 
Το κόστος και ο χρόνος υλοποίησης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την επιλεγμένη 
παρέμβαση.  

Χαρακτηριστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ροής της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας είναι η δημιουργία κυκλικών κόμβων, ο ανασχεδιασμός του 
φυσικού χώρου της διασταύρωσης, η απλοποίηση των επιτρεπόμενων κινήσεων, η 
τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη κ.α.. 

Περιπτώσεις τέτοιων παρεμβάσεων φαίνονται στις παρακάτω εικόνες: 
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Εικόνα 2.17: Διατάξεις αναβάθμισης κόμβων του δικτύου 

        

Εικόνα 2.18: Διάταξη αναβάθμισης κόμβων του δικτύου 

Λογική: Οι κόμβοι επιλέγονται σε συνάρτηση με την επικινδυνότητα που παρουσιάζουν 
από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, την ιεράρχηση των οδών που τέμνονται 
και τη σημασία της περιοχής (πχ κεντρική, υπερτοπικός πόλος έλξης).  

Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν είναι πχ η δημιουργία κυκλικού κόμβου, η 
αλλαγή υφιστάμενης σηματοδότησης, η εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών 
(έξυπνων), μείωση τεμνουσών κινήσεων, στενώσεις οδοστρώματος, απομάκρυνση 
στάθμευσης κ.α. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση του κόμβου θα αποφασιστεί μέσα από 
μελέτες εφαρμογής. 

 
 

4.2 Συντήρηση / αποκατάσταση οδικού δικτύου 

Περιλαμβάνει την αναγνώριση των φθορών του οδοστρώματος και των διατάξεων που 
δυσχεραίνουν την κίνηση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και οφείλονται σε κακοτεχνίες 
και την αποκατάσταση τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην κατάσταση του 
οδοστρώματος στις θέσεις διαβάσεων των πεζών και μπροστά από τις στάσεις τις 
δημόσιας συγκοινωνίας. 

Η απορροή των υδάτων αποτελεί εξίσου σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με κατάλληλες επικλήσεις και διατάξεις απορροής στις οδούς. Τα 
λιμνάζοντα ύδατα από κακοτεχνίες ή φθορές στο οδόστρωμα, λειτουργούν ως σημαντικό 
εμπόδιο στην μετακίνηση των πεζών και των ποδηλατιστών. 

 

Οι διαδικασίες συντήρησης και αποκατάστασης μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
ολοκληρωμένων αναπλάσεων στις οδούς της πόλης που συνδυάζουν περισσότερα από 
ένα, μέτρα του ΣΒΑΚ και άλλων σχεδίων. Η συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού 
δικτύου πραγματοποιείται σε πρώτη φάση στις βασικές αρτηρίες και επεκτείνεται στο 
υπόλοιπο δίκτυο της πόλης 
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4.3 Συντήρηση / αποκατάσταση αστικού εξοπλισμού 

Περιλαμβάνει τον εντοπισμό ελλείψεων στην οδική σήμανση (οριζόντια και κατακόρυφη), 
την σηματοδότηση και τον φωτισμό της οδού και την συμπλήρωσή /συντήρηση τους 
σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές. Η διόρθωση/ συμπλήρωση της 
σήμανσης και της σηματοδότησης προτείνεται να γίνει αρχικά σε σημεία του δικτύου, 
όπου εξυπηρετούνται σημαντικοί κυκλοφοριακοί φόρτοι, είτε σημεία με μεγάλη 
συγκέντρωση παραβάσεων και ατυχημάτων. Αντίστοιχα, ο φωτισμός της οδού θα πρέπει 
να συμπληρωθεί κατά προτεραιότητα λαμβάνοντας υπόψη και την βελτίωση της 
ασφάλειας στην κίνηση πεζών και ποδηλάτων. 

 

Ρυθμιστική πληροφόρηση: 

Η ρυθμιστική οριζόντια και κατακόρυφη πληροφόρηση στο Δήμο Ιλίου αντιμετωπίζει 
όμοια ζητήματα με άλλες Δήμους της Αττικής. Οι τοπικές παρεμβάσεις σε οδούς, οι 
τμηματικές συντηρήσεις και η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου σήμανσης οδηγούν 
συχνά σε λανθασμένη σήμανση, παρωχημένη σήμανση ή έλλειψη σήμανσης. Στο 
πλαίσιο του ΣΒΑΚ προτείνεται η εκπόνηση / ανάθεση μιας μελέτης που  

 
o Θα καταγράψει την ρυθμιστική σήμανση στο δίκτυο της πόλης 
o Θα καθορίσει την ορθή κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση στο δίκτυο λαμβάνοντας 

υπόψη της προτάσεις των μέτρων «Διατάξεις διάσχισης για πεζούς και ποδήλατα», 
o Θα κατασκευάσει πλάνο με τις εκτιμώμενες μεταβολές στην σήμανση από την 

υλοποίηση 
των σχετικών μέτρων του ΣΒΑΚ. 

o Θα διατυπώσει πλάνο συντήρησης ή/και αντικατάστασης της σήμανσης στο σύνολο 
του 
Δικτύου  

 

Ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στην οριστική χωροθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης 
στον 

χώρο της οδού, προκειμένου να μην λειτουργεί ως εμπόδιο στην κίνηση πεζών και 
ποδηλάτων. 

Εξίσου σημαντική παράμετρος για την κατακόρυφη σήμανση αποτελεί η κατάλληλη 
συντήρηση της βλάστησης που μπορεί να την επηρεάζει. 

 

• Αντικατάσταση υλικών ασφαλτόστρωσης σε επιλεγμένες οδούς του Δήμου 

Τα υλικά που συγκροτούν το οδικό περιβάλλον του Δήμου, δημιουργούν δυσμενείς 
συνθήκες μικροκλίματος, έχοντας ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων. Επομένως απαιτείται η επανεξέταση των υλικών αυτών με σκοπό τη βελτίωση 
της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. 
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4.4 Αναβάθμιση διβάσεων/ χωροθέτηση νέων διαβάσεων  για πεζούς και 
ποδηλάτες  σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές (διεπαφή με άλλα μέσα)                                        

 

Πέρα από την αλλαγή της διάταξης ενός κόμβου και τη βελτίωση των γεωμετρικών του 
χαρακτηριστικών που οδηγούν στη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και τη 
βελτίωση της εξυπηρέτησης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, θα πρέπει να υπάρχουν 
και σχετικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας της 
αναβάθμισης της εξυπηρέτησης των πεζών και των ευάλωτων χρηστών. Ιδιαίτερη 
μέριμνα για τέτοιου είδους  μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται στους κόμβους εντός του 
αστικού ιστού και πλησίον σημείων ενδιαφέροντος και σχολικών συγκροτημάτων. 

Ενώ η υποδομή για την κίνηση των πεζών μπορεί να είναι επαρκής, συχνά 
δημιουργούνται ζητήματα ασφάλειας κατά την διάσχιση της οδού και τη συσχέτιση των 
πεζών με την μηχανοκίνητη κυκλοφορία. 

Το συγκεκριμένο μέτρο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και αποτελεί τόσο μέτρο παρέμβασης σε 
υποδομές όσο και μέτρο κανονιστικού χαρακτήρα. Καίριας σημασίας για την επίτευξη 
όλων των στόχων του ΣΒΑΚ με την προϋπόθεση να συντηρείται συστηματικά. Η 
εφαρμογή του μέτρου είναι οικονομικά ρεαλιστική (με δεδομένο ότι πρόκειται για ιδιαίτερα 
χαμηλού κόστους παρεμβάσεις). Ωστόσο, χρονικά απαιτεί μεγάλο διάστημα για την 
εκπόνηση των σχετικών μελετών και εγκρίσεις. Η υλοποίηση μπορεί να γίνει σε σύντομο 
χρόνο από ίδιους πόρους του τεχνικού προγράμματος του δήμου. 

Το παρόν μέτρο εξετάζει επιπροσθέτως και τη μελέτη και την τελική αναδιαμόρφωση των 
διαβάσεων των πεζών και των ποδηλάτων σε κρίσιμες διασταυρώσεις. Η θέση και η 
συχνότητα των διαθέσιμων σημείων διάσχισης της οδού σε έναν κεντρικό άξονα 
συμβάλουν σημαντικά στην ασφαλή και άνετη κίνηση των πεζών, ενώ επηρεάζουν 
άμεσα την ροή της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Στόχος είναι η αρμονική λειτουργία της 
οδού και η ασφάλεια για όλους τους χρήστες της οδού. 

Οι διατάξεις διάσχισης της οδού οφείλουν κατά περίπτωση να διαθέτουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

• Επαρκές πλάτος ( Ελάχιστο 2,5μ) 

• Επιπλέον πλάτος αντίστοιχο με το πλήθος κατευθύνσεων όταν διέρχονται ποδήλατα 
(Θέσεις σύνδεσης ποδηλατικών δικτύων) (Συνέργεια με μέτρο «Βελτίωση Υποδομών 
ποδηλάτου») 

• Άμεση «κάθετη» διάσχιση της οδού 

• Οριζόντια σήμανση και εμφανή χρωματισμό στης λωρίδες διάσχισης για πεζούς και 
ποδηλάτες 

• Γραμμές στάσης οχημάτων 

• Κατακόρυφη σήμανση 

• Αρχή και Πέρας που οδηγεί στο κέντρο Ράμπας πεζών, 

• Ηχητική σήμανση κ.ά. στοιχεία προσβασιμότητας ευάλωτων χρηστών (Συνέργεια με 
μέτρο Βελτίωση υποδομών ΑμεΑ) 

• Επαρκής ορατότητα στις κινήσεις της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

Κατάλληλο φωτισμό στην οδό και τα πεζοδρόμια 

• Ορθολογική χωροθέτηση διαβάσεων βάσει του ρόλου της οδού και των φόρτων 
πεζών (Διαβάσεις ανά 100m για μέγιστη προσβασιμότητα) 

• Διαβάσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου. 
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Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διατάξεων ενίσχυσης της εξυπηρέτησης των πεζών είναι: 

Τυπικές Διαβάζεις τύπου Zebra  

Τα χαρακτηριστικά των τυπικών διαβάσεων πεζών καθορίζονται από την Εθνική 

Νομοθεσία. Οι τυπικές διαβάσεις συνδέουν με οριζόντια σήμανση τα κράσπεδα στα άκρα 

της οδού και οδηγούν στο κέντρο της ράμπας πεζών. Τυπικές διαβάσεις προτείνεται να 

χρησιμοποιηθούν σε οδούς με χαμηλούς φόρτους πεζών και χαμηλές ταχύτητες κίνησης 

οχημάτων. Τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι κατά κανόνα τοπικές οδοί, οι οποίες δεν 

εντάσσονται σε κάποια ζώνη ήπιας κυκλοφορίας. Οι τυπικές διαβάσεις χρησιμοποιούνται 

επίσης σε οδούς υψηλότερης σημασίας, όπου δεν επιτρέπεται η στάθμευση και ο 

διερχόμενος φόρτος οχημάτων δεν επιτρέπει την στένωση ή / και υπερύψωσή οδού  

Οι τυπικές διαβάσεις μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη λειτουργικότητα ή /και να 

λειτουργήσουν ως πολιτισμικό –καλλιτεχνικό στοιχείο στο αστικό περιβάλλον, με την 

«δημιουργική» διαμόρφωση τους. Περισσότερα χρώματα και εναλλακτικά σχέδια (που 

διατηρούν τον χαρακτήρα της διάβασης), μπορούν υπό προϋποθέσεις να βελτιώσουν 

την ασφάλεια (ελκύουν την προσοχή των οδηγών) και την αισθητική της οδού. 

 

• Περίπτωση τυπικής διάβασης με κατάλληλη διαγράμμιση και κατακόρυφη 
σήμανση 

 
 

Εικόνα 2.19: περίπτωση τυπικής διάβασης με κατάλληλη διαγράμμιση και 
κατακόρυφη σήμανση 
 

•  Περίπτωση χρωματισμένων διαβάσεων που λειτουργούν ως τοπόσημο ή 
χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας οδού /περιοχής/πόλης 
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Εικόνα 2.20: Χρωματισμένες διαβάσεις που λειτουργούν ως τοπόσημο ή χαρακτηριστικό 
γνώρισμα μιας περιοχής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Περίπτωση αλλαγής υφής του οδοστρώματος στην θέση της διάβασης 

 

 

 

 
Εικόνα 2.21: Αλλαγή υφής του οδοστρώματος στην θέση της διάβασης 
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Διαβάσεις με προεκτάσεις πεζοδρομίου 

 

• Προέκταση πεζοδρομίου για αμεσότερη διάσχιση 
 

 

Εικόνα 2.22: Προέκταση πεζοδρομίου για αμεσότερη διάσχιση 
 
 

• Αξιοποίηση της προέκτασης του πεζοδρομίου για την αμεσότερη διάσχιση της 
οδού με εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού και φυτεύσεων 

 

 
 
Εικόνα 2.23: Αξιοποίηση της προέκτασης του πεζοδρομίου για εγκατάσταση αστικού 
εξοπλισμού και φυτεύσεων 
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Υπερυψωμένες διαβάσεις 

• Οι υπερυψωμένες διαβάσεις είναι υβώσεις με επίπεδη επιφάνεια στην κορυφή. 
Εφαρμόζονται σε διασταυρώσεις όπου απαιτούνται πολύ χαμηλές ταχύτητες και 
καλύπτουν όλη την επιφάνειά της 

 

Στην περίπτωση του Δήμου Ιλίου, προτείνεται η αναβάθμιση καθώς και η δημιουργία 
νέων διαβάσεων εε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου, πλησίον σημαντικών χρήσεων 
όπως σχολεία, αθλητικοί χώροι, κτλ, εντός της κεντρικής περιοχής, καθώς και σε 
μεγάλους οδικούς άξονες και κόμβους. 

Επιπρόσθετα, για την περίπτωση του Δήμου Ιλίου προτείνονται οι παρακάτω 
σχεδιαστικές αρχές: 

Κεντρικός πυρήνας 

Οι διαβάσεις που τοποθετούνται στον κεντρικό πυρήνα της πόλης προτείνεται να 
διαμορφώνονται ως εξής: 

• Προέκταση πεζοδρομίου για αμεσότερη διάσχιση 

• Αλλαγής υφής του οδοστρώματος στην θέση της διάβασης 

 

Γειτονιές 

Για τις διαβάσεις που βρίσκονται σε περιοχές γειτονιών προτείνεται: 

• Περίπτωση τυπικής διάβασης με κατάλληλη διαγράμμιση και κατακόρυφη σήμανση 

 

Σχολικά συγκροτήματα 

Για τις διαβάσεις περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων προτείνονται: 

• Υπερυψωμένες διαβάσεις με υβώσεις με επίπεδη επιφάνεια στην κορυφή που θα 
καλύπτουν όλη την επιφάνειά της οδού. 

• Κατάλληλη διαγράμμιση και κατακόρυφη σήμανση. 

 

 

 

 

Διαμορφώσεις για τη διάσχιση ποδηλάτων σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές 
(διεπαφή με άλλα μέσα)  - Παροχή προτεραιότητας σε στροφές από κύριο προς 
δευτερεύον δίκτυο  

 

Η παροχή προτεραιότητας σε στρέφουσες κινήσεις από κύριες προς δευτερεύουσες 

οδούς αποτελεί ένα ζήτημα προς διευθέτηση για τα οδικά τμήματα στα οποία έχει 

ενταχθεί ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατόδρομος.  

Η τρίτη ή η δεύτερη λωρίδα κίνησης Ι.Χ. της κύριας οδού που συνήθως μετατρέπεται σε 

ποδηλατική υποδομή, λειτουργούσε ως λωρίδα δεξιάς στροφής και ευθείας κίνησης για 

την μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Με τους ποδηλατοδρόμους του σεναρίου Α, η ποδηλατική 

υποδομή «μετατοπίζει» την λωρίδα που χρησιμοποιούν τα οχήματα για να στρίψουν, 

δημιουργώντας ένα σημείο πλοκής μεταξύ της στροφής των Ι.Χ. και τις ευθείας κίνησης 

των ποδηλάτων.  
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Εικόνα 2.24: Παράδειγμα σχηματισμού σημείου πλοκής από την κατασκευή 
ποδηλατοδρόμου  

 

Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος μπορεί να εγκατασταθεί σήμανση 

παροχής προτεραιότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας και 

με στόχο την προώθηση και την ομαλή ροή των ήπιων μορφών μετακίνησης, η σήμανση 

παροχής προτεραιότητας σε κόμβους όπως του παραδείγματος θα πρέπει να ευνοεί την 

κίνηση των ποδηλάτων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναμονή των οχημάτων σε 

λωρίδα κίνησης δημιουργεί ουρές, καθώς και ότι οι οδηγοί στην ελληνική πραγματικότητα 

δεν είναι εξοικειωμένοι με την παροχή προτεραιότητας σε ποδηλάτες, η ρεαλιστικότερη 

προσέγγιση της σήμανσης θα απέδιδε προτεραιότητα στο Ι.Χ.  

Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω στροφές από κύριο σε δευτερεύον δίκτυο χρειάζονται 

ειδική διαχείριση από άποψη οδικής ασφάλειας.  

Τα ποδήλατα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην δεξιά στροφή των οχημάτων πριν 

συνεχίσουν την ευθεία πορεία τους. Για την περίπτωση του παραδείγματος η ύπαρξη 

σηματοδότη επιτρέπει την ασφαλή παροχή προτεραιότητας όταν ξεκινήσει η πράσινη 

ένδειξη και τα οχήματα ξεκινούν από ακινησία. Ωστόσο, όταν ένα μηχανοκίνητο όχημα με 

ανεπτυγμένη ταχύτητα (στην οδό υπάρχει συντονισμός σηματοδότησης) επιχειρήσει να 

εκτελέσει στροφή και υπάρχουν ποδηλάτες που κινούνται επίσης με ανεπτυγμένη 

ταχύτητα, δημιουργούνται ζητήματα οδικής ασφάλειας.   

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η στάση και επανεκκίνηση ενός ποδηλάτη ώστε να παρέχει 

προτεραιότητα σε ένα μηχανοκίνητο όχημα είναι σημαντικά δυσκολότερη από την 

αντίστοιχη ενός Ι.Χ. Ειδικότερα, η δύσκολη επιτάχυνση ενός ποδήλατου από ακινησία 

αυξάνει τον ζητούμενο κενό (gap acceptance) μεταξύ των οχημάτων που στρίβουν 

προκειμένου να διασχίσει την στροφή. Έτσι, η καθυστερήσεις για τους ποδηλάτες είναι 

πολλαπλάσιες. Σε σενάρια ή υποσενάρια όπου το πλήθος των ποδηλάτων είναι ισάξιο ή 

μεγαλύτερο από το πλήθος των Ι.Χ. στο δίκτυο, αυτού του τύπου η παροχή 

προτεραιότητας αναμένεται να δημιουργεί σημαντικές καθυστερήσεις.  
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Εικόνα 2.25: Παράδειγμα διαμόρφωσης δεξιάς στροφής μηχανοκίνητης κυκλοφορίας με 
σήμανση παροχής προτεραιότητας για τους ποδηλάτες. Οδός Κ. Καραμανλή, 
Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2020  

Ζητήματα προς αντιμετώπιση 

 
Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στους επικίνδυνους κόμβους. 

Αναβάθμιση των διασταυρώσεων για την εξυπηρέτηση των πεζών και των ατόμων με 

κινητικά προβλήματα. 

 

Πεδίο εφαρμογής 

4.1 Βελτίωση / Αναδιαμόρφωση κόμβων: 

Ορίζοντας 5ετίας 

• Αναδιαμόρφωση κόμβων: Αριθμός:3 κόμβοι  
 

α) Κόμβος στη συμβολή των οδών Πριάμου- Κρυσταλλοπηγής – Νιόβης 

β) Κόμβος στη συμβολή των οδών Καματερού- Πριάμου- Χαραυγής 

γ) Κόμβος στη συμβολή των οδών Ιωαννίνων – Μεγ. Βασιλείου- Πριάμου 
 

Ορίζοντας 10ετίας 
 

• Αναδιαμόρφωση κόμβων: Αριθμός: 4 , αύξηση κατά 2 (με 8 τροχαία) 
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Εικόνα 2.26: Θέσεις κόμβων όπου εντοπίζονται ζητήματα ασφάλειας 

 

4.2 Συντήρηση/ αποκατάσταση οδικού δικτύου & 4.3 Συντήρηση/εγκατάσταση 
αστικού εξοπλισμού 

 

Ορίζοντας 5ετίας 

Το μέτρο θα εφαρμοστεί στις βασικές αρτηρίες του Δήμου στον ορίζοντα της 5ετίας. 

 

Ορίζοντας 10ετίας 

Το μέτρο θα εφαρμοστεί στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου στον ορίζοντα της 
10ετίας. 

 

4.4 Αναβάθμιση και χωροθέτηση νέων διαβάσεων για πεζούς και ποδηλάτες 
σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές (διεπαφή με άλλα μέσα)   

 

Ορίζοντας 5ετίας 

Στον ορίζοντα της πενταετίας προτείνεται η εφαρμογή του μέτρου στις κεντρικές οδούς, 
γύρω από σημεία ενδιαφέροντος (σχολεία, υπηρεσίες κα) και σε σημεία που υπάρχει 
πρόβλημα ασφάλειας (πχ, Λεωφόρος Θηβών, Λεωφόρος Φυλής, οδός Αγ.Νικολάου, 
Ελαιών κα). Προτεραιότητα θα πρέπει ακόμα να δοθεί στη δημιουργία ασφαλούς 
διάβασης στην είσοδο του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων (Σπ. Θεολόγου 
1 & Λ.Φυλής), καθώς και στις διασταυρώσεις επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου από το 
ύψος της συμβολής της με την οδό Ξυλούρη έως και τη συμβολή της με την οδό Θηβών. 
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Ορίζοντας 10ετίας 

Στον ορίζοντα της δεκαετίας προτείνεται η εφαρμογή του μέτρου στο σύνολο του οδικού 
δικτύου. 
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Προτεραιότητα Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας 
 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου 
 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής (πχ Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση) 

 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 
Διάρκεια 

Οριστική Μελέτη Κόμβων (κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη 
οδοποιίας) 

Διαδικασία Διαγωνισμού 

Κατασκευή Κόμβων 

 

Μελέτη Εφαρμογής Συντήρησης/ αναβάθμισης οδικού δικτύου 

Υλοποίηση συντήρησης / αναβάθμισης 

 

Οριστική Μελέτη χωροθέτησης διαβάσεων 

Διαδικασία Διαγωνισμού 

Αναβάθμιση διαβάσεων 

 

6 έως 9 μήνες 

3 έως 6 μήνες 

1έτος 

 

3 έως 6 μήνες 

Σταδιακή 
υλοποίηση 

 

6 μήνες 

3 έως 6 μήνες 

1έτος 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Ιλίου 

Υλοποίησης: 
Δήμος Ιλίου 

Περιφέρεια Αττικής 

Εποπτείας: 
Δήμος Ιλίου 

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Βελτίωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο δίκτυο της πόλης 
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+ Βελτίωση της οδικής ασφάλειας (οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων) 

+ Μείωση φθορών οχημάτων 

+ Βελτίωση των μετακινήσεων των επισκεπτών 

 

Δείκτες Παρακολούθησης 

• Ετήσιος αριθμός νεκρών και σοβαρά τραυματιών από 
οδικά τροχαία ατυχήματα ανά έτος 

• Ποσοστό μείωσης ετήσιου αριθμού τροχαίων 
συμβάντων 

Προεκτίμηση δαπάνης 

Βελτίωση κρίσιμων κυκλοφοριακών 
κόμβων    

1.200.000,00 € 

Συντήρηση και αποκατάσταση 
οδικού δικτύου και αστικού 
εξοπλισμού στο σύνολο του Δήμου 

3.000.000,00€ 

Σχέδιο χωροθέτησης διαβάσεων 
πεζών- ποδηλάτων- 
Επαναδιαγράμμιση διαβάσεων  
στο κύριο οδικό δίκτυο 

500.000,00€ 

Χρηματοδότηση 

Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου αν πρόκειται για δημοτικό δίκτυο 
& ίδιοι πόροι Περιφέρειας για βασικό οδικό δίκτυο  
 
• ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-2027 
 
• Πράσινο Ταμείο 
 

• Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 
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Πίνακας 2.7: Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και αισθητική αναβάθμιση περιοχής 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος πακέτου 
μέτρων 

5. Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και αισθητική 

αναβάθμιση περιοχής 

Εξεταζόμενα 
Μέτρα 

5.1 Αναπλάσεις περιοχών ενδιαφέροντος 

5.2 Εξωραϊσμός ελεύθερων/ κοινόχρηστων χώρων/ Αύξηση των 

χώρων πρασίνου      

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης 

Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 

Ενίσχυση ποδηλάτου 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου   

(κεφ.6 και 7 Παραδοτέο Γ) : 
✓ Μείωση Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 

πραγματοποιούνται με περπάτημα 
✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 

πραγματοποιούνται με το ποδήλατο 
✓ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία 
✓ Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

• Πενταετές ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (2014-2019): 

Άξονας Προτεραιότητας 6: Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων 

• Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής (ΡΣΑ) 

Άρθρο 5 Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, 
αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγής  

 

• Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Νέων Λιοσίων (1991) 

Θεσμοθετεί τους χώρους πρασίνου- ελεύθερους χώρους. 

Περιλαμβάνει  δίκτυο πεζοδρόμων που να ενώνει τα τοπικά 

κέντρα 

 

• Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (1996) 
Oρίζει τις χρήσεις, αλλά και τους περιορισμούς δόμησης στη 
μεγαλύτερη δημόσια έκταση με χρήση οργανωμένου και 
ελεύθερου πρασίνου εντός του Δήμου 
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• Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων 
Δήμου Ιλίου (2015) 

Μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου του Δήμου Ιλίου, και 
δημιουργία χώρου πρασίνου στον υφιστάμενο όπως ορίζεται 
από το ΓΠΣ. 

• Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Ιλίου 2015-2019 

Μέτρο 1.2 : ¨Εργα Ανάπλασης/Διαχείρισης πρασίνου και 
υδατικών πόρων 

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων για 
αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 

Ανακατασκευή παιδικών χαρών 

      Συντήρηση ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων του Δημου 
  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: 
 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

 

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο συγκεκριμένο πακέτο μέτρων έρχονται σε 

συνδυασμό με όλες εκείνες που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο δελτίο για τις πράσινες 

διαδρομές. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός δικτύου κοινόχρηστων χώρων που να 

βελτιώνουν το αστικό περιβάλλον, να ενοποιούνται μέσω διαδρομών ώστε να 

διασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε αυτούς, και να αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωή 

τους κατοίκων του Δήμου Ιλίου. Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στην επίτευξη της 

αύξησης της έκτασης πρασίνου ανά κάτοικο, αλλά και στην πιο ισότιμη κατανομή των 

χώρων πρασίνου στις επιμέρους συνοικίες του Δήμου. Συνοπτικά οι ενέργειες 

περιλαμβάνουν: 

5.1 Αναπλάσεις περιοχών ενδιαφέροντος 
 
Στο πλαίσιο της ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος και αισθητική αναβάθμιση του 
δημόσιου χώρου προτείνονται αναπλάσεις περιοχών ενδιαφέροντος και πιο 
συγκεκριμένα: 

• Η ανάπλαση του service road στην οδό Θηβών και δημιουργία υποδομών  για  
πεζή μετακίνηση, ποδήλατο 

 

• Η  ανάπλαση του ρέματος της Εσχατιάς και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων 
χώρων πρασίνου με κατάλληλες υπδομές για ποδήλατο και πεζή μετακίνηση. 

 

• Μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου του Δήμου Ιλίου, και δημιουργία χώρου 
πρασίνου στον υφιστάμενο όπως ορίζεται από το ΓΠΣ. 

 

5.2 Εξωραϊσμός ελεύθερων/ κοινόχρηστων χώρων/ Αύξηση των χώρων 
πρασίνου      
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Σε εναρμόνιση με την δημιουργία πράσινων διαδρομών, την ανάπλας του ρέματος της 

Εσχατιάς προτείνεται και η περεταίρω αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου που βρίσκονται εντός του Δήμου με έργα βελτίωσης των υποδομών τους 

(παγκάκια, φυτεύσεις, πλακόστρωτες διαδρομές. 

Στην ίδια κατεύθυνση προτείνεται και η αναβάθμιση των υφιστάμενων παιδικών χαρών 

στην περιοχή μελέτης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η πιστοποίηση αυτών, 

καθώς και η αύξηση αστικού πρασίνου με νέες δεντροφυτεύσεις στον δημόσιο χώρο, 

επίσης σε διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, νησίδες και κοινόχρηστους χώρους. 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται  

Με την ανάπτυξη και βελτίωση του πράσινου στοιχείου στον αστικό χώρο θα ενισχυθεί 
η ελκυστικότητα επίσης περιοχής και το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης των 
πεζών, κάτι που με τη σειρά του θα οδηγήσει και στην ανάπτυξη των παρακείμενων 
εμπορικών καταστημάτων. Επίσης, θα υπάρχει και διαθέσιμος χώρος για την 
ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

Πεδίο εφαρμογής 

 

5.1 Αναπλάσεις περιοχών ενδιαφέροντος &5.2 Εξωραϊσμός ελεύθερων/ 

κοινόχρηστων χώρων/ Αύξηση των χώρων πρασίνου     

Ορίζοντας 5ετίας  

• Ανάπλαση του service road στην οδό Θηβών και δημιουργία υποδομών  για  πεζή 
μετακίνηση, ποδήλατο.  

 
 
Εικόνα 2.27: Ανάπλαση του service road στην οδό Θηβών και δημιουργία υποδομών  
για  πεζή μετακίνηση, ποδήλατο.  
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• Σύνδεση των κεντρικών πλατειών του Δήμου μέσα από την επέκταση του 
υφιστάμενου δικτύου πεζοδρόμων και την ενοποίηση οικδομικών τετραγώνων 
(superblock) 

 

 

Εικόνα 2.28: Σύνδεση κεντρικών πλατειών - ορίζοντας 5ετίας 

 

• Στο πλαίσιο της ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος και αισθητική αναβάθμιση του 
δημόσιου χώρου προτείνεται η ολοκλήρωση της διευθέτησης του ρέματος της 
Εσχατικάς και η ολοκλήρωση σχετικής μελέτης ανάπλασης για τη δημιουργία νέων 
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου  

 

 
Εικόνα 2.29: Μελέτη ανάπλασης κατά μήκος του ρέματος Εσχατιάς – Ορίζοντας 
5ετίας 
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• Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού και αντικατάσταση φθαρμένου αστικού 
εξοπλισμού πλησίον πόλων έλξης μετακινήσεων, πεζοδρόμων και χώρων 
αναψυχής. 

 

Ορίζοντας 10ετίας 

 

• Ανάδειξη των πράσινων χώρων μέσω της διασύνδεσής του με εκτεταμένο δικτυο 
πράσινων διαδρομών- Δημιουργία πράσινης διαδρομής κατά μήκος του ρέματος 
της Εσχατιάς 

 

Εικόνα 2.30: Ανάδειξη των πράσινων χώρων μέσω της διασύνδεσής του με 
εκτεταμένο δικτυο πράσινων διαδρομών 

• Αύξηση του πράσινου στις περιοχές κατοικίας στην κατεύθυνση μίας ισότιμης 
χωρικής κατανομής των ελεύθερων χώρων- χώρων πρασίνου για το σύνολο του 
Δήμου.   

 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Σ
Η

 Π
Α

Κ
Ε

Τ
Ο

Υ
  

Μ
Ε

Τ
Ρ

Ω
Ν

 

Προτεραιότητα Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας 
 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου 
 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής (πχ Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση) 

 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   
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Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Ανάπλαση ρέματος Εσχατιάς 

Όλοκλήρωση διευθέτησης- Διαδικασίες παραχώρησης 

έκτασης- χαρακτηρισμού έκτασης σε κοινόχρηστο χώρο 

Οριστική Μελέτη Ανάπλασης  

Διαδικασία Διαγωνισμού  

Κατασκευή Πρότασης Ανάπλασης 

  

Ανάπλαση παράπλευρης οδού (service road) στην οδό 

Θηβών 

Διαδικασίες παραχώρησης  

Οριστική Μελέτη Ανάπλασης  

Διαδικασία Διαγωνισμού  

Κατασκευή Πρότασης Ανάπλασης  

 

Έργα βελτίωσης χώρων πρασίνου 

Αρχιτεκτονική Μελέτη Βελτίωσης  

Διαδικασία Διαγωνισμού Υλοποίησης των Βελτιώσεων 

Υλοποίηση βελτιώσεων Υλοποίηση 

 
Νέες δενδροφυτεύσεις 

Έλεγχος των προτεινόμενων δεντροφυτεύσεων από τις 

μελέτες ανάπλασης οδών 

Έλεγχος υπαρχουσών δενδροφυτεύσεων 

Υλοποίηση δενδροφυτεύσεων  

 

 12-18 μήνες 

 

6-9 μήνες 

3-6 μήνες 

9-12 μήνες 

 

 

 

6-12 μήνες 

6-9 μήνες 

3-6 μήνες 

6-12 μήνες 

 

 

5 μήνες  

2 μήνες  

2 μήνες 

 

 

1 μήνα 

2 μήνες  

3 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Ιλίου 

Υλοποίησης: Δήμος Ιλίου 

Εποπτείας: 

Δήμος Ιλίου 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

 
+ Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών  

+Αύξηση αισθητικού χαρακτήρα Δήμου Ιλίου 

+Βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων 

+ Ανάδειξη της πεζής μετακίνησης ως κύριου και ασφαλούς τρόπου μετακίνησης 

+ Ασφαλής μετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών 

+ Προώθηση "ήπιων" μορφών μετακίνησης 

+ Τόνωση εμπορικότητας οδών  
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Δείκτες παρακολούθησης 

Μήκος πράσινων διαδρομών 

Ποσοστό μετακινήσεων πεζή 

Ποσοστό μετακινήσεων με το ποδήλατο 

Προεκτίμηση δαπάνης 

Ανάπλαση service 
road 

1.500.000, 00 € 

Ανάπλαση ρέματος 
Εσχατιάς 

2.600.000,00 € 

Έργα βελτίωσης 
χώρων πρασίνου 

50.000 € 

Αναβάθμιση 
παιδικών χαρών με 
κατάλληλο 
εξοπλισμό και 
πιστοποίηση αυτών 

Νέες 
δενδροφυτεύσεις 

800.000 € 

Χρηματοδότηση 

• Ίδιοι πόροι 

• «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 
2019-2020», Πράσινο Ταμείο. 
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Πίνακας 2.8: Βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών δημόσιων αστικών συγκοινωνιών 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος πακέτου 
μέτρων 

6. Βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών δημόσιων 

αστικών συγκοινωνιών 

Εξεταζόμενα μέτρα 

6.1 Αναβάθμιση ποιότητας υποδομών     

6.2 Εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών εξυπηρέτησης και 
πληροφόρησης  

6.3 Εκσυγχρονισμός στόλου  

6.4 Τροποποίηση, αναδιάρθωση και πύκνωση των δρομολογίων 

6.5 Δημιουργία δημοτικής- διαδημοτικής συγκοινωνίας 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Δημόσιες συγκοινωνίες 

Πληροφόρηση 

Αστικό περιβάλλον 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου   

(κεφ.6 και 7 Παραδοτέο Γ) : 

✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται 
με ΜΜΜ 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» [2014] 
o Άξονας 08 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές 

Προώθηση καθαρών αστικών και προαστιακών 
μεταφορών στα κύρια αστικά κέντρα της χώρας 

o Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση 
Αστικού Περιβάλλοντος 

Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για 
μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών 
μεταφορών στο περιβάλλον 

Βελτίωση συστημάτων αστικών και προαστιακών 
συγκοινωνιών, ασφάλειας πεζών 

o Άξονας 12 – Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της 
Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού 
Κεκτημένου 

Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος µέσω αστικού / 
πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, προστασία 
της ποιότητας της ατμόσφαιρας και αντιμετώπιση του 
θορύβου 

 
- Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2015-2019 

o Eκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου 
(2015) 
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- Συγκοινωνιακή μελέτη για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του δήμου 
Ιλίου (2015) 

  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: 
 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων  μέτρων  

Η αναβάθμιση των δημοσίων συγκοινωνιών είναι ένα από τα κυριότερα μέτρα ενός ΣΒΑΚ 
που μπορεί να μεταβάλει τις συνθήκες του δικτύου. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι το 
μέσο που μπορεί να αντικαταστήσει την χρήση των αυτοκίνητων Ι.Χ., χωρίς να 
επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, ενώ αποτελεί κύρια λύση για συγκεκριμένες 
κοινωνικές ομάδες (π.χ. ηλικιωμένους, άτομα με δυσκολίες μετακίνησης κ.ά.).  

Στο Δήμο Ιλίου, οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες εκτελούνται από τον ΟΑΣΑ. Τα 
δρομολόγια συνδέουν το κέντρο του Δήμου με τις γειτονιές και τους γειτονικούς Δήμους. 
Επίσης, σημαντικός παράγοντας των μετακινήσεων είναι η ύπαρξη σταθμού Μετρό στην 
Ανθούπολη και η σύνδεση με γραμμή λεωφορείου του Δήμου Ιλίου με το σταθμό του 
Μετρό.  

Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να αυξήσει το ποσοστό μετακινήσεων με δημόσιες συγκοινωνίες 
και να αναβαθμίσει σημαντικά την προσφερόμενη εξυπηρέτηση μέσω:  

(α) της αναβάθμισης της ποιότητας των υποδομών (στάσεων, τερματικών σταθμών), 

(β) της βελτίωση της εξυπηρέτησης και πληροφόρησης, 

(γ) του εκσυγχρονισμού του στόλου 

(δ) την δημιουργία ενός φιλικού μέσου για τους επισκέπτες της πόλης. 

 

Τα προτεινόμενα μέτρα για την  στο ΣΒΑΚ του Δήμου Ιλίου συνοψίζονται ως εξής 

6.1 Αναβάθμιση ποιότητας υποδομών      

1) Προτείνεται η αξιολόγηση των θέσεων των υφιστάμενων στάσεων, καθώς και όσων 
νέων στάσεων προκύψουν μετά από πιθανή αναδιάρθρωση της δημόσιας συγκοινωνίας, 
ως προς την ασφάλεια και την χρηστικότητα τους . Η νέα χωροθέτηση των στάσεων (εάν 
χρειαστεί) θα γίνει με κύρια κριτήρια την ασφάλεια των μετακινουμένων και την καλύτερη 
κάλυψη, προσπελασιμότητα και εξυπηρέτηση του πληθυσμού. 

2) Δημιουργία των κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών. Οι στάσεις αποτελούν στοιχεία 
αστικού εξοπλισμού που προβάλλονται έντονα. Συνεπώς, η κατάλληλη διαμόρφωση και 
αρχιτεκτονική τους μπορεί να δώσει νέο χαρακτήρα σε μια πόλη. Τα χαρακτηριστικά που 
θεωρούνται απαραίτητα σε μια στάση δημόσιας συγκοινωνίας είναι: 

o Η σήμανση της θέσης της στάσης με παρουσία πινακίδας. 

o Η αναγραφή του ονόματος (και του κωδικού) της στάσης. 

o Η εξασφάλιση της ανεμπόδιστης επιβίβασης/αποβίβασης των μετακινουμένων 
(απαγόρευση στάθμευσης κοντά στη στάση, διαμόρφωση εσοχής πεζοδρομίου, 
κ.ά.) 

Στις στάσεις με μεγάλη επιβατική ζήτηση, επιπλέον χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι: 

o Το προστατευτικό σκέπαστρο προκειμένου να είναι εφικτή η αναμονή των 
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μετακινουμένων υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. 

o Το πρόγραμμα δρομολογίων και/ή η εκτιμώμενη άφιξη του οχήματος στην κάθε 
στάση. 

o Μικρό πλήθος θέσεων για καθημένους, για μετακινούμενους που επιβαρύνονται 
από υπερβολική ορθοστασία. 

3)  Τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν στις διατάξεις πληροφόρησης των στάσεων 
(στύλοι, πινακίδες, πλαίσια ανακοινώσεων κ.ά.) είναι : 

o Το όνομά κάθε διερχόμενης γραμμής από την στάση 

o Οι κατευθύνσεις της γραμμής 

o Οι συχνότητα και τα ωράρια της γραμμής 

Οι διατάξεις πληροφόρησης θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

o Αναγνωρίσιμα – να μπορούν να εντοπιστούν από απόσταση. 

o Κατάλληλη θέση, υλικά-χρώματα & γραμματοσειρά ώστε μπορούν να διαβαστούν 
από όλες τις ηλικίες και από άτομα με περιορισμένη όραση. 

o Σαφές και επικαιροποιημένο περιεχόμενο 

 

6.2 Εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών εξυπηρέτησης και πληροφόρησης  

 
- Εγκατάσταση έξυπνων στάσεων με σύστημα τηλεματικής για εύκολη 

πληροφόρηση των χρηστών 

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης νέων και ευφυών τεχνολογιών, προτείνεται η εγκατάσταση 
συστήματος τηλεματικής. Το εν λόγω σύστημα θα ενισχύσει σημαντικά την εξυπηρέτηση 
των χρηστών, αυξάνοντας την ελκυστικότητα της δημόσιας συγκοινωνίας.  

Η πληροφόρηση στις στάσεις είναι ένα σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύει την ποιότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών από ένα σύστημα αστικής συγκοινωνίας. Η 
πληροφόρηση είναι απαραίτητο στοιχείο στους τερματικούς σταθμούς, σε στάσεις που 
διέρχονται περισσότερες της μιας γραμμές και σε στάσεις με υψηλό φόρτο επιβατών 

 

6.3 Ανανέωση του στόλου των λεωφορείων ΟΑΣΑ με οχήματα «καθαρής 
ενέργειας». Ύπαρξη κατάλληλου χώρου για ποδήλατα εντός των οχημάτων. 

 

6.4 Αναδιάρθρωση και πύκνωση των δρομολογίων  

Η βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων έχει σαν στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση 
και την εξασφάλιση μεγαλύτερης αξιοπιστίας του μέσου. Προτείνεται ακόμα η 
αναδιάρθρωση των δρομολογίων με στόχο την ταχύτερη σύνδεση με τους σταθμούς 
Μετρό Ανθούπολη και Περιστέρι. 
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6.5 Μελέτη για τη δημιουργία λεωφορειακών γραμμών δημοτικής ή διαδημοτικής 
συγκοινωνίας  

Η λύση μιας διαδημοτικής συγκοινωνίας, θα συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της 
λειτουργικότητας του μεταφορικού συστήματος του Δήμου Ιλίου. 

 

- Εφαρμογή DRT δημοτικής συγκοινωνίας σε δρομολόγια χαμηλής επιβατικής 
κίνησης  

Ένα σύστημα Demand-Responsive Transport (DRT) αποτελεί ένα ευέλικτο μέσο 
μετακίνησης το οποίο προσαρμόζεται στην ζήτηση των χρηστών του. Αποτελεί μια μορφή 
αστική συγκοινωνίας η οποία έχει ορισμένα πλεονεκτήματα σχετικά με την οικονομική και 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Οι γενικές αρχές λειτουργίας του συστήματος 
περιλαμβάνουν τα εξής: 

- Κέντρο επικοινωνίας (τηλεφωνικό, ψηφιακό κέντρο μηνυμάτων, κ.ά.) 

- Συλλογή αιτήσεων για μετακινήσεις  

- Σχηματισμός ειδικών δυναμικών δρομολογίων 

- Ενημέρωση επιβατών και εκτέλεση των δρομολογίων 

- Σύγχρονα οχήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα 

Eπίσης, προτείνεται η διενέργεια μελέτης σκοπιμότητας που θα διερευνά την οικονομική 
βιωσιμότητα ενός συστήματος DRT. Εκτιμάται ότι η προσφορότερη μορφή DRT για τις 
ανάγκες της περιοχής είναι της μορφή «Destination Specific DRT” (Many to one), ωστόσο 
η μελέτη σκοπιμότητας θα καταλήξει στο τελικό μοντέλο λειτουργίας. 

 
Εικόνα 2.31: Σύστημα λειτουργία υπηρεσιών DRT PersonalBus, στην πόλη της 
Φλωρεντίας 
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Εικόνα 2.32: Λεωφορείο συστήματος DRT Allobus, στην πόλη Αόστα της Ιταλίας 

 

Ζητήματα που αντιμετωπίζονται 

Τα ΜΜΜ αποτελούν τον κορμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ιδιαίτερα σε πόλεις 

όπου η εκτεταμένη χρήση του ποδηλάτου δεν είναι εφικτή. Η αύξηση της χρήσης των 

ΜΜΜ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

της πόλης, την αύξηση του δημόσιου χώρου για τους πεζούς και την μείωση των 

εκπομπών αέριων ρύπων στην πόλη. Αυτά τα τρία ζητήματα αποτελούν προτεραιότητες 

ευρωπαϊκών πόλεων οι οποίες επιδιώκουν να πετύχουν σημαντικούς στόχους της 

στρατηγικής της ΕΕ. 

Η αύξηση της χρήσης των ΜΜΜ μπορεί να επιτευχθεί, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, 

κυρίως με την βελτίωση του επιπέδου και ποιότητας εξυπηρέτησης τους με κύριο σκοπό 

τη στροφή των χρηστών ΙΧ οχημάτων στη χρήση των ΜΜΜ.   

Πεδίο εφαρμογής 

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης 

Ορίζοντας 5ετίας: Αναβάθμιση εξοπλισμού στο σύνολο των στάσεων. (στέγαστρα, 
προσβασιμότητα, φωτισμός κ.λπ.) Τηλεματική σε όλες τις στάσεις. Πινακίδες 
πληροφόρησης (κατευθύνσεις, πορείες, συχνότητες, ωράρια). 

Μελέτη για τη δημιουργία δημοτικής- διαδημοτικής συγκοινωνίας.  

Ανανέωση στόλου οχημάτων με σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση του, σε ποσοστό 

25%. 

Μελέτη αναδιοργάνωσης δρομολογίων με στόχο την ταχύτερη σύνδεση με τους σταθμούς 
Μετρό Ανθούπολη και Περιστέρι και τη βελτίωση της συχνότητας δρομολογίων- 10 λεπτά 
στις ώρες αιχμής, 20 λεπτά στις ώρες μη αιχμής. 

Ορίζοντας 10ετίας: Πλήρης αντικατάσταση στόλου με οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας 
(π.χ. ηλεκτρικά, υβριδικά). 

Λειτουργία δημοτικής/ διαδημοτικής συγκοινωνίας . 

Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για εφαρμογή συστήματος DRT.  
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Προτεραιότητα Υψηλή 
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Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου 
 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής (πχ Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση) 

Χ 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας: 
 

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Αναβάθμιση των στάσεων ΜΜΜ 

Αναβάθμιση εξοπλισμού στο σύνολο των στάσεων (στέγαστρα, 
προσβασιμότητα, φωτισμός κ.λπ.) 

Εγκατάσταση πινακίδων πληροφόρησης (κατευθύνσεις, πορείες, 
συχνότητες, ωράρια) 

Ανάπτυξη συστήματος τηλεματικής (εφαρμογή, πινακίδες 
πληροφόρησης κλπ) 

Σταδιακή 
Υλοποίηση 

Οργάνωση Δρομολογίων 

Αναδιοργάνωση προγράμματος δρομολογίων  

 

6 έως 9 μήνες 

Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας για δημοτική/ διαδημοτική 
συγκοινωνία ή σύστημα DRT σε δρομολόγια χαμηλής επιβατικής 
κίνηση 

 

 

6 έως 12 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 

Δήμος Ιλίου 

Πάροχος αστικών συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ) 

Αττικό Μετρό 

ΑΣΔΑ 

Όμοροι Δήμοι 

Υλοποίησης: 
Δήμος Ιλίου 

Πάροχος αστικών συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ) 

Εποπτείας: 

Δήμος Ιλίου  

Πάροχος αστικών συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ) 

ΑΣΔΑ 

Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
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+ Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ΜΜΜ και επέκταση της ζώνης επιρροής          

τους 

+ Αύξηση μεριδίου των ΜΜΜ στις συνολικές μετακινήσεις  

+ Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης  

+ Μείωση αέριων ρύπων, θορύβου 

+ Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας στη χρήση των ΜΜΜ 

 

Δείκτες Παρακολούθησης 

▪ Βελτίωση συχνότητας ΜΜΜ  

▪ Ποσοστό μετακινήσεων με ΜΜΜ 

▪ Ποσοστό στάσεων με κατάλληλα χαρακτηριστικά 

άνεσης και ασφάλειας 

Προεκτίμηση Δαπάνης 

Αναβάθμιση ποιότητας 

υποδομών (εξοπλισμός 

στάσεων, πινακίδες 

πληροφόρησης) 

500.000,00€ 

Εφαρμογή έξυπνων 

τεχνολογιών και 

εξυπηρέτησης πληροφόρισης 

500.000,00€ 

Εκσυγρονισμός στόλου  2.500.000,00€ 

Μελέτη αναδιοργάνωσης 

δρομολογίων 
50.000,00€ 

Ανάπτυξη εφαρμογής και 

σχεδιασμός υπηρεσίας για 

δημοτική/διαδημοτική 

συγκοινωνία 

150.000,00€ 

 Χρηματοδότηση 

 

Ίδιοι πόροι Περιφέρειας   

- ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 

- Σχετικά Τομεακά Επιχειρησιακά 

προγράμματα και         

- Διασυνοριακά-Διαπεριφερειακά 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027  

- Ιnvest EU 

- ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 
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Πίνακας 2.9: Διαχείριση στάθμευσης 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος πακέτου 
μέτρων 

7. Διαχείριση στάθμευσης 

Εξεταζόμενα 
μέτρα 

7.1 Eφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 

7.2 Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ταξί και δικύκλων  

7.3 Αύξηση διαθεσιμότητας χώρων στάθμευσης εκτός οδού 

7.4  Αστυνόμευση για αποφυγή  παράνομης στάθμευσης 

 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, ενίσχυση οδικής ασφάλειας 
και διαχείριση στάθμευσης - Βελτίωση υποδομών    

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου   

(κεφ.6 και 7 Παραδοτέο Γ) : 

✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 
πραγματοποιούνται με περπάτημα 

✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που 
πραγματοποιούνται με το ποδήλατο  

✓ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία                                         

✓ Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 

  

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

• 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 

• Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 

- Ανάπλαση οδού Πετρουπόλεως με διαπλάτυνση 
πεζοδρομίων- Δημιουργία ποδηλατοδρόμου και θέσεων 
στάθμευσης αυτοκινήτων 

- Μελέτη δημιουργίας χώρων στάθμευσης στην πλ. 
Ευαγγελίστριας 

- Βελτίωση προσβασιμότητας Λεωφόρου Αγίου 
Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και 
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οχημάτων προς τους διαμορφωμένους χώρους 
πρασίνου και χώρος υπαίθριας στάθμευσης (Ο.Τ.2146α 
και 2057α) 

• Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Νέων Λιοσίων 
(1991) 

Το ΦΕΚ 79Δ/ 17.02.1995 εγκρίνει τη συμπλήρωση του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Ν. Λιοσίων περιοχής 
έκτασης 120 στρεμμάτων για  την εξυπηρέτηση άλλων 
χρήσεων πλην κατοικίας, ανάμεσα στις οποίες 
περιλαμβάνονται και  χώροι στάθμευσης. 

• Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (1996) 

Στις περιοχές με στοιχεία Α και Γεντός της ΖΟΕ προβλέπονται 
χώροι και γήπεδα στάθμευσης  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

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. Οι βασικοί στόχοι της 

προτεινόμενης Πολιτικής Στάθμευσης στο Δήμο είναι οι ακόλουθοι: 

• Περιορισμός κατά το δυνατόν των παρόδιων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο του 
Δήμου για απελευθέρωση χώρου για άλλες χρήσεις (ποδηλατοδρόμους, 
πεζοδρόμους, κλπ.) και επισήμανση των νόμιμων θέσεων. 

• Χρέωση των παρόδιων θέσεων στάθμευσης, σε καθορισμένες περιοχές και ιδίως 
στο κέντρο. 

• Συνεχής και αυστηρή αστυνόμευση της στάθμευσης ώστε να αποθαρρύνεται η 
παραβατικότητα. 

• Ενημέρωση και πληροφόρηση των χρηστών για τις διαθέσιμες θέσεις 
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στάθμευσης και το κόστος χρήσης τους. 

• Αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της τεχνολογίας στα ζητήματα 
στάθμευσης, τόσο για τους χρήστες όσο και για τον Δήμο και τους διαχειριστές 
της στάθμευσης. 

 
 
Το πακέτο μέτρων που αφορά την ολοκληρωμένη Διαχείριση Στάθμευσης εντός του 
Δήμου Ιλίου περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις: 
 

7.1 Eφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 

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 να εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό ποσοστό 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. 

Η ελεγχόμενη στάθμευση θα μειώσει την ζήτηση για στάθμευση, γεγονός που θα 

οδηγήσει και σε βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας. 

7.2 Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για ειδικές κατηγορίες  

 

Διακριτή χωροθέτηση θέσεων στάθμευση για ΑΜΕΑ, ταξί και δίκυκλα σε περιοχές με 

μεγάλη ζήτηση (π.χ. εμπορίου και αναψυχής). Βρίσκεται σε συνέργεια με το μέτρο 3.4 

Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ. 

 
7.3 Δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού  
 

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 Ιλίου. 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 προτείνεται  η δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης εντός 

της πόλης. Οι χώροι αυτοί έχουν μικρότερη χωρητικότητα συγκριτικά με τους 

περιφερειακούς χώρους στάθμευσης, ωστόσο συμβάλουν στην αποφόρτιση του 

δημόσιου χώρου από την παρόδια στάθμευση. 

Παράλληλα χρειάζεται να αναζητηθούν χώροι σε ακίνητα/ αδόμητα οικόπεδα της 

περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη και τον μελλοντικό σχεδιασμό δημιουργίας σταθμών 

Μετρό εντός του Δήμου. 

Τέλος σημαντικό μέτρο είναι και ο καθορισμός διαδρομών πρόσβασης με τη χρήση 

σχετικής καθοδηγητικής σήμανσης στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης (κυρίως 
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στις εισόδους του Δήμου) 

 

 

7.4 Αστυνόμευση για την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης  
 
Εντατικοποίηση της αστυνόμευσης της παράνομης στάσης και στάθμευσης των 

οχημάτων 

 

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 Δήμου Ιλίου, 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. 

Πεδίο εφαρμογής 

Ορίζοντας 5ετίας 
-Καθορισμός περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης, Έκταση: 1700 στρ. 
-Στοχευμένο πρόγραμμα αστυνόμευσης παράνομης στάθμευσης (εστίαση σε 
κρίσιμες περιοχές του δικτύου και χρονικές περιόδους, βέλτιστη αξιοποίηση 
διαθέσιμων πόρων) 
-Eγκατάσταση χώρων στάθμευσης ΑμεΑ ,δίκυκλων και ταξί σύμφωνα με τη σχετική 
εγκύκλιο. 
-Μελέτες για την κατασκευή χώρων στάθμευσης εκτός οδού κάτω από την επιφάνεια 
πλατειών ή υφιστάμενων οδών σε κεντρικές περιοχές με αυξημένη ζήτηση. 
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Εικόνα 2.33: Περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης ορίζοντας 5ετίας 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Ιλίου 
 

Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης, Μεθοδολογία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  96 

 

 

Ορίζοντας 5ετίας 
-Καθορισμός περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης, Έκταση: 1700 στρ. 
-Στοχευμένο πρόγραμμα αστυνόμευσης παράνομης στάθμευσης (εστίαση σε 
κρίσιμες περιοχές του δικτύου και χρονικές περιόδους, βέλτιστη αξιοποίηση 
διαθέσιμων πόρων) 
-Eγκατάσταση χώρων στάθμευσης ΑμεΑ ,δίκυκλων και ταξί σύμφωνα με τη σχετική 
εγκύκλιο. 
-Μελέτες για την κατασκευή χώρων στάθμευσης εκτός οδού κάτω από την επιφάνεια 
πλατειών ή υφιστάμενων οδών σε κεντρικές περιοχές με αυξημένη ζήτηση. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Εικόνα 2.34: Περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης ορίζοντας 10ετίας 
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Προτεραιότητα Πολύ Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

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 9 έως 12 μήνες 

Μελέτη Στάθμευσης  

Διερεύνηση Θέσεων για κατασκευή σταθμών αυτοκινήτων 
εκτός οδού 

Μελέτη Σταθμού Ι.Χ. 

Κατασκευή Σταθμού Ι.Χ. 

3 έως 6 μήνες 

6 έως 12 μήνες 

1 έως 2 έτη 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Ιλίου,  

Υλοποίησης: 

Δήμος Ιλίου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

Ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευής και λειτουργίας 

οργανωμένων χώρων στάθμευσης 

Εποπτείας: Δήμος Ιλίου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Προσδοκώμενα Αποτελέσμα 

+ Οργάνωση της στάθμευσης 

+ Μείωση της συμφόρησης 

+ 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 
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Δείκτες παρακολούθησης 

Ποσοστό περιοχών ελεγχόμενης 
στάθμευσης 

Δημοτικοί χώροι στάθμευσης εκτός οδού 

Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ 

Προεκτίμηση δαπάνης 

Μελέτη 
Στάθμευσης:  

30.000 έως 50.000 € 

Aνάπτυξη 

έξυπνης 

εφαρμογής:  

 

30.000,00 € 

Εγκατάσταση 
υποδομής και 
λειτουργία 
συστήματος 
ελεγχόμενης 
στάθμευσης στην 
προτεινόμενη 
περιοχή 
(Αισθητήρες και 
σήμανση) 

150.000,00€ 

Κατασκευή και 
λειτουργία χώρων 
στάθμευσης 
(εκτός οδού):  

15.500.000 € 

Χρηματοδότηση 

 
- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου 

 
- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-2027 
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Πίνακας 2.10: Αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων 
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Τίτλος 8 Αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων 

Εξεταζόμενα 
μέτρα 

8.1 Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων     

8.2 Εκσυγχρονισμός στόλου                   

8.3 Ανάπτυξη πακέτου κινήτρων 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου   

(κεφ.6 και 7 Παραδοτέο Γ) :  

✓ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 

✓ Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία  

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

• Λευκή Βίβλος Μεταφορών 2011 
- Μετατόπιση 50% της χρήσης Ι.Χ. συμβατικών καυσίμων στις 

αστικές συγκοινωνίες έως το 2030 
- Ενθάρρυνση χρήσης μικρότερων, ελαφρύτερων & πιο 

εξειδικευμένων οχημάτων οδικής μεταφοράς επιβατών. 
- Ε.Π. «Υποδομές – μεταφορές – περιβάλλον» 
- Στόχος 08: Προώθηση καθαρών αστικών και προαστιακών 

μεταφορών στα αστικά κέντρα της χώρας 
- Στόχος 09: Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για 

μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών 
στο περιβάλλον  

- Στόχος 10: Δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης του αέρα (Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης) 

• Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 

- Πυλώνας 1: Ενίσχυση Ασφάλειας, Βιωσιμότητας, 
Αποδοτικότητας και Ανταγωνιστικότητας των Μεταφορών 

• Πενταετές ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (2014-2019): 

- Άξονας Προτεραιότητας 6: Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων 

 

• Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια -ΣΔΑΕ (2011) 
Περιλαμβάνει δράσεις στον τομέα Οχήματα & Μεταφορές 

- Μετατροπή  οχημάτων  πετρελαίου  για  χρήση  υψηλών  

μιγμάτων βιοκαυσίμου  

- Αντικατάσταση βαρέων οχημάτων πετρελαίου με οχήματα 
φυσικού αερίου  

- Αντικατάσταση  βενζινοκίνητων  οχημάτων  με  υβριδική  
ηλεκτρικά οχήματα 

- Υιοθέτηση και εκπαίδευση σε Eco‐driving  
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Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Το εξεταζόμενο μέτρο περιλαμβάνει την Ενθάρρυνση χρήσης οχημάτων χαμηλών 
εκπομπών ρύπων μέσω της κατάλληλης τιμολόγησης και της υποδομής. Έχει ως στόχο 
να ενθαρρύνει τους πολίτες να χρησιμοποιούν οχήματα χαμηλών εκπομπών (Low 
Emission Vehicles) μέσω παροχής οικονομικών κινήτρων και προσφοράς καλύτερων 
υποδομών. Με τον τρόπο αυτό, τα εμπόδια στη χρήση των οχημάτων χαμηλών ρύπων 
μπορούν να περιοριστούν και να γίνουν πιο ελκυστικά στους πολίτες. 

Και οι δύο στρατηγικές - η τιμολόγηση και η υποδομή - μπορούν να εφαρμοστούν τόσο 
για μετακινήσεις πολιτών με Ι.Χ. (ενθάρρυνση της χρήσης αυτοκινήτων χαμηλών 
εκπομπών, φορτηγών, σκούτερ, ποδηλάτων κλπ.), όσο και για τις δημόσιες 
συγκοινωνίες (οχήματα χαμηλών εκπομπών όπως ηλεκτρικά λεωφορεία, κ.λπ.). 

Η στρατηγική "τιμολόγηση" περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που παρέχουν οικονομικό όφελος 
για την αγορά ή τη χρήση LEV. Αυτά μπορεί να είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις για 
LEV, οι επιχορηγήσεις καταναλωτών από την κυβέρνηση, τα χαμηλότερα τέλη για 
κινητήρες με ηλεκτρική ενέργεια ή με βιοκαύσιμα, η δωρεάν χρήση σταθμών φόρτισης 
για ηλεκτρικά οχήματα , μειωμένα τέλη στάθμευσης για τέτοιου είδους οχήματα και 
πολλά άλλα 

Επιπλέον, η διαθέσιμη υποδομή αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή διείσδυση 
των οχημάτων χαμηλών ρύπων στην αγορά. Ενώ παρέχεται ένα πυκνό δίκτυο 
πρατηρίων υγρών καυσίμων σε κάθε πόλη, το δίκτυο παροχής εναλλακτικών καυσίμων / 
βιοκαυσίμων ή η φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων εμφανίζει σημαντικές ελλείψεις. Η 
παροχή υποδομής ισότιμη με εκείνη που παρέχεται για συμβατικά οχήματα είναι 
επομένως ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να αναπτυχθεί σε μια σύγχρονη 
και «καθαρή» από ρύπους πόλη.. Εντούτοις, τα μέτρα για την υποδομή περιλαμβάνουν 
πολύ περισσότερα από τα δημόσια δίκτυα επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

Για την περίπτωση του Δήμου Ιλίου σχετικά με τα «καθαρά οχήματα» προτείνονται τα 
ακόλουθα μέτρα: 

 

8.1 Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων     

 

Προκειμένου να υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα, απαιτείται: 

• Μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης  

• Έρευνα αγοράς και προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού φόρτισης τους που θα 
επιλεγούν στο προηγούμενο στάδιο. 

• Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία σταθμών φόρτισης. 

• Χρήση και σωστή συντήρηση σταθμών φόρτισης. 

 

Οι σταθμοί φόρτισης είναι πολλές φορές εξοπλισμένοι με δύο ή περισσότερα καλώδια ή 
συνδέσμους, διαθέτοντας έτσι την ικανότητα φόρτισης δύο ή περισσοτέρων ηλεκτρικών 
οχημάτων ταυτόχρονα. Οι σταθμοί γρήγορης φόρτισης αν και συχνά διαθέτουν 2 
συνδέσεις, δεν έχουν την ικανότητα ταυτόχρονης φόρτισης οχημάτων, αλλά τα διαθέτουν 
για των διαφορετικών προδιαγραφών τύπων σύνδεσης.  

Η χρέωση μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες με βάση τη μέθοδο φόρτισης και τύπο 
χρέωσης.  

Η μέθοδος φόρτισης περιγράφει 1) την ταχύτητα με την οποία φορτίζεται ένα όχημα 2) 
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καθορίζει την απαιτούμενη τάση, ρεύμα, ταχύτητα που πρέπει να παρέχουν τα καλώδια 
φόρτισης ενός συγκεκριμένου τρόπου λειτουργίας 3) ορίζει το επίπεδο επικοινωνίας 
μεταξύ του οχήματος και της ισχύος εξόδου. Οι λειτουργίες είναι οι εξής: 

• Μέθοδος 1: Αργή φόρτιση AC για οικιακή φόρτιση χρησιμοποιώντας οικιακά 
βύσματα, και ενσωματωμένες συσκευές φόρτισης στα οχήματα (μονοφασικό 250V ή 
τριφασικό 480V, 16A, 3.7-11kW) 

• Μέθοδος 2: Αργή φόρτιση AC με ημιενεργό σύνδεση με το όχημα για φόρτιση με 
32Α (250V μονοφασικό ή 400V τριφασικό, 32Α, 7.4-22kW) 

• Μέθοδος 3: Φόρτιση AC με ενεργή σύνδεση μεταξύ του φορτιστή και του οχήματος 
(μονοφασικό 250V ή τριφασικό 480V, 32A, 14.5-43.5kW) 

• Μέθοδος 4: Ταχεία φόρτιση DC, ενεργή σύνδεση μεταξύ του φορτιστή και του 
οχήματος (600V, 400A, 38-170kW). 

Με βάση τη νομοθεσία ΦΕΚ 50Β 2015 οι αποδεκτές μέθοδοι φόρτισης των 
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που δύνανται να εγκατασταθούν  σε 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων είναι η μέθοδος 3 (Mode 3 AC Charging) και η 
μέθοδος 4 (Mode 4 DC Charging), όπως καθορίζονται από το πρότυπο IEC 61851−1 
«Electric Vehicle Conductive Charging System». Επίσης, τα αποδεκτά στοιχεία 
διασύνδεσης (ρευματοδότης, βύσματα, ακροδέκτες) των εν λόγω συσκευών φόρτισης 
καθορίζονται από το πρότυπο EN/IEC 62196-2 «Plugs Socket-outlets, Vehicle Couplers 
and Vehicle Inlets - Conductive Charging of Electric Vehicles». 

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών 
φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), τόσο σε 
χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, όσο και στις εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης οχημάτων σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος 
του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθορίζονται από το ΦΕΚ (2040 
Β/04.06.19).  

Για έναν Δήμο που εξετάζει την τοποθέτηση σημείων φόρτισης, είναι σημαντικό να δοθεί 
προσοχή ως προς τον τύπο χρηστών που προορίζονται τα σημεία φόρτισης. Εάν 
θεωρηθεί προορίζονται για οχήματα παράδοσης εμπορευμάτων και υψηλής απόδοσης, 
θα χρειαστούν σημεία ταχείας φόρτισης για την ελαχιστοποίηση του χρόνου 
επαναφόρτισης. Ωστόσο, οι περισσότερες πόλεις επικεντρώνονται σε τυποποιημένες 
μονάδες φόρτισης λόγω του χαμηλότερου κεφαλαίου που απαιτείται αλλά και του 
λειτουργικού κόστους των μονάδων. Στις περισσότερες αστικές εγκαταστάσεις σε οδούς, 
οι εγκαταστάσεις φόρτισης προσφέρουν συμπληρωματική φόρτιση. Ένας από τους 
πρωταρχικούς στόχους με την δημιουργία σημείων φόρτισης σε οδούς, είναι να είναι 
ορατά προς τους οδηγούς ηλεκτροκίνητων οχημάτων και να τους εμπνέουν 
εμπιστοσύνη. Οι τυποποιημένες μονάδες φόρτισης μπορούν να τροφοδοτούνται από 
ηλεκτρικό ρεύμα από το υπάρχον δίκτυο, όπως για παράδειγμα από αστικό φωτισμό. 
Έτσι, είναι εύκολη η εγκατάσταση τους. Οι μονάδες ταχείας φόρτισης, λόγω των 
υψηλότερων απαιτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια, απαιτούν διαφορετικές ενέργειες καθώς 
και θα πρέπει να ενσωματώνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.  

Γενικότερα, τα σημεία φόρτισης που υπάρχουν στο δρόμο τοποθετούνται  δίπλα σε 
χώρους στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα. Σε περιοχές όπου θέτονται ζητήματα 
στενώσεων του οδοστρώματος, καθώς και παρεμποδίζονται λόγω περιβαλλοντικών 
συνθηκών, προτιμώνται τοποθεσίες εκτός οδού ή πάνω σε τοίχο.  

Σχετικά με τη θέση των σημείων φόρτισης, στα αρχικά στάδια εφαρμογής τοποθέτησης 
τέτοιων εγκαταστάσεων, όταν τοποθετούνται σε σημεία ενδιαφέροντος, μπορεί να 
υπάρξει αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού.  
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Τύποι τοποθεσίας: 
➢ Κέντρο του Οικισμού, κύριες αρτηρίες, τουριστικά αξιοθέατα 
➢ Περιοχές αμιγούς κατοικίας 
➢ Χώροι στάθμευσης: Δημόσιοι χώροι στάθμευσης και χώροι στάθμευσης δημοτικών 

κτιρίων 
➢ Κτίρια αναψυχής και αθλητικές εγκαταστάσεις 
➢ Εμπορικά κέντρα 
➢ Πάρκα και άλλοι χώροι πρασίνου 
➢ Ιδιωτικοί χώροι φόρτισης 

 

Μετά την ταυτοποίηση και την επιλογή της γενικής θέσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
διάφοροι παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένες συνθήκες της τοποθεσίας. 
Αυτά περιλαμβάνουν: 
➢ Ζήτηση: Αυτό μπορεί να είναι είτε για την υφιστάμενη είτε για την πιθανή ζήτηση 

(π.χ. μέσω δημογραφικών στοιχείων) 
➢ Ορατότητα / προσβασιμότητα: Οι θέσεις που είναι ορατές, προσβάσιμες και 

πολυσύχναστες είναι πιο πιθανό να αυξήσουν τόσο την ευαισθητοποίηση όσο και 
την χρήση. Σε συνδυασμό με τις προνομιακές θέσεις στάθμευσης για οχήματα 
χαμηλών ρύπων που αναφέρθηκε και παραπάνω, μπορεί να λειτουργήσει ως 
πρόσθετο κίνητρο για την χρήση της υποδομής. 

➢ Διατομή πεζοδρομίου: Ανάλογα με την υποδομή των σημείων φόρτισης και την 
διατομή του πεζοδρομίου, μπορεί να λειτουργήσει σαν εμπόδιο για τους πεζούς 
λόγω του περιορισμού του ελεύθερου πλάτους του πεζοδρομίου 

➢ Πολιτική και κοινωνική αποδοχή: Κατά την ανάπτυξη ενός δικτύου σημείων φόρτισης 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, μπορεί να υπάρχουν σκέψεις της τοπικής κοινότητας 
που μπορούν να βοηθήσουν ή να παρεμποδίσουν την εφαρμογή. Επομένως, θα 
πρέπει να γίνει συνδυασμός του συγκεκριμένου μέτρου με την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σχετικά με τα «καθαρά οχήματα» και τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης 

➢ Διάταξη/τοποθεσία: θα πρέπει να μελετηθεί αν θα είναι σε νέο σημείο ή θα γίνει 
ανακατανομή υφιστάμενου χώρου στάθμευσης 

➢ Ηλεκτρολογικές συνδέσεις: Μελέτη των εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν, όπως 
της απαραίτητης καλωδίωσης, την πηγές ενέργειας κ.α. 

➢ Ζητήματα κυκλοφορίας: Θα πρέπει να εξεταστεί αν θα επηρεάσει τη λειτουργία του 
οδικού δικτύου, και το πώς θα εφαρμοστούν οι αλλαγές στις ρυθμίσεις στάθμευσης 

➢ ΑμεΑ: Πρέπει επίσης να εξεταστεί αν θα είναι πλήρως προσβάσιμα από  ΑμεΑ. Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια όπως ύψους και τοποθεσίας.  

 

Τροφοδοσία σημείων φόρτισης: 

Θα πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές, όπως αναφέρεται και παραπάνω, από το 
ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19). 

 

Διαχείριση συστήματος: 

Οι πόλεις που εφαρμόζουν συστήματα φόρτισης μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ανοιχτών 
και περιορισμένων συστημάτων πρόσβασης. Η ανοιχτή πρόσβαση αναφέρεται γενικά σε 
σημεία φόρτισης όπου οι χρήστες μπορούν να συνδέονται κατευθείαν χωρίς 
περιορισμούς. Η εγκατάσταση είναι απλούστερη και ευκολότερη σε ιδιωτικούς χώρους ή 
σε δημόσιους χώρους στάθμευσης. Το μειονέκτημα ωστόσο είναι ότι δεν παρέχουν στον 
διαχειριστή του συστήματος πρόσθετες λειτουργίες παρακολούθησης ή διαχείρισης, κάτι 
που περιορίζει τη μελλοντική λειτουργία, όπως τα συστήματα πληρωμών. Η 
περιορισμένη πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί  μέσω π.χ. συστημάτων με 
συνδρομή. Τέτοιου είδους προγράμματα περιλαμβάνουν τη λήψη από το χρήστη ενός 
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«κλειδιού» πρόσβασης όπως μία κάρτα, που τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα 
τα συνδεδεμένα σημεία φόρτισης. Ενώ τα συστήματα ανοικτής πρόσβασης είναι 
κατάλληλα σε συγκεκριμένα, ελεγχόμενα περιβάλλοντα όπως ιδιωτικούς χώρους ή 
ασφαλείς εγκαταστάσεις, τα συστήματα περιορισμένης πρόσβασης παρέχουν πολύ 
μεγαλύτερη λειτουργικότητα στις αρχές διαχείρισης. 

 Η λειτουργία του συστήματος γίνεται μέσω «έξυπνων» συστημάτων το οποίο 
περιλαμβάνει: 
➢ Διαχείριση τροφοδοσίας, επιτρέποντας την διακοπή της τροφοδοσίας ένας έχουν 

ξεπεραστεί οι κανονισμοί στάθμευσης όπως μέγιστες περίοδοι παραμονής στις 
θέσεις 

➢ Πληροφοριακά συστήματα μέσω διαδικτύου που επιτρέπουν την παρακολούθηση σε 
πραγματικό χρόνο από τους χρήστες 

➢ Διαχείριση φόρτου δικτύου 
➢ Συστήματα διαχείρισης πληρωμών 
➢ Απομακρυσμένη διάγνωση και συντήρηση 
➢ Δεδομένα χρήστη για την κατανόηση και ανάλυση των τάσεων και της συμπεριφοράς 

των οδηγών ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

 

Ο Δήμος, στην περίπτωση της λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης θα περιλαμβάνει 
μια διαδικασία εγγραφής με την οποία οι χρήστες θα μπορούν να εγγραφούν και να 
λάβουν το «κλειδί» πρόσβασης.  

 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο απαιτείται: 

o Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 
o Μελέτη σκοπιμότητας που θα εξετάζει τις απαιτήσεις για σταθμούς φόρτισης καθώς 

και τα χαρακτηριστικά τους  
o Έρευνα αγοράς και προμήθειας του εξοπλισμού φόρτισης 
o Διαμόρφωση των χώρων και εντοπισμός των πιθανών ελεύθερων χώρων που 

απαιτούνται  

Λαμβάνονται 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. 

Παρακάτω ακολουθούν οι ενδεικτικές διατάξεις θέσεων στάθμευσης και σταθμών 

φόρτισης, όπως παρουσιάζονται στο ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19). 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Ιλίου 
 

Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης, Μεθοδολογία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  104 

 

 

 

 Εικόνα 2.35: Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών επαναφόρτισης 
επί οδοστρώματος Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 

 

 

Εικόνα 2.36: Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών επαναφόρτισης 
σε κλειστό ή υπαίθριο χώρο στάθμευσης  

Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 
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Εικόνα 2.37: Λεπτομέρεια μηχανικής προστασίας, Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 

 

8.2 Εκσυγχρονισμός στόλου                   
 
Ο Δήμος θα πρέπει να λειτουργήσει σαν παράδειγμα προς μίμηση και να αντικαταστήσει 
σημαντικό τμήμα του στόλου του με οχήματα χαμηλών ρύπων.  
o Ο δήμος να δεσμεύσει θέσεις στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της πόλης για οχήματα 

με χαμηλούς ρύπους.  
o «Συμβολική» μείωση των δημοτικών τελών για κάθε όχημα χαμηλών ρύπων σε ένα 

νοικοκυριό. 
o Παροχή κινήτρων για την ενσωμάτωση εναλλακτικών καυσίμων από τα υφιστάμενα 

πρατήρια.  
o Αντικατάσταση σημαντικού τμήματος του στόλου του με οχήματα χαμηλών ρύπων 

και αγορά και κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων μικρών οχημάτων για τη δημιουργία 
δημοτικής/διαδημοτικής συγκοινωνίας 

Τέτοιου είδους «καθαρότερα» οχήματα μπορεί να είναι: 
o Υβριδικά οχήματα 
o Ηλεκτρικά οχήματα 
o Οχήματα που λειτουργούν με βιοκαύσιμα 

Οι τύποι βιοκαυσίμων είναι οι εξής: 
▪ Βιοαέριο (βιομεθάνιο). 
▪ Βιοντίζελ  
▪ Βιοαιθανόλη  

o Οχήματα που λειτουργούν με φυσικό αέριο (CNG) ή υγραέριο (LPG) 
o Οχήματα που λειτουργούν με Υδρογόνο 

Προκειμένου να υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα, χρειάζεται: 
o Αξιολόγηση του υφιστάμενου στόλου των δημοτικών οχημάτων (πλήθος οχημάτων, 

είδος κινητήρα, διανυόμενα χιλιόμετρα ανά όχημα). 
o Καθορισμός του πλήθους και των χαρακτηριστικών – προδιαγραφών των οχημάτων 

που θα αποκτηθούν. 
o Έρευνα αγοράς και προμήθειας των οχημάτων και του σχετικού εξοπλισμού 

φόρτισης ή εφοδιασμού του καυσίμου που θα επιλεγεί. 
o Χωροθέτηση και διαμόρφωση των θέσεων φόρτισης ή εφοδιασμού. 
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o Συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού. 

Στόχος των συγκεκριμένων μέτρων είναι: 
o Να καταστούν οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες και τα δημοτικά οχήματα 

καθαρότερα για την μείωση των εκπομπών ρύπων και την έκθεση του ανθρώπου 
στην ατμοσφαιρική ρύπανση. 

o Να αποκτήσουν παραδείγματα καλής πρακτικής από άλλες πόλεις που έχουν 
υλοποιήσει τέτοιου είδους αντικαταστάσεις 

o Να μειωθούν οι ρύποι σε σχέση με τα παραδοσιακά λεωφορεία και τα δημοτικά 
οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο, προκειμένου να μειωθούν οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του στόλου των δημοσίων μεταφορών στην πόλη, 
ειδικότερα για τα αέρια του θερμοκηπίου (GHG), και μέσω αυτού να υπάρχει και 
ευαισθητοποίηση σε άλλους φορείς οι οποίοι εκμεταλλεύονται δικούς τους στόλους 
αλλά και σε μεμονωμένους πολίτες. 

o Να παρακολουθήσουν τις επιδόσεις των «καθαρότερων» λεωφορείων και δημοτικών 
οχημάτων, ώστε να εξακριβώσουν εάν οι αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές 
προμήθειες για δημόσιες μεταφορές, μπορούν να μετατοπιστούν προς άλλες 
τεχνολογίες 

 

8.3 Ανάπτυξη πακέτου κινήτρων 

 

• Δέσμευση θέσεων στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της πόλης για οχήματα με 
χαμηλούς ρύπους 

Μπορεί να γίνει προσφορά θέσεων στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της πόλης ή σε 
σημεία ενδιαφέροντος οι οποίες θα παρέχονται μόνο σε οχήματα με χαμηλούς ρύπους.  
Οι συγκεκριμένες θέσεις σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογής από πόλεις του εξωτερικού, 
είναι ταυτόχρονα και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

 

Εικόνα 2.38: Θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων 
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Προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο απαιτείται: 
o Μελέτη σκοπιμότητας που θα εξετάζει τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων θέσεων 
o Διαμόρφωση και εντοπισμός των θέσεων στις οποίες θα εφαρμοστεί το μέτρο  

 

• Επιβράβευση με μείωση δημοτικών τελών για κάθε όχημα χαμηλών ρύπων σε ένα 
νοικοκυριό 

O Δήμος Ιλίου, μπορεί να προωθήσει την μετάβαση των πολιτών σε «καθαρότερα» 
οχήματα, δίνοντας τους κίνητρα μέσω επιβραβεύσεων. Μία συμβολική μείωση των 
δημοτικών τελών μπορεί να λειτουργήσει σαν κίνητρο προς τους πολίτες οι οποίοι θα 
έχουν επιπλέον οικονομικό όφελος από αυτήν την μετάβαση. Το συγκεκριμένο μέτρο, 
μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με ημερίδες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών 
σχετικά με τα «καθαρότερα» οχήματα. 

 

• Παροχή κινήτρων για την ενσωμάτωση εναλλακτικών καυσίμων από τα 
υφιστάμενα πρατήρια 

Μπορεί να εγκατασταθεί και εγκατάσταση φόρτισης σε πρατήριο καυσίμων αλλά 
απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις οι οποίες προβλέπονται στους κανονισμούς για 
εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την 
εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία 
επαναφόρτισης), καθορίζονται από το ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19). 

Η εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να γίνει μετά την συζήτηση του Δήμου με τα πρατήρια 
καυσίμων της περιοχής. 

Προκειμένου να υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα, απαιτείται: 

• Μελέτη σκοπιμότητας που θα εξετάζει τα οχήματα του Δημοτικού στόλου και της 
αστικής συγκοινωνίας (πλήθος, χαρακτηριστικά) που μπορούν να αντικατασταθούν 
με ηλεκτροκίνητα, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις για σταθμούς φόρτισης.  

• Έρευνα αγοράς και προμήθεια των οχημάτων και του σχετικού εξοπλισμού φόρτισης 
τους που θα επιλεγούν στο προηγούμενο στάδιο. 

• Χρήση και σωστή συντήρηση των οχημάτων και των σταθμών φόρτισης. 

Ζητήματα που αντιμετωπίζονται 

Οι πολίτες αντιμετωπίζουν με δυσπιστία τα ηλεκτρικά οχήματα ή τα οχήματα με 

εναλλακτικά καύσιμα. Το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, λειτουργώντας υπέρ των 

οχημάτων εσωτερικής καύσης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπάρχει υποδομή 

στις πόλεις και με το γεγονός ότι παρουσιάζεται «αργή» είσοδος τους στην αγορά.  

Για την επιτυχία των μέτρων, θα πρέπει να γίνουν και ενέργειες ευαισθητοποίησης των 

πολιτών. Με την ενσωμάτωση των εν λόγω τεχνολογιών στα δημοτικά οχήματα του 

Δήμου, ο Δήμος Ιλίου θα μπορέσει να λειτουργήσει ως καλό παράδειγμα 

ευαισθητοποιώντας και τους πολίτες αντίστοιχα. 

Πεδίο εφαρμογής 

Το εξεταζόμενο μέτρο αφορά σε όλο το Δήμο Ιλίου.  

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης 

Ορίζοντας 5ετίας:  

• Μελέτη σκοπιμότητας για την αναβάθμιση του Δημοτικού στόλου. 

• Μελέτη για τη χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

• Μελέτη για παροχή κινήτρων σε ιδιώτες 
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Ορίζοντας 10ετίας:  

• Επέκταση των σταθμών φόρτισης. 

• Παροχή κινήτρων σε ιδιώτες. 

• Πλήρης αντικατάσταση του δημοτικού στόλου με οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας 
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Προτεραιότητα Χαμηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας X 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου X 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Ανανέωση Δημοτικού Στόλου 

Μελέτη σκοπιμότητας για τα χαρακτηριστικά του Δημοτικού 
Στόλου με εναλλακτικά καύσιμα 

Έρευνα αγοράς και σχηματισμός τευχών δημοπράτησης 

Προμήθεια οχημάτων 

 

3 έως 6 μήνες 

 

6 έως 9 μήνες 

6 έως 12 μήνες 

Κίνητρα σε πολίτες 

Μελέτη με αντικείμενο την διερεύνηση για κίνητρα 
αντικατάστασης του στόλου 

Ανάπτυξη στρατηγικής για την αντικατάσταση του ιδιωτικού 
στόλου 

Εφαρμογή κινήτρων 

 

 

3 έως 6 μήνες 

 

3 έως 6 μήνες 

Διαρκής 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Ιλίου, Περιφέρεια Αττικής 

Υλοποίησης: Δήμος Ιλίου, Περιφέρεια Αττικής 

Εποπτείας: Δήμος Ιλίου, Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

+ Προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων και των «καθαρών» οχημάτων στους πολίτες 
του Δήμου 
+ Μείωση αερίων ρύπων λόγω λιγότερων εκπομπών από τα οχημάτων 

+ Μείωση Ηχορύπανσης  
+ Βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών λόγω των παραπάνω 
+ Μείωση των εξόδων του δήμου για καύσιμα 

- Εγκατάσταση και επέκταση υποδομής φόρτισης στα σημεία 

στάσης των οχημάτων (Δέσμευση δημόσιου χώρου) 
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Δείκτες παρακολούθησης 
Πλήθος σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

Προώθηση "καθαρών" οχημάτων ΜΜΜ 

 

Προεκτίμηση δαπάνης 

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων 

30.000,00 € 

Μελέτη σκοπιμότητας για 
αντικατάσταση του Δημοτικού 
Στόλου 

100.000€ Εκσυγχρονισμός οχημάτων 
δημοτικού στόλου και 
αντικατάσταση με ηλεκτρικά 
οχήματα 

Εγκατάσταση σημείων 
φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων 

50.000,00€ 

Χρηματοδότηση 

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

• Ίδιοι πόροι 

• Πόροι από την λειτουργία του συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020», 
Πράσινο Ταμείο. 
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Πίνακας 2.11: Διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος 9. Διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών 

Εξεταζόμενα μέτρα 

9.1 Χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης 

9.2 Θέσπιση ωραρίουκαι της διάρκειας φορτοεκφόρτωσης 

9.3 Μελέτη για τη διερεύνηση δημιουργίας οργανωμένου 

κέντρου διανομής εμπορευμάτων  

9.4 Ενθάρρυνση διανομών με ήπια μέσα και οχήματα 

«καθαρής» ενέργειας 

9.5 Διατάξεις ελεγχόμενης πρόσβασης σε οχήματα διανομής 

σε πεζοδρομημένες οδούς 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου   

(κεφ.6 και 7 Παραδοτέο Γ) :  

✓ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 

✓ Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία  

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

• ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2011 
- Βελτιστοποίηση οργάνωσης παραδόσεων 

εμπορευμάτων "του τελευταίου χιλιομέτρου"  

• ΠΕΠ Αττικής 

- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης 
έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και 
μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε 
αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές 
 

• Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια -ΣΔΑΕ 
(2011) 

Περιλαμβάνει δράσεις στον τομέα Οχήματα & Μεταφορές 

- Αντικατάσταση βαρέων οχημάτων πετρελαίου με 
οχήματα φυσικού αερίου  

- Αντικατάσταση  βενζινοκίνητων  οχημάτων  με  
υβριδική  ηλεκτρικά οχήματα 

- Υιοθέτηση και εκπαίδευση σε Eco‐driving  
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Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά εξεταζόμενων μέτρων 

 

9.1 Χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης 

Το μέτρο περιλαμβάνει τον καθορισμό συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης για τα 

οχήματα φορτοεκφορτώσεων προκειμένου να μην είναι αναγκασμένα να σταθμεύουν 

παράνομα παρακωλύοντας την κυκλοφορία, αλλά να μπορούν να σταθμεύουν πλησίον 

των εμπορικών καταστημάτων. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θα εφαρμοστούν μέτρα 

που θα επηρεάσουν την υφιστάμενη υποδομή, όπως προεκτάσεις πεζοδρομίων, 

επέκταση πεζοδρομημένων περιοχών, αναβάθμιση και ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων, και 

αναπλάσεις περιοχών, θα πρέπει να αναπτυχθούν θέσεις φορτοεκφόρτωσης στις 

περιοχές με εμπορικό ενδιαφέρον όπου το έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις. Σε περίπτωση 

που είναι δύσκολη η δημιουργία αποκλειστικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης σε περιοχές 

που παράγουν μεταφορική κίνηση λόγω της γεωμετρίας των οδών και της δημιουργία 

κυκλοφοριακής συμφόρησης καθώς τα φορτηγά εμποδίζουν τα υπόλοιπα οχήματα, 

μπορούν να δημιουργηθούν ζώνες φορτοεκφόρτωσης παρά την οδό. 

Οι συγκεκριμένες θέσεις θα προορίζονται αποκλειστικά για τα τέτοιου είδους οχήματα 

μόνο κατά τη διάρκεια του  ωραρίου. Τις υπόλοιπες ώρες θα μπορούν να σταθμεύουν 

συμβατικά οχήματα. Οι θέσεις αυτές θα μπορούν να είναι συμβεβλημένες και με  

σύστημα τηλεματικής ώστε ο οδηγός να γνωρίζει ποια θέση είναι ελεύθερη. 

9.2 Θέσπιση ωραρίου και  διάρκειας φορτοεκφόρτωσης 

Η επιβολή της τήρησης ωραρίου και της διάρκειαw φορτοεκφόρτωσης αναφέρεται σε 

ενέργειες του Δήμου και της Αστυνομίας. Η αστυνόμευση μπορεί να γίνει τόσο με χρήση 

νέων τεχνολογιών (κάμερες, βάσεις δεδομένων) όσο και από ανάθεση στον Δήμο ο 

οποίος θα διαθέτει και θα επενδύει τα κέρδη από τα πρόστιμα στους παραβάτες των 

κανονισμών 

Για τον Δήμο Ιλίου προτείνεται η εφαρμογή αυστηρού ωραρίου εμπορικών 

φορτοεκφορτώσεων, το οποίο θα είναι αναλυτικό, κατηγοριοποιώντας την τροφοδοσία 

των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων στον Δήμο, σύμφωνα με τον 

τύπο των φορτηγών (τονάζ), αλλά και τους δρόμους, πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, 

πλατείες και άλλους χώρους που χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται κατά τη 

διαδικασία της φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων. Ενδεικτικά, αναφέρεται η πρόταση για 

φορτοεκφόρτωση μόνο κατά τις πρωινές ώρες (π.χ. 05:00-07:00). 

Τα μέτρα αυτά επιβάλλουν περιορισμούς στις ώρες που μπορεί να λάβει χώρα η 

εμπορευματική δραστηριότητα. Η πρόθεση είναι να μειωθούν οι εμπορευματικές 

μεταφορές κατά τις ώρες αιχμής στις αστικές περιοχές ή να απαγορευτούν οι παραδόσεις 

κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω περιορισμού του θορύβου. Η προώθηση των 

παραδόσεων σε ώρες χωρίς αιχμή είναι μία πολλά υποσχόμενη στρατηγική για την 

αντιστάθμιση των επιπτώσεων της κυκλοφορίας των αστικών εμπορευματικών 
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μεταφορών. Οι παραδόσεις σε μη ώρες αιχμής έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την 

κυκλοφοριακή συμφόρηση τις ώρες αιχμής, δίνοντας στους διανομείς μεγαλύτερα 

χρονικά περιθώρια για τις παραδόσεις τους και αποφεύγοντας καθυστερήσεις στην 

κυκλοφορία. Τέτοιου είδους χρονικοί περιορισμοί μπορούν να χωριστούν σε: 

• Περιορισμοί παράδοσης κατά τις πρωινές ώρες 

• Απαγορεύσεις παράδοσης κατά τις πρωινές ώρες 

• Απαγορεύσεις παράδοσης τις νυχτερινές ώρες  

 

9.3 Μελέτη για τη διερεύνηση δημιουργίας οργανωμένου κέντρου διανομής 

εμπορευμάτων  

Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και τον πληθυσμό του Δήμου, προτείνεται η δημιουργία 

ενός κέντρου διανομής εμπορευμάτων. 

Το μέτρο αυτό συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων διανομής εντός μια 

περιοχής, προωθώντας την ενοποίηση φορτίων σε ένα ή περισσότερα κέντρα 

ομαδοποίησης εμπορευμάτων. Τέτοιου είδους κέντρα δίνουν την δυνατότητα οι διανομές 

να γίνονται από εταιρείες μεταφορείς εμπορευμάτων από ένα ειδικό κέντρο και όχι από 

τις ίδιες τις εταιρίες. Τα Αστικά Κέντρα Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων προσφέρουν 

υπηρεσίες ομαδοποίησης ή υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως υπηρεσίες 

αποθήκευσης, επιστροφή αγαθών, κοινό σημείο παράδοσης και διανομής για εταιρίες και 

κατ’ οίκον διανομή. Η θέση του Κέντρου δημιουργείται συνήθως σε στρατηγικό οδικό 

δίκτυο. Οι επιπτώσεις ενός Κέντρου μπορούν να είναι η μείωση του αριθμού των 

διαδρομών, μείωση οχηματοχιλιομέτρων, συντομότερος κύκλος διανομής, μείωση 

αριθμού παραδόσεων, ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης, 

βιωσιμότερη χρήση τύπων μετακίνησης (π.χ. χρήση σιδηρόδρομου και ηλεκτροκίνητα 

οχήματα εντός αστικών περιοχών), μείωση του μοναδιαίου κόστους μεταφοράς και 

δυνατότητα κέρδους από επιστροφές φορτίων. Το μέτρο έχει και οικονομικά, κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά οφέλη που αφορούν: 

o Μείωση του πλήθους των ακατάλληλων φορτηγών 

o Μείωση της κίνησης των οχημάτων και της απόστασης που διανύουν 

o Μείωση του κόστους 
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Εικόνα 2.39: Αστικό Κέντρο Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων (UCC) στο Broadmead του 
Bristol στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται το Αστικό Κέντρο Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων 

(UCC) στο Broadmead του Bristol στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο κατασκευάστηκε και 

λειτούργησε το 2004. Βρίσκεται σε στρατηγικό οδικό δίκτυο (M4 & M32), με έκταση 465 

m2 και 25 λεπτά από το Broadmead. Με τη λειτουργία του, μειώθηκαν οι εμπορικές 

μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης κατά 68%. Από την ημερομηνία έναρξης μέχρι τον 

Οκτώβριο του 2005 εξοικονομήθηκαν πάνω από 40.000 οχηματοχιλιόμετρα και 5,29 

τόνοι CO2. 

Ο Δήμος, ο Εμπορικός Σύλλογος, Εταιρείες Logistics, Αστυνομικές αρχές, το Τμήμα-

φορέας κινητικότητας και άλλοι φορείς που επηρεάζονται από τους αστικές διανομές θα 

πρέπει μέσω συναντήσεων να συμφωνήσουν στον επανακαθορισμό των θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης και της αναθεώρησης τους στο μέλλον, την διερεύνηση ανάπτυξης 

Αστικού Κέντρου Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων, στις διάφορες διατάξεις ελεγχόμενης 

πρόσβασης και στα πιθανά κίνητρα που θα δοθούν για εναλλακτικά μέσα μεταφορών. 

 

9.4 Ενθάρρυνση διανομών με ήπια μέσα και οχήματα «καθαρής» ενέργειας 

Προτείνεται η μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη υποδομών και κινήτρων που θα 
αφορούν την προώθηση οχημάτων διανομών με εναλλακτικά καύσιμα (π.χ. θέσεις 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, χρήση ποδηλάτων για μικρά φορτία και μικρές 
διαδρομές κ.ά.), όπως: 
 
- Οικονομικά κίνητρα σε επιχειρήσεις φιλικές στις ενεργές μετακινήσεις 

Τέτοιου είδους μέτρο χρησιμοποιείται για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης βιώσιμης 
αστικής διανομής. Η άμεση παροχή κινήτρων ή επιδοτήσεων από τις τοπικές αρχές 
στους διάφορους φορείς αστικών διανομών δεν χρησιμοποιείται ευρέως επειδή είναι 
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ιδιαίτερα δαπανηρή, ενώ οι διατάξεις που συνεπάγονται με μειώσεις που αφορούν στο 
κόστος για τους διανομείς (έμμεσα κίνητρα) χρησιμοποιούνται συχνότερα. Τα κίνητρα 
μπορεί να είναι οικονομικά, όπως για παράδειγμα η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ή 
οχημάτων χαμηλών εκπομπών). 

 
- Μείωση δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με γνώμονα την 

προστασία του περιβάλλοντος 

Η μείωση των δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με γνώμονα την 
προστασία του περιβάλλοντος θα συμβάλλει στη διατήρηση των επιχειρήσεων αυτών, 
καθώς και στην προσέλκυση όλο και περισσότερων. Με την υλοποίηση του 
συγκεκριμένου μέτρου θα ωφεληθούν, όχι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και το περιβάλλον. 

Ο Δήμος, ο Εμπορικός Σύλλογος, Εταιρείες Logistics, Αστυνομικές αρχές, το Τμήμα-
φορέας κινητικότητας και άλλοι φορείς που επηρεάζονται από τους αστικές διανομές θα 
πρέπει μέσω συναντήσεων να συμφωνήσουν στον επανακαθορισμό των θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης και της αναθεώρησης τους στο μέλλον, στις διάφορες διατάξεις 
ελεγχόμενης πρόσβασης και στα πιθανά κίνητρα που θα δοθούν για εναλλακτικά μέσα 
μεταφορών. 

 

9.5 Διατάξεις ελεγχόμενης πρόσβασης σε οχήματα διανομής σε πεζοδρομημένες 
οδούς και οδούς ήπιας κυκλοφορίας 

Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στη βιωσιμότητα των αστικών περιοχών και στη 

βελτιστοποίηση της χρήσης του δημόσιου χώρου. Οι περιορισμοί εμποδίζουν οχήματα 

συγκεκριμένου βάρους ή μεγέθους (μήκους ή πλάτους) από τη χρήση συγκεκριμένης 

οδού ή περιοχής και μπορεί να έχει οφέλη την κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα οδικά 

ατυχήματα που προκαλούνται από μεγάλου μεγέθους φορτηγά.  

• Περιβαλλοντικοί περιορισμοί 

Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στη διατήρηση της βιωσιμότητας των κέντρων των πόλεων 

προσπαθώντας να μειώσει τις αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις λόγω των φορτηγών 

οχημάτων, τόσο από άποψη εκπομπών όσο και από άποψη θορύβου. Η εισαγωγή 

ζωνών χαμηλών εκπομπών μπορεί να απαγορεύσει κάθε κυκλοφορία οχημάτων που 

δεν πληρούν κάποιο περιβαλλοντικό πρότυπο (περιορισμοί που σχετίζονται με τον 

κινητήρα). Τα βασικά μέτρα περιβαλλοντικών περιορισμών είναι τα εξής: 

o Περιορισμοί ανάλογα με τον κινητήρα των οχημάτων 
o Περιορισμοί θορύβου 
o Ζώνες χαμηλών εκπομπών 

• Περιορισμού πρόσβασης μεγέθους / φόρτωσης 

Οι περιορισμοί εμποδίζουν οχήματα συγκεκριμένου βάρους ή μεγέθους (μήκους ή 

πλάτους) από τη χρήση συγκεκριμένης οδού ή περιοχής. Τα βασικότερα μέτρα 

τέτοιου περιορισμού είναι: 

o Περιορισμοί μεγέθους και βάρους οχήματος- Οι φορτοεκφορτώσεις για 
μεγάλα οχήματα θα εξυπηρετούνται μόνο από το ιεραρχημένο οδικό δίκτυο 
με τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης που θα 
απαγορεύει τη διέλευση μεγάλων οχημάτων από το τοπικό οδικό δίκτυο. 

o Περιορισμοί συντελεστή φορτίου 

Για την εφαρμογή και επιβολή των κανονισμών περιορισμών πρόσβασης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και τεχνητά εμπόδια όπως ανακλινόμενα εμπόδια τα οποία μπορούν 

να ελέγχονται και ηλεκτρονικά για την πρόσβαση των επιτρεπόμενων οχημάτων. 
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Εικόνα 2.40: Παράδειγμα ανακλινόμενων εμποδίων και αυτοματοποιημένες διατάξεις 
περιορισμού πρόσβασης 

 

Για την περίπτωση του Δήμου Ιλίου, οι δράσεις που προβλέπονται για το σύστημα 
εμπορευματικών μεταφορών είναι: 

• Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη υποδομών και κινήτρων που θα αφορούν 
την προώθηση οχημάτων διανομών με εναλλακτικά καύσιμα (π.χ. θέσεις φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων, χρήση ποδηλάτων για μικρά φορτία και μικρές διαδρομές 
κ.ά.) 

• Μελέτη Οργάνωσης του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών που θα εξετάζει 
τον επανακαθορισμό αποκλειστικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις νέες συνθήκες στις οδούς μετά την εφαρμογή των μέτρων του ΣΒΑΚ 
(Υποδομές, ποδηλάτων, πεζών, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, οργάνωση στάθμευσης 
κ.α.), την διερεύνηση εγκατάστασης υποδομών και συστημάτων για διατάξεις 
ελεγχόμενης πρόσβασης σε οδούς 

• Εγκατάσταση Διατάξεων ελεγχόμενης πρόσβασης σε οχήματα διανομής σε 
πεζοδρομημένες οδούς και οδούς ήπιας κυκλοφορίας.  

• Προγραμματισμός και εφαρμογή αποτελεσματικής αστυνόμευσης 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Στις εμπορικές περιοχές των τοπικών κέντρων ή του κέντρου των Δήμων, σε ένα μεγάλο 
μέρος της αγοράς δραστηριοποιούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν στον χώρο 
αυτών των περιοχών περιορίζεται η ανασφάλεια, ο θόρυβος, η όχληση και αυξάνεται η 
άνεση και το αίσθημα της αναψυχής και κοινωνικότητας, ο χώρος αυτός γίνεται πιο 
ελκυστικός και προσβάσιμος αυξάνοντας τις ευκαιρίες πωλήσεων για τις επιχειρήσεις. Η 
ανάπτυξη της πολυτροπικότητας και διατροπικότητας δημιουργούν πολυπλοκότερα 
συστήματα μεταφορών, τα οποία απαιτούν απαιτητικές τεχνικές βελτιστοποίησης στη 
λειτουργία τους. Η ανάγκη για τεχνογνωσία και ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων είναι 
πιθανόν να συμβάλλει στην ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον Δήμο. Η 
ώθηση της απασχόλησης από την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας θα είναι 
σημαντική. Αυτή δεν θα επέλθει μόνο από την αύξηση της άμεσης επιχειρηματικής 
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δραστηριότητας αλλά και από την αύξηση των συμπληρωματικών σε αυτή 

δραστηριοτήτων, όπως οι επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών. 

Πεδίο εφαρμογής 

To εξεταζόμενο μέτρο αφορά τα κεντρικά σημεία του Δήμου Ιλίου. Στα σημεία δηλαδή 
που κυρίως εντοπίζεται το πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης καθώς και η 
πλειοψηφία των εμπορικών δραστηριοτήτων και διανομών.  

 

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης 

Ορίζοντας 5ετίας:  

o Καθορισμός θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο σύνολο των οδών 

προτεραιότητας. Θέσπιση κανονισμού φορτοεκφορτώσεων. 

o Εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη στρατηγικής για προώθηση διανομών 

με οχήματα φιλικά στο περιβάλλον. 

Ορίζοντας 10ετίας: 

 

o Τήρηση κανονισμού φορτοεκφορτώσεων. 

o Πραγματοποίηση διανομών με οχήματα φιλικά στο περιβάλλον πχ με ποδήλατο 
για μικρές αποστάσεις και οχήματα «καθαρής» ενέργειας για μεγάλες 

o .Εκπόνηση μελέτης για διατάξεις ελεγχόμενης πρόσβασης σε οχήματα διανομής 
σε πεζοδρομημένες οδούς και στην περιοχή ήπιας κυκλοφορίας.  

o Διερεύνηση δημιουργίας οργανωμένου κέντρου διανομής εμπορευμάτων. 
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Προτεραιότητα Μέτρια 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας X 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου 
 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής 
 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων 
 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης 
 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 

Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη κινήτρων για την 
χρήση εναλλακτικών μέσων 

3 έως 6 μήνες 

Μελέτη Οργάνωσης Συστήματος  
1)  Διερεύνηση των νέων εμπορευματικών ροών 
2)  Ανάπτυξη/Αναθεώρηση κανονισμού εμπορευματικών 

μεταφορών 
3)  Διερεύνηση αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 

6 έως 9 μήνες 

Προμήθεια και Εγκατάσταση Διατάξεων ελεγχόμενης 
πρόσβασης σε οχήματα διανομής 

6 έως 9 μήνες 
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Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 
Δήμος Ιλίου, Περιφέρεια Αττικής, 

Τμήμα Τροχαίας, Σχετικοί Φορείς  

Υλοποίησης: Δήμος Ιλίου, Σχετικοί Φορείς 

Εποπτείας: Δήμος Ιλίου, Περιφέρεια Αττικής 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

+ Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης 

+ Οδική ασφάλεια 

+ Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης βαρέων οχημάτων 

+ Ρύθμιση της τροφοδοσίας των καταστημάτων 

+ Περιορισμός παράνομης στάθμευσης 

 

Δείκτες παρακολούθησης 

• Θέσπιση κανονισμού 
φορτοεκφορτώσεων 

• Αστικά κέντρα διανομής εμπορευμάτων 

Προεκτίμηση δαπάνης 

Θέσπιση και 
εφαρμογή 
αυστηρού ωραρίου 
φορτοεκφορτώσεων 

0.00€ 

Διαμόρφωση 
ειδικών θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης 

15.000,00€ 

Διατάξεις 
ελεγχόμενης 
πρόσβασης σε 
οχήματα διανομής 
(μελέτη εφαρμογής 
και υλοποίηση) 

800.000,00€ 

Μελέτη για τη 
δημιουργία κέντρου 
διανομής 
εμπορευμάτων 

40.000,00€ 

Πηγές χρηματοδότησης 
Ίδιοι πόροι, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020,2021-
2027 
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Πίνακας 2.12: Προωθητικές ενέργειες αλλαγής συμπεριφοράς 

 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος 10. Προωθητικές ενέργειες αλλαγής συμπεριφοράς 

Εξεταζόμενα μέτρα 

10.1 Ανάπτυξη συστημάτων car-pooling και car sharing 

10.2 Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop) συμμετοχικού 

σχεδιασμού 

10.3 Ενημερωτικές ημερίδες σε συλλόγους και εκπαιδευτικές 

δομές 

10.4 Προβολή επιχειρήσεων του Δήμου Ιλίου που εφαρμόζουν 

καινοτόμα προγράμματα για τη μετακίνηση των εργαζομένων 

τους στην εργασία 

10.5 Άλλες εκστρατείες και δράσεις για την προώθηση της 

βιώσιμης κινητικότητας 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου   

(κεφ.6 και 7 Παραδοτέο Γ) :  

✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται 
με περπάτημα  

✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται 
με το ποδήλατο  

✓ Αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται 
με ΜΜΜ 

✓ Αύξηση του ποσοστού ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο σύνολο της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

o Πενταετές ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (2014-2019): 

• Άξονας Προτεραιότητας 6: Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων 

o Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2015-2019 

• Μελέτη για την κατασκευή κτιρίου περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης 

Χαρακτήρας 

Έργο: 
 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: 
 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 
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Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών πρέπει να αφορά όλες τις κατηγορίες 
κινητικότητας με στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος. Οι σχετικές 
εκστρατείες και δράσεις δεν πρέπει να έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά να 
επαναλαμβάνονται σε τακτική βάση και να διατηρούν προοδευτικό χαρακτήρα στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών κινητικότητας από τις νεότερες έως τις 
μεγαλύτερες ηλικίες. 

Το πρώτο για την εξασφάλιση των παραπάνω, είναι η ανάπτυξη ενός πλάνου δράσεων 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας στo Δήμο. 
Η εν λόγω στρατηγική ευαισθητοποίησης που θα αναπτυχθεί, ενθαρρύνεται να διακρίνει 
τους πολίτες σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες: 

(α) Άτομα ηλικίας 8 έως 18 ετών: Αποτελούν νεαρά άτομα που βρίσκονται στο στάδιο 
εκπαίδευσης. 

(β) Άτομα ηλικίας 18 έως 25 ετών: Αποτελούν άτομα που βρίσκονται στο στάδιο 
ανώτερης & ανώτατης εκπαίδευσης με έντονη κοινωνική δραστηριότητα 

(γ) Άτομα ηλικίας 26 έως 50 ετών: Αποτελούν άτομα σε παραγωγική ηλικία. 

(δ) Άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών: Αποτελούν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. 

Το πλάνο ευαισθητοποίησης των πολιτών, ενθαρρύνεται να περιλαμβάνει επιπλέον 
δράσεις/ εκδηλώσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης- εκπαίδευσης, όπως σεμινάρια, 
ομιλίες, παρουσιάσεις κ.ά. καθώς και συμμετοχικές δράσεις και δράσεις προώθησης και 
προβολής, όπως η προώθηση πεζοπορίας κ.ά 

Ενδεικτικές προωθητικές δραστηριότητες αλλαγής συμπεριφοράς μετακινουμένων που 
μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι : 

10.1 Ανάπτυξη συστημάτων car-pooling και car sharing 

Σημαντικό μέτρο για την αύξηση συλλογικών κοινόχρηστων μετακινήσεων και τη μείωση 
των ατομικών μετακινήσεων. Η υλοποίησή του απαιτεί σύστημα συντονισμού διαδρομών 
καθώς και ενεργή συμμετοχή του κοινού 

Η μετάβαση από την άτυπη μορφή του συνεπιβατισμού, σε μια πιο οργανωμένη μορφή 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση της τεχνολογίας. Για την περίπτωση του 
Δήμου, το εξεταζόμενο μέτρο περιλαμβάνει: 

o Διερεύνηση της ζήτησης και των κινήτρων-ανταποδοτικών χαρακτηριστικών του 
συστήματος. Η εν λόγω διαδικασία αποτελεί ένα εξειδικευμένο αντικείμενο που 
απαιτεί την συνεργασία ειδικών από τους τομείς του σχεδιασμού των μεταφορών, της 
ανάπτυξης εφαρμογών και του μάρκετινγκ. 

o Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας η οποία θα εξετάζει τις εξής εναλλακτικές: 

▪ Δημιουργία συστήματος συνεπιβατισμού με πρωτοβουλία του Δήμου. 
(Δυνατότητα αξιοποίησης κινήτρων που αφορούν άλλες δραστηριότητες του 
Δήμου) 

▪ Δημιουργία συστήματος συνεπιβατισμού με την πρωτοβουλία ιδιώτη 

▪ Προσέλκυση υφιστάμενων εταιρειών /συστημάτων συνεπιβατισμού για 
μεγαλύτερη δραστηριότητα στο Δήμο Ιλίου, με την παροχή κινήτρων. 

▪ Υλοποίησης του συστήματος συνεπιβατισμού 
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Εικόνα 2.41: Σκίτσο προώθησης του συνεπιβατισμού 

 

 

• Ανάπτυξη συστημάτων car-sharing 

Καθώς οι χρήστες Ι.Χ. στην πλειοψηφία τους κινούνται χωρίς συνεπιβάτες στο όχημα 
τους, είναι σημαντικό να ενημερωθούν σχετικά με τον συνεπιβατισμό, ο οποίος οδηγεί σε 
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της ζήτησης για θέσεις στάθμευσης, των 
εξόδων αλλά και των εκπομπών ρύπων στις πόλεις. 

Ένα από τα θέματα του συνεπιβατισμού είναι ότι άτομα τα οποία θα κινούνταν με αυτόν 
τον τρόπο και ζουν στην ίδια περιοχή και έχουν τον ίδιο προορισμό δεν γνωρίζουν τις 
ευκαιρίες μετακίνησης. Ο Δήμος, μέσω εφαρμογής θα μπορούσε να προωθήσει τον 
συνεπιβατισμό, καθώς οι πολίτες θα μπορούσαν να βρουν εύκολα κάποιον που διαθέτει 
Ι.Χ. ή θα επιθυμούσε να μετακινηθεί σαν συνεπιβάτης για μια συγκεκριμένη διαδρομή.  

Δήμος θα μπορούσε επίσης να παρέχει θέσεις στάθμευσης για οχήματα που 
πραγματοποιούν μετακινήσεις συνεπιβατισμού. 

 
10.2 Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop) συμμετοχικού σχεδιασμού 

Η συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής θα συνεισφέρει με αξιόλογο τρόπο στην 

εφαρμογή των μέτρων του ΣΒΑΚ, αλλά και στην υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας 

μετακινήσεων. Επομένως η διοργάνωση εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού θα 

προσφέρει αυτή τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κοινό, αυξάνοντας τις δυνατότητες 

ομαλής εφαρμογής του ΣΒΑΚ. 
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10.3 Ενημερωτικές ημερίδες σε συλλόγους και εκπαιδευτικές δομές 

Στόχος αυτών των ημερίδων είναι η ενσωμάτωση της έννοιας της βιώσιμης κινητικότητας 

σε ομάδες πολιτών και σε μαθητές. Στην περίπτωση μαθητών, οι δράσεις θα 

πραγματοποιηθούν τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου, προκειμένου να ενημερωθούν οι 

νέοι για τις δυνατότητες αλλαγής των κινητικών τους συνηθειών και για την απόκτηση 

δεξιοτήτων κινητικότητας. Μέσω τέτοιων δραστηριοτήτων μπορούν να παρέχονται στους 

μαθητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης των καθημερινών τους 

μετακινήσεων (διαδρομή σπίτι – σχολείο), της οδικής ασφάλειας και των ήπιων μορφών 

μετακίνησης. H πολιτική του Δήμου θα πρέπει να είναι όχι μόνο να βελτιώσει το επίπεδο 

γνώσεων σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα αλλά και να προωθήσει τις βιώσιμες 

κινητικές συνήθειες των νέων. 

Οι διάφορες δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν εργαστήρια κινητικότητας για 

παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαίδευση παιδιών στο πάρκο κυκλοφοριακής 

αγωγής, διαδραστική εκπαίδευση και παιχνίδια με παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Διοικήσεις σχολείων και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, 

ειδικοί σε θέματα μεταφορών, ο Δήμος κ.α. θα πρέπει μέσω συναντήσεων να 

συμφωνήσουν για τις δραστηριότητες και τις δράσεις που θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των ενημερωτικών ημερίδων. 

Τέτοιου είδους δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιούνται κατά τη σχολική χρονιά, 

σε εορταστικές περιόδους όπου οι μαθητές διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, καθώς και κατά 

τη διάρκεια της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας». 

 

10.4 Προβολή επιχειρήσεων του Δήμου Ιλίου που εφαρμόζουν καινοτόμα 

προγράμματα για τη μετακίνηση των εργαζομένων τους στην εργασία 

10.5 Άλλες εκστρατείες και δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης 

κινητικότητας, όπως: 

- Ενημερωτικές ημερίδες για τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, της ποδηλασίας, των 

μορφών ήπιας κινητικότητας 

- Προβολή επιχειρήσεων του Δήμου Ιλίου που εφαρμόζουν καινοτόμα προγράμματα 

για τη μετακίνηση των εργαζομένων τους προς την εργασία 

- Ενημερωτικές ημερίδες για το εξωτερικό κόστος των Ι.Χ και την περιβαλλοντική 

υποβάθμιση 

- Εκστρατείες προώθησης των ΜΜΜ 

- Διοργάνωση ποδηλατοδρομίας 

- Προσωρινή (εποχιακή) πεζοδρόμηση κεντρικών εμπορικών οδών 

- Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας - Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο 
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Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Εξυπηρετείται η ενεργοποίηση των πολιτών και η αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά τη χρήση 
εναλλακτικών μέσων μετακίνησης.  

Πεδίο εφαρμογής 

Οριζόντιο μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο του Δήμου Ιλίου 
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Προτεραιότητα Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας 
 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου 
 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής (πχ Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση) 

 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων 
 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης 

X (για 
συμμετοχικές 

δράσεις, 

εκδηλώσεις 
κ.λπ.) 

Άλλη δράση Ωριμότητας: 
 Πλάνο 
Δράσεων 

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Ανάπτυξη Πλάνου δράσεων ευαισθητοποίησης σε ορίζοντα 
10ετίας 

Οργάνωση δομής συμμετοχικών δράσεων 

Προγραμματισμός και Υλοποίηση δράσεων 

 

 

6 έως 12 μήνες 

2 μήνες 

Κατανομή εντός του 
έτους / επανάληψη 
δράσεων 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 

Δήμος Ιλίου 

Εκπαιδευτικές Δομές 

Κοινωνικές Ομάδες 

Υλοποίησης: 

Δήμος Ιλίου 

Εκπαιδευτικές Δομές 

Κοινωνικές Ομάδες 

Εποπτείας: 

Δήμος Ιλίου 

Εκπαιδευτικές Δομές 

Κοινωνικές Ομάδες 
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Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+ Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για τη βιώσιμη κινητικότητα 

+ Αλλαγή νοοτροπίας 

+ Διαμόρφωση συνείδησης σε μετακινούμενους και σε παιδιά, νέους, εργαζόμενους κ.λπ. 

+ Εξασφάλιση της κατανόησης, της αποδοχής και της διατήρησης των μέτρων του ΣΒΑΚ 

+ Αύξηση του καταμερισμού στο μέσο βιώσιμων τρόπων μεταφοράς (ΜΜΜ, ποδήλατο, 
πεζοί) 

+ Μείωση ατυχημάτων  

 

Δείκτες παρακολούθησης 

• Δράσεις πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης ανά έτος 

• Δαπάνες για καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης ΒΚ 

• Κοινής χρήσης συμβατικά και ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα πόλης (car sharing) 

Προεκτίμηση δαπάνης 80.000,00€ 

Χρηματοδότηση 
• Ίδιοι πόροι 

• Πράσινο Ταμείο. 
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2.2 Σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης 

2.2.1 Εισαγωγή 

Η αποτελεσματικότητα του ΣΒΑΚ στηρίζεται κατά πολύ στη συστηματική παρακολούθηση, 

αξιολόγηση και επικοινωνία της πορείας υλοποίησής του. Πράγματι, βάσει και των 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών , η τέταρτη και τελευταία φάση του κύκλου εκπόνησης ενός 

ΣΒΑΚ δεν αφορά μόνο στην υλοποίηση των μέτρων που ορίζονται από το σχέδιο αλλά και 

στις διαδικασίες παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικοινωνίας.  

Από τη μια πλευρά, η παρακολούθηση συμβάλλει, καθώς διασφαλίζει ότι οι απαραίτητες 

ενέργειες που ορίζει το ΣΒΑΚ θα πραγματοποιηθούν βάσει περιγραφής και 

προγραμματισμού (χρονικού και οικονομικού). Από την άλλη, η αξιολόγηση των 

εφαρμοσμένων μέτρων παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκμηρίωση της 

αποτελεσματικότητας ή μη του ΣΒΑΚ, βοηθά στο να προσδιοριστούν τα περισσότερο και 

λιγότερο επιτυχημένα σημεία του και τέλος διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων 

μακροπρόθεσμα αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος. 

Ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για τις διαδικασίες αυτές στην 

επόμενη φάση, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κατάρτισης του Σχεδίου και αντικείμενο 

της παρούσας παραγράφου. 

2.2.2 Βασικές μεθοδολογικές αρχές του Σχεδίου Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης  

Η παρακολούθηση υλοποίησης και εφαρμογής του σχεδίου θα πρέπει να 

πραγματοποιείται σε συντομότερα χρονικά διαστήματα και στηρίζεται στις εξής βασικές 

δραστηριότητες: 

o Στη συστηματική συλλογή δεδομένων σχετικά με συγκεκριμένους δείκτες – 

ενδείξεις για την έκταση της προόδου υλοποίησης και της επίτευξης των στόχων  

o Στην ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης στη διοίκηση του Δήμου και 

γενικότερα στα εμπλεκόμενα μέρη για την υλοποίηση των μέτρων 

o Στην παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για πιθανές προσαρμογές και 

επανασχεδιασμό κατά τη διάρκεια της πορείας υλοποίησης 

 

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων και των υπόλοιπων δράσεων του 

ΣΒΑΚ είναι πιο στρατηγικής σημασίας και πραγματοποιείται στο τέλος ενός 

προγραμματισμένου κύκλου υλοποιήσεων (π.χ. στην 5ετία). Συγκεκριμένα σκοπό έχει:  

o Την αποτίμηση των μέτρων, πακέτων μέτρων, και του ΣΒΑΚ συνολικά ως προς 

την αποτελεσματικότητά του (επιτεύχθηκαν οι στόχοι στο προγραμματισμένο 

χρόνο και κόστος;) 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Ιλίου 
 

Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης, Μεθοδολογία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  125 

 

 

o Την παροχή πληροφοριών για τη βελτίωση των μελλοντικών σχεδίων 

o Αποτελεί τη βάση (baseline assessment) για την αναθεώρηση του ΣΒΑΚ μετά το 

πέρας της 10ετίας 

 

Εικόνα 2.42: Βήματα αξιολόγησης και παρακολούθησης 

 

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης και παρακολούθησης επιδιώκει να απαντήσει στα 

παρακάτω ερωτήματα: 

o Το ΣΒΑΚ εφαρμόστηκε όπως είχε προγραμματιστεί;  

o Η πόλη και οι στοχευμένες ομάδες πληθυσμού επωφελήθηκαν από το ΣΒΑΚ;  

o Ήταν αποδοτικό το ΣΒΑΚ από πλευράς κόστους;  

o Μπορούν να αποδοθούν στο ΣΒΑΚ οικονομικά, περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

οφέλη που προέκυψαν;  

o Ποια μέτρα ήταν περισσότερα και ποια λιγότερο αποτελεσματικά;  

o Μπορούν τα μέτρα να μεταφερθούν ή να κλιμακωθούν;  

 

Οι σημαντικές αυτές διαδικασίες καλούνται να ξεπεράσουν διάφορες προκλήσεις που 

μπορούν τα συνοψιστούν στα παρακάτω σημεία: 

 

o Έλλειψη οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού (κόστος 

παρακολούθησης και αξιολόγησης) 
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o Λόγω έλλειψης πόρων  δίνεται συνήθως μεγαλύτερη σημασία στην αξιολόγηση 

από ότι στην παρακολούθηση  

o Παρουσιάζονται θεσμικοί φραγμοί και προκλήσεις στο πλαίσιο συνεργασίας 

μεταξύ αρχών, φορέων και ιδιωτών  

o Υπάρχει σχετικά μικρή ευρωπαϊκή εμπειρία σχετικά με το ποιος θα πρέπει να 

κάνει αυτές τις διαδικασίες και πως  

o Υπάρχει έλλειψη συνοχής μεταξύ στόχων άλλων προγραμμάτων π.χ. για την 

υγεία, την κοινωνική συνοχή, της χρήσης γης κτλ.  

o Παρουσιάζονται ζητήματα προστασίας ιδιωτικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της 

συλλογής τους  

o Θεωρείται μια δύσκολη και δυνητικά επιρρεπής στις πιέσεις των ομάδων 

συμφερόντων διαδικασία  

 

Συνοπτικά, τόσο οι δείκτες όσο και οι ποσοτικοί στόχοι αυτών πρέπει να είναι 

ευθυγραμμισμένοι με την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, να 

ακολουθούν τις προτεραιότητες και τους σκοπούς του προγράμματος, ενώ, ακόμη, 

οφείλουν να είναι σαφείς, ακριβείς, ειδικοί και να εδράζονται σε ποσοτικούς και ποιοτικούς 

όρους, εύκολα κατανοητούς από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιπλέον, πρέπει να 

είναι εύκολα μετρήσιμοι, ενώ οι διαθέσιμες πηγές πρωτογενών δεδομένων πρέπει να 

επαρκούν, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτύπωση των πιθανών μελλοντικών 

μεταβολών. Τέλος, ο ορισμός των δεικτών και των στόχων ενός συστήματος 

παρακολούθησης και αξιολόγησης πρέπει να τίθεται σε μια ρεαλιστική χρονικά και 

οικονομοτεχνικά βάση, καθώς πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τεχνική, λειτουργική και 

οικονομική ικανότητα που διαθέτει ο επισπεύδων φορέας. 
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Τύποι δεικτών  

Οι δείκτες αποτελούν το βασικό εργαλείο βάσει του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί 

τόσο η παρακολούθηση όσο και η αξιολόγηση. Η ποσοτική διάσταση των δεικτών 

διευκολύνει τόσο την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης όσο και τη σύγκριση μεταξύ 

διαφορετικών φάσεων. Οι δείκτες κατηγοριοποιούνται σε 5 βασικές κατηγορίες όπως 

φαίνεται και από την παρακάτω εικόνα. Οι δείκτες αποτελεσμάτων και οι ενδιάμεσοι 

δείκτες αφορούν στο αντίκτυπο που είχε η υλοποίηση των μέτρων στο σύνολο τους, 

κυρίως ως προς τους «έξυπνους» στόχους που τέθηκαν σε προηγούμενο στάδιο.  Οι 

δείκτες εκροών και εισροών αφορούν κυρίως στον τρόπο που εξελίχθηκε και αξιοποιήθηκε 

το κάθε μέτρο ξεχωριστά ή ο συνδυασμός, ενώ αποσαφηνίζουν τον τρόπο με τον οποίο το 

κάθε ένα μέτρο από αυτά συνέβαλε στην επιτυχία του Σχεδίου.  

Σημαντικοί είναι και οι δείκτες του ευρύτερου περιβάλλοντος καθώς χωρίς αυτούς είναι 

δύσκολο να αποτιμηθεί η συμβολή του ΣΒΑΚ στη βιώσιμη κινητικότητα του Δήμου καθώς 

και να προσδιοριστούν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχία ή αποτυχία αυτού.  
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2.2.3 Δείκτες παρακολούθησης για το ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου 

Στο πλαίσιο του σχεδίου παρακολούθησης και αξιολόγησης για το ΣΒΑΚ του Δήμου 

επιλέχθηκαν 34 δείκτες που περιγράφουν χαρακτηριστικά του υφιστάμενου συστήματος 

κινητικότητας και εκτιμούν/ επιδιώκουν τις αντίστοιχες τιμές σε μελλοντικούς στόχους 

(Πίνακας 2.13).  

Αναφορικά με τις τιμές βάσης και τους μελλοντικούς στόχους που αποδίδονται στους 

δείκτες, οι πρώτες αναφέρονται στην υφιστάμενη κατάσταση, ενώ οι ποσοτικοί στόχοι 

διαμορφώθηκαν μέσα από τους άξονες προτεραιότητας, τα προγραμματισμένα μέτρα και 

τις παρεμβάσεις του ΣΒΑΚ.  

Για τον υπολογισμό των τιμών βάσης (2020) αντλήθηκαν δεδομένα από: 

• Επίσημα στοιχεία της Τροχαίας (2009-2019), των παροχών συγκοινωνιακού έργου 

και άλλων φορέων 

• Επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή του 2011, στοιχεία τροχαίων 

ατυχημάτων για τα έτη 2014-2018 

• Στοιχεία από τη διαδικασία πρωτοβάθμιας συλλογής δεδομένων 

• Στοιχεία από την έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων 

 

Για την εκτίμηση των τιμών στόχων (2026,2031) λήφθηκαν υπόψη: 

o Η ανάλυση SWOT της υφιστάμενης κατάστασης 

o Οι τάσεις εξέλιξης σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό & Εθνικό Επίπεδο 

o Τα αποτελέσματα της ανάπτυξης του επικρατέστερου σεναρίου κινητικότητας  

o Οι προτεραιότητες των εμπλεκομένων  

o Η ρεαλιστικότητα επίτευξης της τιμής στόχου στο διαθέσιμο χρονικό πλαίσιο 

Ο υπολογισμός των τιμών των δεικτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα επιτρέπει τον 

εντοπισμό των αποκλίσεων ή μη από τους στόχους καθώς και την εύρεση των αδυναμιών 

αλλά και των δυνατών σημείων. Τέλος, στα πλαίσια που ακολουθούν παρουσιάζονται τα 

δελτία περιγραφής των δεικτών. 
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Πίνακας 2.13: Δείκτες παρακολούθησης ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου 

α/α Δείκτης Ορισμός Έτος Βάσης 
Στόχος 

5ετία 10ετία 

Δείκτες εκροών 

1 
Ποσοστό περιοχών ελεγχόμενης 

στάθμευσης  

Έκταση περιοχής ελεγχόμενης 
στάθμευσης/ Συνολική έκταση του 

δήμου 

Σήμερα δεν υπάρχει 
περιοχή ελεγχόμενης 

στάθμευσης. 
15% 22% 

2 
Δημοτικοί χώροι στάθμευσης εκτός 

οδού 
Χωρητικότητα δημοτικών χώρων 

στάθμευσης εκτός οδού  
~250 θέσεις/ 6 χώροι ~340/ 7 χώροι ~500/9 χώροι 

3  
Πεζόδρομοι στο οδικό δίκτυο του 

Δήμου 

Μήκος υφιστάμενων πεζόδρομων 11,9 χλμ 15 χλμ 20χλμ 

Ποσοστό υφιστάμενων 
πεζόδρομων επί του συνολικού 

οδικού δικτύου(%)  
4,80% 6,05% 8,06% 

4 
Περιοχές/ Θύλακες  ήπιας 

κυκλοφορίας 

Έκταση περιοχής ήπιας 
κυκλοφορίας/Συνολική έκταση 

Δήμου (%)  

Δεν υπάρχουν περιοχές 
ήπιας κυκλοφορίας στον 

Δήμο σήμερα 
10,50% 18,80% 

5 
Περιοχές ενοποιημένων 

οικοδομικών τετραγώνων 
(superblocks) 

Έκταση περιοχής  /Συνολική 
έκταση Δήμου (%)  

Δεν υπάρχουν περιοχές 
ενοποιημένων 

τετραγώνων στον Δήμο 
σήμερα 

5,00% 7,00% 
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α/α Δείκτης Ορισμός Έτος Βάσης 
Στόχος 

5ετία 10ετία 

6 
 Ανάπτυξη δικτύου 
ποδηλατοδρόμων   

Μήκος ποδηλατοδρόμων  2,3χλμ 5,7 χλμ 10χλμ 

7 Μήκος πράσινων διαδρομών 
Συνολικό μήκος (m) πράσινων 

διαδρομών 

Δεν έχουν διαμορφωθεί 
πράσινες διαδρομές 
στον Δήμο σήμερα. 

Μεγαλύτερο από 4χλμ Μεγαλύτερο από 6χλμ 

8 
Πλάτος πεζοδρομίων ως δείκτης 

καλής βαδισιμότητας  

Μήκος  πεζοδρομίων με πλάτος 
<1,5μ / Συνολικό μήκος 

πεζοδρομίων 
49,67% 30% 15% 

9 
Ποσοστό πεζοδρομίων με πλάτος 

>2,1μ 

Μήκος  πεζοδρομίων με πλάτος 
>2,1 μ / Συνολικό μήκος 

πεζοδρομίων 
21,39% 30% 35% 

10 
Ράμπες και οδηγοί τυφλών κατά 
μήκος  τμημάτων πεζοδρόμων  

Μήκος πεζοδρόμων και 
πεζοδρομίων με υποδομές 

/Σύνολο οδικού μήκους 
- 7,5% 15,5% 

11 Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ 
Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ 

/νόμιμες θέσεις στάθμευσης  
- 2% 5% 

12 
Ποσοστό στάσεων με κατάλληλα 

χαρακτηριστικά άνεσης και 
ασφάλειας 

Πλήθος στάσεων με επαρκή 
χαρακτηριστικά άνεσης και 

ασφάλειας/Σύνολο των στάσεων 
- 20% 40% 
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α/α Δείκτης Ορισμός Έτος Βάσης 
Στόχος 

5ετία 10ετία 

13 
Εγκατάσταση συστήματος 

ενοικίασης ποδηλάτων 

Αριθμός σημείων για τοποθέτηση 
κοινόχρηστων ποδηλάτων προς 

ενοικίαση στο Δήμο 

1 (εντός του 
Μητροπολιτικού Πάρκου 

Αντώνης Τρίτσης) 
6 10 

14 
 Κοινής χρήσης συμβατικά και 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης (car 
sharing) 

Σημείο ανά κάτοικο   
1 σημείο/6000 

κατοίκους 
1 σημείο / 3000 κατοίκους 

15 
Πλήθος σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
Πλήθος σταθμών φόρτισης 

1 (εντός του 
Μητροπολιτικού Πάρκου 

Αντώνης Τρίτσης) 
25 50 

16 
Θέσπιση κανονισμού 
φορτοεκφορτώσεων  

Σχεδιασμός και εφαρμογή 
κανονισμού φορτοεκφορτώσεων 

  Θέσπιση κανονισμού Λειτουργία κανονισμού 

17 
Αστικά κέντρα διανομής 

εμπορευμάτων 
Δημιουργία κέντρων διανομής 

εμπορευμάτων 
    

Mελέτη για τη διερεύνση 1 
κέντρου διανομής 

εμπορευμάτων 

Δείκτες μεταφορών 

18 Βελτίωση συχνότητας ΜΜΜ 
Μέση συχνότητα δρομολογίων 

/ώρα στις ώρες αιχμής  
20' 15' 10' 

     19 Ποσοστό μετακινήσεων πεζή  
Ποσοστό στην κατανομή κατά 

μέσο(%) 
10,00% 

11,00% 
12,00% 
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α/α Δείκτης Ορισμός Έτος Βάσης 
Στόχος 

5ετία 10ετία 

20 
Ποσοστό μετακινήσεων με 

ποδήλατο 
Ποσοστό στην κατανομή κατά 

μέσο(%) 
1,35% 

1,85% 
6,35% 

21 Ποσοστό μετακινήσεων με ΜΜΜ 
Ποσοστό στην κατανομή κατά 

μέσο(%) 
34,49% 

36,95% 
39% 

22 
Ποσοστό μετακινήσεων με ΙΧ 

(Οδηγός/Επιβάτης) 
Ποσοστό στην κατανομή κατά 

μέσο(%) 
52,28% 

48,42% 
38,78% 

23 
Ποσοστό μετακινήσεων με 

Μηχανοκίνητο δίκυκλο 
Ποσοστό στην κατανομή κατά 

μέσο(%) 
1,84% 

1,70% 
1,37% 

24 
Ποσοστό μετακινήσεων με car-

sharing 
Ποσοστό στην κατανομή κατά 

μέσο(%) 
0,00% 

0,08% 
2,50% 

 Δείκτες αποτελεσμάτων 

25 
Ποσοστό κοινόχρηστων χώρων και 
σημείων ενδιαφέροντος όπου 
διασφαλίζεται πρόσβαση σε ΑμεΑ  

Πλήθος σημείων ενδιαφέροντος 
με τον  ελάχιστο προβλεπόμενο 

αριθμό θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ 
/ προς το συνολικό πλήθος των 

σημείων ενδιαφέροντος 

- 25,00% 50,00% 

26 
 Επίπεδο διείσδυσης ηλεκτρικών 
οχημάτων  

Ποσοστό (%) χρήσης ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων από το Δήμο και 
αριθμός σταθμών φόρτισης. 

Σήμερα, το ποσοστό 
διείσδυσης ηλεκτρικών 

οχημάτων είναι 
μικρότερο από 1% και 
δεν υπάρχουν σταθμοί 
γρήγορης φόρτισης στο 

Δήμο. 

3,00% 5,00% 
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α/α Δείκτης Ορισμός Έτος Βάσης 
Στόχος 

5ετία 10ετία 

27 
Προώθηση "καθαρών" οχημάτων 
ΜΜΜ  

Ποσοστό καθαρών οχημάτων επί 
του συνόλου 

- 5,00% 10,00% 

28 
Ετήσιος αριθμός νεκρών και 
σοβαρά τραυματιών από οδικά 
τροχαία ατυχήματα ανά έτος 

Πλήθος θανατηφόρων και 
σοβαρών  τροχαίων ατυχημάτων  

4,8/ έτος 2,88/έτος  1,44/ έτος 

29 
Ποσοστό μείωσης ετήσιου αριθμός 
τροχαίων συμβάντων 

(Πλήθος τροχαίων το εξεταζόμενο 
έτος – Πλήθος τροχαίων 

ατυχημάτων το έτος βάσης)/ 
πλήθος των τροχαίων το έτος 

βασής 

Αριθμός τροχαίων/ έτος= 
104 

35%/ λιγότερα από 67 
τροχαία ανά  έτος 

70%/λιγότερα από 30 
τροχαία ανά έτος 

30 
Δράσεις πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης ανά έτος  

Πλήθος δράσεων πληροφόρησης 
και ευαισθητοποίησης  ανά έτος 

- 1 2 

31 

Βελτίωση της ασφάλειας των 
μετακινήσεων και την ενθάρρυνση 
ήπιων μορφών κινητικότητας στα 
σχολεία 

Αριθμός σχολείων με 
διαμορφωμένους σχολικούς 

δακτυλίους/ Συνολικός αριθμός 
σχολείων  

- 35% 60% 

                              Δείκτες Εισροών 

32 
Κόστος επενδύσεων για νέες 
/βελτιωμένες υποδομές ανά μέσο 
μεταφοράς (προτεραιότητα) 

Κόστος (σε €) επενδύσεων ανά 
μέσο μεταφοράς (προτεραιότητα) 

0 
Σχετίζεται με τις 
μελλοντικές οικονομικές 
δυνατότητες του Δήμου 
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α/α Δείκτης Ορισμός Έτος Βάσης 
Στόχος 

5ετία 10ετία 

33 
Δαπάνες για καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης ΒΚ 

Ύψος κινήτρων (σε €) 0 
Τουλάχιστον μια 

εκδήλωση το χρόνο την 
πρώτη 5ετία. 

Τουλάχιστον δύο  
εκδηλώσεις το χρόνο για  

την επόμενη 5ετία. 

34 

Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία, 
συντήρηση των συστημάτων 

βιώσιμων μεταφορών, συμπερ. 
προγραμμάτων ενοικίασης 

ποδηλάτων, επιδοτήσεων για 
προγράμματα κλπ. 

Ύψος (σε €) των επιχορηγήσεων 
για έργα/προγράμματα βιώσιμη 

κινητικότητας 
  

Σχετίζεται με την 
ύπαρξη ευρωπαϊκών και 
εθνικών προγραμμάτων 

και με το επίπεδο 
μελλοντικής 

απορροφητικότητας 
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2.2.4 Μηχανισμοί παρακολούθησης  

Για την σωστή παρακολούθηση του σχεδίου, δεν επαρκεί η αναγνώριση των 

καταλληλότερων δεικτών. Η διαδικασία υπολογισμού των δεικτών από τα στελέχη του 

Δήμου κατά την διάρκεια της υλοποίησης του ΣΒΑΚ αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό 

αντικείμενο. Το σχέδιο παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς 

πληροφορίες προκειμένου διαφορετικά στελέχη του δήμου, σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές να είναι σε θέση να εκτελέσουν την αξιολόγηση της προόδου του Σχεδίου. 

Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε από την ομάδα έργου, μια λεπτομερής δομή των 

προτεινόμενων δεικτών παρακολούθησης με την μορφή πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα 

εξής πεδία πληροφορίας: 

o Ονομασία Δείκτη 

o Μονάδα μέτρησης  

o Απαιτούμενα πρωτογενή δεδομένα 

o Βασικά Βήματα Υπολογισμού 

o Απαιτούμενα Λογισμικά 

o Πηγές πρωτογενών δεδομένων 

o Αρμόδιος φορέας για τον υπολογισμό  

 

 

 

Στην συνέχεια ακολουθούν οι πίνακες για το σύνολο των δεικτών παρακολούθησης. 
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Ονομασία Δείκτη 1. Ποσοστό περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης 

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό (%) περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Χωρικά δεδομένα  

2) Δεδομένα του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1) Ψηφιοποίηση του δικτύου 
2) Καταμέτρηση των συνολικών θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης 
3) Υπολογισμός του ποσοστού της περιοχής εφαρμογής σε σχέση 

με το έτος σύγκρισης [(Τελικό – Αρχικό)/Αρχικό)] 

Απαιτούμενα λογισμικά 

QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Excel 

Ειδική εφαρμογή για το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (πιθανόν 
ένα smart system) 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Ιλίου  

Ειδική εφαρμογή του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

 

Ονομασία Δείκτη 2. Δημοτικοί χώροι στάθμευσης εκτός οδού  

Μονάδα μέτρησης 
Πλήθος δημοτικών χώρων στάθμευσης εκτός οδού και αριθμός 
θέσεων / χώρο στάθμευσης 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Συνολικός αριθμός χώρων στάθμευσης εκτός οδού που 
λειτουργούν στην πόλη και αριθμός θέσεων στάθμευσης  

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1) Εντοπισμός των Χώρων στάθμευσης 
2) Ψηφιοποίηση του δικτύου  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Excel  

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Ιλίου   

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

 

Ονομασία Δείκτη 3. Πεζόδρομοι στο οδικό δίκτυο του Δήμου 

Μονάδα μέτρησης 

1) Μήκος πεζόδρομων  
2) Ποσοστό (%) μήκους πεζοδρόμων ως προς το συνολικό 

μήκος οδικού δικτύου 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Μήκος οδικού δικτύου 

2) Μήκος πεζοδρόμων 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1) Υπολογισμός του μήκους του οδικού δικτύου της περιοχής 
2) Υπολογισμός του μήκους των πεζοδρόμων 
3) Υπολογισμός του ποσοστού μήκους των πεζοδρόμων στο 

σύνολο του δικτύου 
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Ονομασία Δείκτη 3. Πεζόδρομοι στο οδικό δίκτυο του Δήμου 

4) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Ιλίου  

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

  

 

Ονομασία Δείκτη 4. Περιοχές/θύλακες ήπιας κυκλοφορίας 

Μονάδα μέτρησης 
Έκταση περιοχής ήπιας κυκλοφορίας/ Συνολική έκταση Δήμου 
(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Χωρικά δεδομένα  

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1) Υπολογισμός συνολικής έκτασης περιοχής 

2) Υπολογισμός της έκτασης της περιοχής που έχει μετατραπεί 
σε ήπιας κυκλοφορίας 

3) Υπολογισμός του ποσοστού της έκτασης που έχει 
μετατραπεί σε ήπιας κυκλοφορίας 

4) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Ιλίου  

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 
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Ονομασία Δείκτη 
5. Περιοχή ενοποιημένων οικοδομικών τετραγώνων 
(supeblocks) 

Μονάδα μέτρησης 
Έκταση περιοχής περιορισμένης πρόσβασης ΙΧ οχημάτων 
προς συνολική έκταση Δήμου (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Χωρικά δεδομένα  

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1) Υπολογισμός συνολικής έκτασης περιοχής 
2) Υπολογισμός της έκτασης της περιοχής που είναι 

περιορισμένη η πρόσβαση για τα ΙΧ οχήματα 
3) Υπολογισμός του ποσοστού της έκτασης που είναι 

περιορισμένη η πρόσβαση για τα ΙΧ οχήματα 
4) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Ιλίου  

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

 

Ονομασία Δείκτη 6. Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων 

Μονάδα μέτρησης Μήκος ποδηλατοδρόμων / συνολικό μήκος οδικού δικτύου (%)  

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Μήκος Οδικού δικτύου 

2) Μήκος δικτύου ποδηλατοδρόμων 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1) Υπολογισμός συνολικού μήκους κύριου οδικού δικτύου 
2) Υπολογισμός του μήκους του δικτύου ποδηλατοδρόμων 
3) Υπολογισμός του ποσοστού του μήκους του οδικού δικτύου 

με ποδηλατόδρομο 
4) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Ιλίου 

Ποδηλατικοί οργανισμοί - ενώσεις 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 
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Ονομασία Δείκτη 7. Μήκος πράσινων διαδρομών 
 

Μονάδα μέτρησης 
Μήκος υλοποιημένων πράσινων διαδρομών / Συνολικό μήκος 
πράσινων διαδρομών (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Δίκτυο πράσινων διαδρομών 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1) Εντοπισμός του προτεινόμενου δικτύου πράσινων 
διαδρομών 

2) Υπολογισμός του συνολικού μήκους του δικτύου 
πράσινων διαδρομών 

3) Υπολογισμός του μήκους του δικτύου που έχει υλοποιηθεί 
4) Υπολογισμός του ποσοστού του μήκους δικτύου που έχει 

υλοποιηθεί 
5) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Ιλίου  

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

  

  

 

 

Ονομασία Δείκτη 8. Ποσοστό πεζοδρομίων με πλάτος <1,5μ 

Μονάδα μέτρησης 
Μήκος  πεζοδρομίων με πλάτος <1,5μ / Συνολικό μήκος 
πεζοδρομίων (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Μήκος πεζοδρομίων με πλάτος <1,5μ 

2) Συνολικό μήκος πεζοδρομίων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Υπολογισμός συνολικού μήκους του δικτύου 
πεζοδρομίων 

2) Υπολογισμός του μήκους του δικτύου πεζοδρομίων 
με πλάτος μικρότερο του 1,5μ 

3) Υπολογισμός του ποσοστού του μήκους του δικτύου 
πεζοδρομίων με πλάτος μικρότερο του 1,5μ  

4) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Excel 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Δήμος Ιλίου 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Ιλίου 
 

Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης, Μεθοδολογία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  140 

 

 

 

Ονομασία Δείκτη 9. Πλάτος πεζοδρομίων με πλάτος >2,1μ 

Μονάδα μέτρησης 
Μήκος  πεζοδρομίων με πλάτος >2,1μ / Συνολικό μήκος 

πεζοδρομίων (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Μήκος πεζοδρομίων με πλάτος >2,1μ 

2) Συνολικό μήκος πεζοδρομίων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Υπολογισμός συνολικού μήκους του δικτύου 
πεζοδρομίων 

2) Υπολογισμός του μήκους του δικτύου πεζοδρομίων 
με πλάτος μεγαλύτερο του 2,1μ 

3) Υπολογισμός του ποσοστού του μήκους του δικτύου 
πεζοδρομίων με πλάτος μεγαλύτερο του 2,1μ 

4) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Excel 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Δήμος Ιλίου 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 
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Ονομασία Δείκτη 
10. Ράμπες και οδηγοί τυφλών κατά μήκος  τμημάτων 
πεζοδρόμων 

Μονάδα μέτρησης 

Μήκος πεζοδρόμων με κατάλληλες υποδομές υποστήριξης 
ΑμεΑ(ράμπες και οδηγό τυφλών) / Συνολικό μήκος 
πεζοδρόμων και πεζοδρομίων (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Μήκος πεζοδρόμων/πεζοδρομίων με κατάλληλες 
υποδομές υποστήριξης ΑμεΑ (ράμπες και οδηγό τυφλών) 
2) Συνολικό μήκος πεζοδρόμων/πεζοδρομίων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Υπολογισμός συνολικού μήκους πεζοδρόμων/πεζοδρομίων 
με κατάλληλες υποδομές υποστήριξης ΑμεΑ (ράμπες και 
οδηγό τυφλών)2) Υπολογισμός του μήκους του 
συνολικού μήκους των πεζοδρόμων/πεζοδρομίων 

3) Υπολογισμός του ποσοστού του μήκους του δικτύου 
πεζοδρόμων/πεζοδρομίων με κατάλληλες υποδομές 
υποστήριξης ΑμεΑ (ράμπες και οδηγό τυφλών)  

4) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Ιλίου 
Αυτοτελές Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

 

 

Ονομασία Δείκτη 11. Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ 

Μονάδα μέτρησης 
Σύνολο θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ / Σύνολο νόμιμων 
θέσεων στάθμευσης (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Πλήθος θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ  

2) Σύνολο νόμιμων θέσεων στάθμευσης (%) 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εντοπισμός των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ 
2) Εντοπισμός των νόμιμων θέσεων στάθμευσης 
3) Υπολογισμός του ποσοστού των θέσεων στάθμευσης 

ΑμεΑ ως προς το συνολικό αριθμό θέσεων 

4) Ψηφιοποίηση των στάσεων στο οδικό δίκτυο 

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Excel 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Ιλίου  

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 
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Ονομασία Δείκτη 
12. Ποσοστό στάσεων με κατάλληλα 

χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας 

Μονάδα μέτρησης 
Πλήθος στάσεων με επαρκή χαρακτηριστικά άνεσης και 
ασφάλειας / Σύνολο των στάσεων (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Πλήθος στάσεων με επαρκή χαρακτηριστικά άνεσης 
και ασφάλειας  

2) Σύνολο των στάσεων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

5) Εντοπισμός των στάσεων αστικής συγκοινωνίας 
6) Εντοπισμός των στάσεων που αναβαθμίζονται 
7) Υπολογισμός του ποσοστού των στάσεων που έχουν 

αναβαθμιστεί 
8) Ψηφιοποίηση των στάσεων στο οδικό δίκτυο 

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Excel 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων 
Δήμος Ιλίου 

ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

 

 

Ονομασία Δείκτη 13. Εγκατάσταση συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων 

Μονάδα μέτρησης 
Αριθμός σημείων για τοποθέτηση κοινόχρηστων 
ποδηλάτων προς ενοικίαση στο Δήμο 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Πλήθος σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εντοπισμός των σημείων ενοικίασης στάθμευσης 
ποδηλάτου 

2) Ψηφιοποίηση των σημείων στο οδικό δίκτυο 

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Excel 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων 

Δήμος Ιλίου 

Εταιρεία/ες διαχείρισης του συστήματος ενοικίασης 
ποδηλάτων 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 
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Ονομασία Δείκτη 
14. Κοινής χρήσης συμβατικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
πόλης (car sharing) 

Μονάδα μέτρησης Αριθμός σημείων car-sharing 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Πλήθος σημείων car-sharing 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εντοπισμός σημείων car-sharing 
2) Ψηφιοποίηση των σημείων στο οδικό δίκτυο 
3) Υπολογισμός της αναλογίας σημείων προς το σύνολο 

του πληθυσμού 

Απαιτούμενα λογισμικά 

QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Excel 

Λογισμικά της/των Εταιρείας/ών διαχείρισης του 
συστήματος car-sharing 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων 
Δήμος Ιλίου 

Εταιρεία/ες διαχείρισης του συστήματος car-sharing 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

 

Ονομασία Δείκτη 
15. Πλήθος σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων 

Μονάδα μέτρησης 
Αριθμός εγκαταστημένων και λειτουργικών σταθμών 
φόρτισης αυτοκινήτων 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Πλήθος σταθμών φόρτισης 

Βασικά βήματα υπολογισμού 
1) Εντοπισμός των σημείων φόρτισης 
2) Ψηφιοποίηση του σημείων φόρτισης στο οδικό 

δίκτυο 

Απαιτούμενα λογισμικά QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Πηγές πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Ιλίου 
Διαχειριστές Δικτύου Ρεύματος 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 
 
 

 

 

 

 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  
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Ονομασία Δείκτη 16. Θέσπιση κανονισμού φορτοεκφορτώσεων 

Μονάδα μέτρησης Κανονισμός φορτοεκφόρτωσης 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Κανονισμός 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Δήμος Ιλίου 

Βασικά βήματα υπολογισμού 1) Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας 

Απαιτούμενα λογισμικά Excel, Word 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

  

 

Ονομασία Δείκτη 17. Αστικά κέντρα διανομής εμπορευμάτων 

Μονάδα μέτρησης Πλήθος αστικών κέντρων διανομής εμπορευμάτων 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Κέντρα διανομής 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Χωρικά δεδομένα 

Βασικά βήματα υπολογισμού 
1) Εντοπισμός των νέων κέντρων διανομής 
2) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος  Ιλίου 
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Ονομασία δείκτη 18. Μέση συχνότητα μέσων μαζικής μεταφοράς 

Μονάδα 

μέτρησης 
Δρομολόγιο / Λεπτά 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Πίνακας με τις γραμμές των λεωφορείωνπου 
εξυπηρετούν τον Δήμο και τις συχνότητες αυτών 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Υπολογισμός του πλήθους δρομολογίων της κάθε 
γραμμής λεωφορείου την ώρα αιχμής (π.χ. 10 
δρομολόγια την ώρα αιχμής) 

2) Υπολογισμός της μέσης συχνότητας για κάθε γραμμή 
εντός των ορίων του Δήμου για τις ώρες αιχμής 

Απαιτούμενα λογισμικά 
Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 
ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

 

Ονομασία δείκτη 
19.  Ποσοστό μετακινήσεων πεζή στην κατανομή κατά 

μέσο 

Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσοστό στην κατανομή κατά μέσο(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 
ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους 
κατοίκους του Δήμου 

2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 
σχετικής ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού 
μετακινήσεων πεζή 

Απαιτούμενα λογισμικά 
Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 

Δήμος Ιλίου 

ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 
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Ονομασία δείκτη 
20. Ποσοστό μετακινήσεων με ποδήλατο στην κατανομή 
κατά μέσο 

Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσοστό στην κατανομή κατά μέσο(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 
ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1) Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους κατοίκους 
του Δήμου 

 

2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής 
ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού μετακινήσεων με 
ποδήλατο 

Απαιτούμενα λογισμικά 
Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 

Δήμος Ιλίου 

ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

 

Ονομασία δείκτη 
21.  Ποσοστό μετακινήσεων με ΜΜΜ στην κατανομή 
κατά μέσο 

Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσοστό στην κατανομή κατά μέσο(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1)Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 
ερωτηματολογίου 

2) Στοιχεία του ΟΑΣΑ 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1)  Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους 
κατοίκους του Δήμου 

2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής 
ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού μετακινήσεων με 
ΜΜΜ 

Απαιτούμενα λογισμικά 
Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 

Δήμος Ιλίου  

ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

 

 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Ιλίου 
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Ονομασία δείκτη 
22. Ποσοστό μετακινήσεων με ΙΧ στην κατανομή κατά 
μέσο 

Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσοστό στην κατανομή κατά μέσο(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 
ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1)  Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους 
κατοίκους του Δήμου 

2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 
σχετικής ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού 
μετακινήσεων με ΙΧ 

Απαιτούμενα λογισμικά 
 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 

Δήμος Ιλίου  

 ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

 

Ονομασία δείκτη 
23.  Ποσοστό μετακινήσεων με μηχανοκίνητο δίκυκλο 

στην κατανομή κατά μέσο 

Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσοστό στην κατανομή κατά μέσο(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 
ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους 
κατοίκους του Δήμου 

2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 
σχετικής ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού 
μετακινήσεων με μηχανοκίνητο δίκυκλο 

Απαιτούμενα λογισμικά 
 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 

Δήμος Ιλίου  

ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

 

 

 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  
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Ονομασία δείκτη 
24. Ποσοστό μετακινήσεων με  σύστημα κοινής 
χρήσης αυτοκινήτων στην κατανομή κατά μέσο 

Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσοστό στην κατανομή κατά μέσο(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 
ερωτηματολογίου 

2) Στοιχεία από την/τις εταιρεία/ες διαχείρισης του 
συστήματος 

Βασικά  

βήματα υπολογισμού 

1) Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους 
κατοίκους του Δήμου 

2)  Συλλογή δεδομένων χρήσης από την/τις εταιρεία/ες 
διαχείρισης του συστήματος 

3)Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και 
υπολογισμός του ποσοστού μετακινήσεων με σύστημα 
κοινής χρήσης αυτοκινήτων 

Απαιτούμενα λογισμικά 
Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 

Δήμος Ιλίου  

ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  
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Ονομασία δείκτη 
25. Ποσοστό κοινόχρηστων χώρων και σημείων 

ενδιαφέροντος όπου διασφαλίζεται η πρόσβαση των 
ΑμεΑ 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πλήθος σημείων ενδιαφέροντος όπου διασφαλίζεται η 
πρόσβαση ΑμεΑ (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Πλήθος Σημείων Ενδιαφέροντος 

2) Πλήθος Σημείων Ενδιαφέροντος όπου διασφαλίζεται 
πρόσβαση σε ΑμεΑ (πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης για 
ΑμεΑ) 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εντοπισμός βάσει της γεωγραφικής τους θέσης  όλων 
των σημείων ενδιαφέροντος εντός των ορίων του Δήμου 

2) Ψηφιοποίηση των σημείων στο δίκτυο (ΣΓΠ) 

3) Εντοπισμός των σημείων ενδιαφέροντος όπου 
διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ 

 

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 

Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 

Δήμος Ιλίου  

 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος  Ιλίου 

 

Ονομασία δείκτη 26. Επίπεδο διείσδυσης καθαρών οχημάτων 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πλήθος μη ρυπογόνων οχημάτων στο σύνολο του 
δημοτικού στόλου (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Πλήθος ηλεκτροκίνητων οχημάτων και νέας τεχνολογίας 
συρμών εντός του στόλου 

2) Συνολικός αριθμός οχημάτων και συρμών του στόλου 

 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Υπολογισμός συνόλου οχημάτων και συρμών σε ΜΣΤ 
& ΕΘΕΛ 

2) Εντοπισμός ηλεκτροκίνητων οχημάτων και συρμών 
εντός του στόλου 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 
 ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Ιλίου 
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Ονομασία δείκτη 27. Προώθηση "καθαρών" οχημάτων σε ΜΜΜ 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πλήθος μη ρυπογόνων οχημάτων στο σύνολο του στόλου 
(%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Πλήθος ηλεκτροκίνητων οχημάτων και νέας τεχνολογίας 
συρμών εντός του στόλου 

2) Συνολικός αριθμός οχημάτων και συρμών του στόλου 

 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Υπολογισμός συνόλου οχημάτων ΟΑΣΑ 

2) Εντοπισμός ηλεκτροκίνητων οχημάτων και συρμών 
εντός του στόλου 

 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 
 ΟΑΣΑ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 

 

 

Ονομασία δείκτη 
28. Ετήσιος αριθμός νεκρών και σοβαρά τραυματιών 

από οδικά τροχαία ατυχήματα ανά έτος 

Μονάδα 

μέτρησης 
Ατυχήματα 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Οδικά τροχαία ατυχήματα που έχουν λάβει χώρα κατά τα 
προηγούμενα έτη  

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1)Εντοπισμός βάσει της γεωγραφικής τους θέσης των οδικών 
τροχαίων ατυχημάτων που έχουν λάβει χώρα εντός των 
ορίων του Δήμου 

2 )Επιλογή από τα ανωτέρω των οδικών τροχαίων 
ατυχημάτων με νεκρούς και τραυματίες 

3 ) Υπολογισμός του αριθμού των νεκρών και τραυματιών 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 

Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνομίας 

ΕΛΣΤΑΤ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου 
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Ονομασία δείκτη 
29. Ποσοστό μείωσης ετήσιου αριθμός τροχαίων 

συμβάντων 

Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσοστό μείωσης τροχαίων (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Οδικά τροχαία ατυχήματα που έχουν λάβει χώρα κατά το 
προηγούμενο έτος  

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εντοπισμός βάσει της γεωγραφικής τους θέσης των 
οδικών τροχαίων ατυχημάτων που έχουν λάβει χώρα 
εντός των ορίων του Δήμου για κάθε έτος 

2) Υπολογισμός του ποσοστού μείωσης των ατυχημάτων 
σε σχέση με το έτος βάσης μέσω του τύπου  

[(Τελικό – Αρχικό)/ Αρχικό)] 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 

Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνομίας 

ΕΛΣΤΑΤ 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος  Ιλίου 

 

 

Ονομασία δείκτη 
30. Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης ανά 

έτος 

Μονάδα 

μέτρησης 
Πλήθος ανά έτος 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Στρατηγική ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

2) Ετήσιο πρόγραμμα δράσεων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Επικοινωνία – συλλογή δεδομένων από αρμόδια τμήματα 
και φορείς 

2) Απολογισμός δράσεων 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 

Δήμος Ιλίου 

Σχετικοί Φορείς 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου  
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Ονομασία δείκτη 
31. Βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων και την 
ενθάρρυνση ήπιων μορφών κινητικότητας στα σχολεία 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσοστό σχολείων με διαμορφωμένους σχολικούς 
δακτυλίους (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Θέσεις σχολικών εγκαταστάσεων στο σύνολο του Δήμου 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εντοπισμός βάσει της γεωγραφικής τους θέσης των 
σχολικών εγκαταστάσεων εντός του Δήμου 

2) Εντοπισμός των σχολικών εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται εντός δακτυλίου ήπιας κυκλοφορίας (ή με 
διαμορφωμένες σχολικές διαδρομές ) 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 
Δήμος Ιλίου 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου  

 

Ονομασία δείκτη 
32. Κόστος επενδύσεων για νέες /βελτιωμένες 
υποδομές ανά μέσο μεταφοράς 

Μονάδα 

μέτρησης 
Κόστος (σε €) επενδύσεων ανά μέσο μεταφοράς 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Κόστος επενδύσεων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 
1) Υπολογισμός κόστους επενδύσεων ανά μέσο μεταφορά 
κάθε έτος 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 

Δήμος Ιλίου 

Σχετικοί Φορείς 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου  
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Ονομασία δείκτη 33. Δαπάνες για καμπάνιες ευαισθητοποίησης ΒΚ 

Μονάδα 

μέτρησης 
Κόστος (σε €) κινήτρων / έτος 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Κόστος κινήτρων 

Βασικά βήματα υπολογισμού 1) Υπολογισμός συνολικού ύψους κινήτρων ανά έτος 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 
Δήμος Ιλίου 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου  

 

Ονομασία δείκτη 

34. Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία, συντήρηση των 
συστημάτων βιώσιμων μεταφορών, συμπερ. 
προγραμμάτων ενοικίασης ποδηλάτων, επιδοτήσεων 
για προγράμματα κλπ. 

Μονάδα 

μέτρησης 
Επιχορηγήσεις (σε €) κινήτρων / έτος 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα 

1) Επιχορηγήσεις 

Βασικά βήματα υπολογισμού 1) Υπολογισμός συνολικού ύψους κινήτρων ανά έτος 

Απαιτούμενα λογισμικά Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές πρωτογενών 

δεδομένων 
Δήμος Ιλίου 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Ιλίου  
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2.3 Χρηματοδοτικά εργαλεία 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην ανάπτυξη και υλοποίηση των ΣΒΑΚ είναι η 

εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματικών πόρων για την υλοποίηση των προτεινόμενων 

μέτρων. Η χρηματοδότηση των αστικών μεταφορών και της κινητικότητας στις 

περισσότερες πόλεις είναι συχνά ευθύνη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με 

μερική μόνο χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση, αν και αυτό ποικίλλει ανάλογα 

με τις χώρες και τις γεωπολιτικές δομές τους 

Η πιθανή δυσκολία εξεύρεσης πόρων αφορά κυρίως στα έργα που σχετίζονται με τη 

δημιουργία ή την επέκταση μεταφορικής υποδομής (π.χ. αναβάθμιση οδικού δικτύου, 

διαμόρφωση διασταυρώσεων, προμήθεια και εκσυγχρονισμός στόλου οχημάτων, 

πεζοδρομήσεις κ.λπ.) και λιγότερο στις άλλου τύπου παρεμβάσεις που απαιτούν 

συγκριτικά μικρότερη δαπάνη υλοποίησης (π.χ. θέσπιση κανονισμού φορτοεκφορτώσεων, 

σημειακές παρεμβάσεις στη σήμανση και στις υποδομές μετακίνησης κ.λπ.). 

Αρκετές προσπάθειες υλοποίησης ΣΒΑΚ αποτυγχάνουν εξαιτίας είτε της δυσκολίας 

εξεύρεσης πόρων για έργα μεγάλης σημασίας και απήχησης είτε επειδή δεν εξασφαλίζεται 

άλλοτε ή σύνδεση και άλλοτε η χρηματοδότηση από τα (ούτως ή άλλως) περιορισμένα 

χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομικής 

πραγματικότητας.  

Αναγνωρίζοντας αυτήν την αδυναμία υλοποίησης των ΣΒΑΚ, θα επιχειρηθεί η διερεύνηση 

καινοτόμων τρόπων και διαδικασιών χρηματοδότησης παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης που 

συγκεντρώνουν πόρους από το σύστημα μετακινήσεων και οι οποίοι, σύμφωνα με την 

αρχή της αναλογικότητας, θα έπρεπε να διοχετευτούν στην υλοποίηση και υποστήριξη 

μέτρων που ικανοποιούν την πολιτική και τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 
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2.3.1 Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Οι στόχοι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, από τα οποία συγχρηματοδοτείται το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο 

Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, υλοποιούνται μέσα από επιχειρησιακά προγράμματα. 

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι πολυετή προγράμματα που ισχύουν για όλη την 

περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και συνδέονται με τομείς ή/και συγκεκριμένες 

γεωγραφικές περιφέρειες σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο. 

Η αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπει: 

o 7 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων των 

προγραμμάτων για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία) που αφορούν ένα ή 

περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα και 

o 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις 13 

διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής 

εμβέλειας 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες αποτελεί αντικείμενο ενός περιφερειακού 

προγράμματος που περιλαμβάνει έργα και δράσεις περιφερειακής κλίμακας, αξιοποιεί τα 

τοπικά πλεονεκτήματα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Τα 13 Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι: 

o ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

o ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

o ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 

o ΠΕΠ Ηπείρου 

o ΠΕΠ Θεσσαλίας 

o ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 

o ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 

o ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

o ΠΕΠ Αττικής 

o ΠΕΠ Πελοποννήσου 

o ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 

o ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 

o ΠΕΠ Κρήτης 
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Το κοινό τους σημείο είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των περιφερειακών και τοπικών 

αρχών να εφαρμόσουν ένα πλήρες φάσμα δράσεων που στοχεύουν να εξυπηρετήσουν 

τις κύριες προτεραιότητες του ΕΣΠΑ. 

Επιπλέον, στις Περιφέρειες εκχωρείται η διαχείριση σημαντικών πόρων του Ταμείου 

Συνοχής για το Περιβάλλον και κυρίως πόρων που αφορούν την κάλυψη των 

υποχρεώσεων της χώρας και των Περιφερειών που αφορούν στα υγρά απόβλητα. Επίσης 

στις 13 Περιφέρειες εκχωρείται επίσης από το Τομεακό Πρόγραμμα της Αγροτικής 

Ανάπτυξης η διαχείριση περίπου 30% των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

Τομεακά  Επιχειρησιακά προγράμματα 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

(ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα επτά (7) τομεακά. Η 2η Αναθεώρηση του ΕΠΑΝΕΚ για το 

έτος 2018 είχε ως σκοπό να συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων που 

διατίθενται στη χώρα για έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Η Αναθεώρηση εγκρίθηκε 

στις 12/12/2018 με την υπ' αριθμ. C (2018) 8855 final Εκτελεστική Απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 4,72 

δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (3,69 δις ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής). Κεντρικός 

στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή 

την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία κατέχει 

κεντρική θέση στην προσπάθεια της Χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός 

παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων. 

Το μοντέλο αυτό αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και 

εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας όπως τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, 

εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική 

βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά – κατασκευές. 

Μέσω του ΕΠΑνΕΚ και σε συνέργεια με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

υλοποιείται η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και 

της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση/ανάπτυξη των υφιστάμενων 

ή/και νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Χώρας και των Περιφερειών της. 

: 
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o «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» συνολικού 

προϋπολογισμού           2.356,2 εκ. Ευρώ 

o «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» συνολικού προϋπολογισμού 729,9  εκ. Ευρώ 

o «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» συνολικού 

προϋπολογισμού         1.534,5 εκ. Ευρώ 

o «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» συνολικού προϋπολογισμού 79,5 εκ. Ευρώ 

o «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» συνολικού προϋπολογισμού 16 εκ. Ευρώ 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αποτελεί  το  κύριο  μέσο  για  την  επίτευξη  των  εθνικών  

στόχων  του  ΕΣΠΑ 2014-2020 για τους  δύο τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος. 

Ειδικά για τις μεταφορές περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

o Η προώθηση της ολοκλήρωσης μέρους των υποδομών του βασικού ΔΕΔ-Μ 

(οδικών και σιδηροδρομικών) και περαιτέρω ανάπτυξη / αναβάθμιση του 

αναλυτικού ΔΕΔ-Μ (με έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό, αλλά και επιλεγμένες 

παρεμβάσεις λιμένων και αεροδρομίων). 

o Η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και εκσυγχρονισμό του συστήματος 

μεταφορών. 

o Η βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών: Η βελτίωση των επιπέδων οδικής 

ασφάλειας και αντίστοιχη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων με εστιασμένες 

βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις υψηλής αποδοτικότητας, καθώς και μέτρα 

ενεργητικής οδικής ασφάλειας. 

o Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών 

μέσων σταθερής τροχιάς και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων): Βασική 

προτεραιότητα είναι η σημαντική αύξηση της χρήσης περιβαλλοντικά φιλικών 

Μέσων Μεταφοράς με την κατασκευή–ολοκλήρωση έργων καθαρών αστικών και 

προαστιακών μεταφορών στα κύρια αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη). 

o Η Αστική Αναζωογόνηση -Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Βασικές προτεραιότητες: Η  

βελτίωση  του  πλαισίου  διαχείρισης  και  εφαρμογής  για  την  αναβάθμιση  της 

πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη, Η προώθηση της βιώσιμης αστικής 
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κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης, Η  προώθηση  της βιώσιμης  

αστικής  κινητικότητας  και  της  επισκεψιμότητας  σε υποβαθμισμένες Περιοχές 

της Περιφέρειας Αττικής, Η διεύρυνση της χρήσης τηλεθέρμανσης. Η 

εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

 

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ύψος των Δαπανών του 

Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 ανέρχεται σε  €1.134 δις (σε 

σταθερές τιμές  2018 ή στο  1,11% του μ.ο. του Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήματος 

(ΑΕΕ) της ΕΕ-27), ενώ το ύψος  του τρέχοντος ΠΔΠ (2014-2020)  ανέρχεται σε   €1.136  

δις (σε σταθερές τιμές   2018  ή   1,03%  του μ.ο. του ΑΕΕ-28, συμπεριλαμβανομένου του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης) 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα προγραμματική 

περίοδο 2021 – 2027, οι αρμόδιοι εθνικοί και περιφερειακοί φορείς θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη τους μια σειρά από ουσιαστικές πολιτικοοικονομικές και θεσμικές εξελίξεις που 

έχουν λάβει χώρα στο εθνικό και το κοινοτικό περιβάλλον.  Οι κυριότερες εξελίξεις είναι η 

έξοδος της Ελλάδας από τα προγράμματα στήριξης και η είσοδος της στον θεσμό του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι δεσμεύσεις και οι μεταμνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας 

που αποτυπώνονται σε κείμενα συμφωνιών, οι κατευθυντήριες γραμμές για το νέο 

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέοι στόχοι πολιτικής των 

Ταμείων  καθώς και η εγκεκριμένη Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας.  

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας κατανέμονται 19,2 

δις € (τιμές 2018) για το 2021-2027 έναντι 17,8 δις € (τιμές 2018) για το 2014-2020, 

δηλαδή, σημειώνεται αύξηση των πόρων από την Πολιτική Συνοχής κατά €1,4 δις (+8%), 

σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο.  

Με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, το παράρτημα Δ’ της Έκθεσης για την Ελλάδα 

παρουσιάζει τις  επενδυτικές προτεραιότητες που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, 

καθώς και  τους όρους αποτελεσματικής υλοποίησης των επενδυτικών αυτών 

προτεραιοτήτων σε σχέση με τους πέντε (5) στόχους πολιτικής της πολιτικής συνοχής 

2021-2027. Τόσο η Έκθεση όσο και οι εν λόγω στόχοι, παρέχουν τη βάση για διάλογο 

μεταξύ της Ελλάδας και των υπηρεσιών της Επιτροπής, ενόψει του προγραμματισμού των 

πόρων της πολιτικής συνοχής και ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη 

σύνταξη των προτάσεων.  

Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται και στόχοι σχετίζονται με τη βιώσιμη αστική 

κινητικότητα. Πιο συγκεκριμένα είναι οι ακόλουθοι: 
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Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται και στόχοι σχετίζονται με τη βιώσιμη αστική 

κινητικότητα. Πιο συγκεκριμένα είναι οι ακόλουθοι: 

Πίνακας 2.14: Στόχοι πολιτικής και ειδικοί στόχοι ανά Ταμείο (όπως προς το παρόν έχουν 

προταθεί από την Επιτροπή) 

Στόχοι πολιτικής Ταμείο Ειδικοί στόχοι 

2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη με 

χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα μέσω της 

προώθησης της δίκαιης 

μετάβασης σε καθαρές μορφές 

ενέργειας, των πράσινων και 

γαλάζιων επενδύσεων, της 

κυκλικής οικονομίας, της 

προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή, της πρόληψης και της 

ΕΤΠΑ/ΤΣ 

i. Προώθηση μέτρων ενεργειακής 

απόδοσης· ii. Προαγωγή των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

iii. Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών 

συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού 

αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο 

iv. Προαγωγή της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των 

κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις 

καταστροφές 

·v. Προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης 

του νερού· 

vi. Προώθηση της μετάβασης σε μια 

κυκλική οικονομία 

·vii. Ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των 

πράσινων υποδομών στο αστικό 

περιβάλλον και τη μείωση της ρύπανσης 

3. Μια πιο διασυνδεδεμένη 

Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης 

της κινητικότητας και των 

περιφερειακών διασυνδέσεων» 

ΕΤΠΑ/ΤΣ 

i.Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας· 

ii.Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην 

κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και 

διατροπικού ΔΕΔ-Μ                                                                

·iii. Ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην 

κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και 

διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και 

τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη 

πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή 

κινητικότητα·                                          iv. 

Προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής 

αστικής κινητικότητας 
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Στόχοι πολιτικής Ταμείο Ειδικοί στόχοι 

5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους 

πολίτες της μέσω της 

προώθησης της βιώσιμης και 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης των 

αστικών, αγροτικών και 

παράκτιων περιοχών, καθώς και 

μέσω της στήριξης 

ΕΤΠΑ 

i. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης 

κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της 

ασφάλειας στις αστικές περιοχές· 

ii. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης 

κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της 

ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των 

αγροτικών και των παράκτιων περιοχών 

μέσω της τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
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2.3.2 Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα 

Οι κυβερνήσεις έχουν χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο μείγμα δημόσιων και ιδιωτικών 

προσπαθειών σε όλη την ιστορία. Ωστόσο, στα τέλη του 20ού αιώνα και στις αρχές του 

21ου αιώνα παρατηρήθηκε μια σαφής τάση να αξιοποιήσουν περισσότερο τις διάφορες 

συμφωνίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 

είναι μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων δημόσιων και ιδιωτικών 

τομέων, συνήθως μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Και οι δύο οντότητες συμφωνούν να 

μοιραστούν τις δεξιότητές τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία για να διευκολύνουν το 

ευρύ κοινό μέσα από τις υπηρεσίες του. 

Πίνακας 2.15: Ευρωπαϊκό και Εθνικό πλαίσιο ΣΔΙΤ 

Ευρωπαϊκό 

Θεσμικό 

Πλαίσιο 

Πράσινη Βίβλος (Green Paper), σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των 

συμβάσεων παραχώρησης. 

Ανακοίνωση (Communication) της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή των Περιφερειών, σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων 

παραχώρησης της 15.11.2005. 

Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συντονισμό των διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων: Οδηγία 2004/17/EC. 

Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συντονισμό των διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων: Οδηγία 2004/18/EC. 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 

συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013. 

Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ΣΔΙΤ στην Ευρώπη 

χαρακτηρίζεται, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Δήμων και Περιφερειών (CEMR), από την απουσία πρόνοιας για έργα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) 

Εθνικό 

πλαίσιο 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3389/2005 (ΦΕΚ Α’ 232) Συμπράξεις Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3483/2006 (ΦΕΚ Α’ 169) Τροποποίηση και συμπλήρωση 

των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων 

και άλλες ρυθμίσεις – Άρθρο 16 παρ. 1. 

Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 59: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
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στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ »περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 

και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

(ΦΕΚ Α 63) 

Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 60: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ »περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως 

τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ Α 64). 

Νόμος 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α’ 

232/22-9-2005) (όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το Νόμο 3483/2006, ΦΕΚ 

Α´ 169/7.8.2006). 

Παρατηρείται ότι το ελληνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις ΣΔΙΤ είναι 

ήδη απαρχαιωμένο. Χρειάζεται: α) κωδικοποίηση, β) απλούστευση, γ) 

εξειδίκευση και δ) πρέπει να λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες και προοπτικές 

της ΤΑ. 

 

Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα 

μακροχρόνιες, μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση 

έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών. Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι 

σαφώς ορισμένοι: 

• Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα 

Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες στους πολίτες/ χρήστες των έργων αυτών. 

• Σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς 

πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος. 

• Ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό ρυθμιστικό 

και εποπτικό του ρόλο 
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Εικόνα 2.43: Σχηματική απεικόνιση χαρακτηριστικών ΣΔΙΤ 

Τα έργα ΣΔΙΤ διακρίνονται σε δυο κατηγορίες. Σε συμπράξεις για έργα ανταποδοτικού 

χαρακτήρα και σε συμπράξεις για έργα μη ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Ανταποδοτικού χαρακτήρα έργα: Τα έργα για τα οποία το Δημόσιο δεν επιβαρύνεται 

οικονομικά, αλλά αντίθετα εισπράττει μίσθωμα από τη σύμπραξη. Πρόκειται για έργα ή 

προσφερόμενες υπηρεσίες των οποίων το προϊόν μπορεί να τιμολογηθεί και να αποφέρει 

έσοδα. Ο συμπράττων ιδιώτης αναλαμβάνει με ίδια και δανεικά κεφάλαια την κατασκευή, 

τη λειτουργική και οικονομική εκμετάλλευση του έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

και με συγκεκριμένους όρους έτσι, ώστε από τα έσοδα να επιτύχει την απόσβεση και την 

επιθυμητή απόδοση των κεφαλαίων που επένδυσε στο έργο. Αυτού του τύπου τα έργα 

ενδείκνυνται για την αξιοποίηση της ανεκμετάλλευτης Δημόσιας περιουσίας. Η διάρκεια 

της σύμβασης κυμαίνεται από 25 σε 35 χρόνια ως συνάρτηση της προβλεπόμενης 

περιόδου επιστροφής των επενδυμένων κεφαλαίων αυξημένων ως προς το ύψος της 

συμφωνηθείσας απόδοσης των κεφαλαίων του ιδιώτη. Μπορεί να υπάρχει ρήτρα, σε 

περίπτωση που ο ιδιώτης από τα έσοδα της σύμπραξης αποσβέσει τα κεφάλαια που 

επένδυσε, η σύμπραξη να ολοκληρώνεται και το έργο να περιέρχεται στο Δημόσιο 

νωρίτερα. Ο βαθμός συμμετοχής του Δημοσίου στη σύμπραξη συνήθως περιορίζεται στην 

εκχώρηση της γης και στη διευκόλυνση για την εξασφάλιση των αδειοδοτήσεων του 

έργου. 

Μη ανταποδοτικού χαρακτήρα έργα: Τα έργα εκείνα για τα οποία το Δημόσιο καταβάλει 

πληρωμή στον ιδιώτη. Είναι κυρίως έργα δημόσιου χαρακτήρα (λ.χ. Δημαρχείο, Παιδικοί 

Σταθμοί, Σχολεία, Πολιτιστικά και Αθλητικά Κέντρα, κ.λπ.) τα οποία αφορούν στην παροχή 

υπηρεσιών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως δημόσιο αγαθό. Ο ιδιώτης αναλαμβάνει με ίδια 

και δανεικά κεφάλαια την κατασκευή του έργου και στη συνέχεια το Δημόσιο καταβάλει 
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ετήσια πληρωμή που καλύπτει: το αρχικό κόστος της επένδυσης, το κόστος συντήρησης 

του έργου, το κόστος λειτουργίας και το κόστος διαχείρισης (εφόσον συμφωνηθεί ότι αυτά 

αποτελούν ευθύνη του ιδιώτη). Τα έργα ενδείκνυνται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το 

Δημόσιο επιθυμεί να προβεί σε μείωση των επιβαρύνσεων του προϋπολογισμού στο 

παρόν και μετάθεση των εκροών στο μέλλον. Με την εξοικονόμηση πόρων το Δημόσιο 

επιτρέπει να υλοποιηθούν στον παρόντα χρόνο περισσότερα έργα. Η διάρκεια της 

σύμβασης κυμαίνεται από 25 σε 35 έτη. 

Οι Δημόσιοι Φορείς που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μία ΣΔΙΤ σύμφωνα με το Ν. 

3389/2005, πρέπει να υποβάλλουν σχετική πρόταση προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, η 

οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα 

υλοποίησής της. Η πρόταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να δίνουν μια αξιόπιστη εικόνα του έργου και της 

απαιτούμενης χρηματοδότησης για τη συνολική διάρκεια ζωής του. Για αυτό απαιτείται 

λεπτομερής χρηματοοικονομική ανάλυση, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ανταποδοτικών 

έργων, όπου πρέπει να συνεκτιμηθούν και οι κίνδυνοι ζήτησης και προβλεπόμενων 

εσόδων. 

Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ μελετά την πρόταση του Δημοσίου Φορέα και αξιολογεί κατά 

πόσο αυτή μπορεί να υλοποιηθεί ως Σύμπραξη και να υπαχθεί στις διατάξεις Ν. 

3389/2005. Σε περίπτωση που η πρόταση αξιολογείται θετικά, όπως αρχικά είχε κατατεθεί 

ή όπως τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν αναγκαίων τροποποιήσεων, η Ειδική Γραμματεία 

• Αναλυτική περιγραφή του έργου που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμπραξης 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

• Ενδεικτικό προϋπολογισμό 

• Κόστος λειτουργίας και συντήρησης Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

• Προτεινόμενη μορφή σύμπραξης (είσπραξη τελών από χρήστες ή Δημόσιο, 

χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου κλπ) 

• Έλεγχο οικονομικής αποδοτικότητας (value for money) που θα αιτιολογεί την 

επιλογή της σύμπραξης σε σχέση με την υλοποίηση του έργου με δημόσια 

χρηματοδότηση. 

• Άλλα θέματα που μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση του 

έργου, όπως, νομικά, περιβαλλοντικά κλπ. 

              ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΙΤ 
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την περιλαμβάνει στον «Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων», γνωστοποιεί την 

απόφασή της στο Δημόσιο Φορέα και τον καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο 

μηνών να καταθέσει στη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ «Αίτηση Υπαγωγής» της 

συγκεκριμένης Σύμπραξης στο Ν. 3389/2005. 

Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή ΣΔΙΤ και την υλοποίησή τους στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα από την εφαρμογή των ΣΔΙΤ αφορά το αμοιβαίο όφελος 

των δύο πλευρών καθώς η μεταξύ τους συνεργασία οδηγεί στη δόμηση μιας νέας σχέσης 

δημόσιου και ιδιωτικού που να είναι επωφελής και για τα δυο μέρη (win – win) με 

ταυτόχρονη μεταφορά των επενδυτικών κινδύνων στον ιδιώτη επενδυτή και πολύ λιγότερο 

στο δημόσιο. Η συνεργασία των δημοσίων αρχών με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

καλύπτει πολυάριθμα πεδία δραστηριότητας στον τομέα του σχεδιασμού, της 

χρηματοδότησης, της παραγωγής, διαχείρισης, διοίκησης, επιχειρησιακής λειτουργίας, 

ανακαίνισης, συντήρησης, κ.λπ. των νέων ή υφισταμένων έργων και υποδομών μικρής, 

μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Στο ίδιο πλαίσιο συμπεριλαμβάνονται ζητήματα 

αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα της 

οικονομίας καθώς και συμβάσεις τύπου outsourcing όπου εκχωρείται σε ιδιώτες η παροχή 

υπηρεσιών (οι οποίες, χωρίς τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα, θα ήταν αμιγώς δημόσιου 

χαρακτήρα και κοινής ωφελείας). Στη συνεργασία η παραχωρησιούχος εταιρία, δηλαδή ο 

ανάδοχος του συγχρηματοδοτούμενου έργου, είναι συνήθως κοινοπραξία ή άλλου τύπου 

νομική συνεργασία πολλών επιχειρήσεων με διακριτούς τομείς δραστηριότητας και 

τεχνογνωσίας, όπως: κατασκευαστικές εταιρίες, τραπεζικά και οικονομικά ιδρύματα, 

ανεξάρτητοι χρηματοδότες, εξειδικευμένες κατά περίπτωση επιχειρήσεις, εταιρίες 

συμβούλων, προμηθευτών, κ.λπ. 

• Η μέθοδος ΣΔΙΤ αφορά την παραγωγή μεγάλων και σύνθετων έργων υψηλών 

απαιτήσεων καθώς και έργων μεγάλης χωρικής και υπερτοπικής εμβέλειας. 

Ιδιαίτερα όταν η οικονομία μιας χώρας δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τη 

μελέτη, την κατασκευή, τη διασφάλιση της ποιότητας, το διαρκή έλεγχο, την 

επιχειρησιακή λειτουργία και αδυνατεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των έργων 

σε βάθος χρόνου. Όταν η Διοίκηση αφενός δε γνωρίζει και αφετέρου αδυνατεί να 

προχωρήσει στην έγκαιρη Μελέτη, Ωρίμανση και Δημοπράτηση των έργων. Ακόμη 

περισσότερο όταν η Διοίκηση, εξαιτίας του μεγέθους, της διαχειριστικής 

συνθετότητας και της επιστημονικο- τεχνολογικής πολυπλοκότητας των έργων, δε 

μπορεί να ανταπεξέλθει εκ των προτέρων στις απαιτήσεις των Μελετών και της 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Δήμου Ιλίου 
 

Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης, Μεθοδολογία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Μέτρων 

 

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  166 

 

 

Κατάρτισης των Τευχών Δημοπράτησης ούτε, φυσικά, να Διασφαλίσει την 

Ποιότητα και την Οικονομικότητα των Έργων. 

• Με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, τα έργα δεν ιδιωτικοποιούνται ούτε αποκρατικοποιούνται. 

Όταν εκπνεύσει η διάρκεια της σύμβασης με τους παραχωρησιούχους, τα έργα 

επανέρχονται στην κυριότητα και στην ιδιοκτησία του δημοσίου. Στο 

μεσοδιάστημα, το Δημόσιο εξοικονομεί πόρους που μπορεί να κατευθύνει στην 

κάλυψη άλλων αναγκών 

• Η συνεργασία και η όσμωση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με τη μέθοδο ΣΔΙΤ είναι 

μια σχέση αμοιβαίου οφέλους (win – win) όπου ο επενδυτικός κίνδυνος 

μεταβιβάζεται από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα 

• Εξέλιξη και διαρκής αναβάθμιση της νομικής επιστήμης που διέπει τις Δημόσιες 

Συμβάσεις των ΣΔΙΤ, προχωρεί και εξελίσσεται.  

Ειδικά για την περίπτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης: 

• Μείωση κόστους 

• Διανομή κινδύνου 

• Βελτιωμένα επίπεδα υπηρεσίας ή διατήρησης των υπαρχόντων επιπέδων 

υπηρεσιών 

• Αύξηση των εισοδημάτων 

• Αποδοτικότερη εφαρμογή 

• Οικονομικά οφέλη 

Μειονεκτήματα και κίνδυνοι των ΣΔΙΤ  

Παράλληλα, η πλούσια πλέον διεθνής εμπειρία, έχει εντοπίσει ορισμένα προβλήματα κατά 

την εφαρμογή των ΣΔΙΤ από την ΤΑ, που θα μπορούσαν να περιγράφουν παρακάτω: 

• Οι δημόσιες-ιδιωτικές συνεργασίες, σε πολλές περιπτώσεις, προσομοιάζουν με τις 

ιδιωτικοποιήσεις. 

• Με την είσοδο σε μια δημόσια-ιδιωτική συνεργασία, η τοπική αυτοδιοίκηση χάνει 

τον έλεγχο της παροχής υπηρεσιών. 

• Οι δημόσιες-ιδιωτικές συνεργασίες ισχύουν κυρίως για τα έργα υποδομής. 

• Ο κύριος λόγος για τις τοπικές κυβερνήσεις που εισάγουν ιδιωτικές συνεργασίες, 

είναι γιατί επιθυμούν να αποφύγουν την εμφάνιση του χρέους. 

• Η ποιότητα της υπηρεσίας, σε πολλές περιπτώσεις, μειώνεται 

• Το προσωπικό της αυτοιδιοίκησης υποβαθμίζεται με την εφαρμογή των ΣΔΙΤ. 

• Το κόστος της υπηρεσίας θα αυξηθεί για να πληρωθεί το κέρδος του ιδιωτικού 

συνεργάτη. 
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• Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να χρηματοδοτήσει το κόστος από τις υπηρεσίες, 

με χαμηλότερο κόστος από ότι ο ιδιωτικός τομέας. 

• Συνταγματικά ζητήματα, ιδίως σε ότι αφορά τα όρια της παραχώρησης 

• Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων φορέων του Δημοσίου. 

• Χρόνος και ασφάλεια διαδικασιών ωρίμανσης των έργων 

 

2.3.3 Ευρωπαϊκά ταμεία 

Η περιφερειακή πολιτική (πολιτική συνοχής) και το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη 

αποτελούν τις κύριες επενδυτικές πολιτικές της ΕΕ που υποστηρίζουν την οικονομική 

ανάπτυξη, την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής με τη χρηματοδότηση της 

ευφυούς κινητικότητας, των πολυτροπικών μεταφορών, των καθαρών μεταφορών και της 

αστικής κινητικότητας. 

Προκειμένου να επιτευχθεί χρηματοδότηση για έργα μεταφορών και κινητικότητας, έχουν 

αυξηθεί τα κριτήρια σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του έργου. Υπάρχει μια 

σειρά επιλογών χρηματοδότησης για έργα μεταφορών και κινητικότητας, όπως: 

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Διαρθρωτικών Επενδύσεων (ESIF) 

• Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) 

• Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. 

• Ταμείο InvestEU 

Πρωτοβουλία Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)  

Αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ σε 

συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει: 

• Στην ανάπτυξη βιώσιμων αστικών έργων  

• Στην ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και  

• Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής  

• Στην εξοικείωση των κρατών μελών, των περιφερειών και των πόλεων με 

χρηματοδοτικά εργαλεία 

Πρόκειται για τη μετάβαση από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με 

ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά και την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως 

εχέγγυο βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων επενδύσεων. 

Πρόγραμμα InvestEU 
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Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027), τον Ιούνιο του 

2018 η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία του προγράμματος InvestEU, προκειμένου να 

ενταχθούν στο ίδιο πλαίσιο τα χρηματοδοτικά κονδύλια που χορηγούνται από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ για δάνεια και εγγυήσεις. Σύμφωνα με την πρόταση, ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ θα παράσχει εγγύηση ύψους 38 δισ. € για τη στήριξη έργων 

στρατηγικής σημασίας σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω του προγράμματος και η Επιτροπή 

εκτιμά ότι, προσελκύοντας ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, το Ταμείο InvestEU θα 

κινητοποιήσει στη διάρκεια της 7ετίας πρόσθετες επενδύσεις άνω των 650 δισ. € σε 

ολόκληρη την ΕΕ. 

Το InvestEU θα στηρίξει τέσσερις τομείς πολιτικής: 

 

Χρηματοδότηση έργων σχετικών με τα εξής: βιώσιμη ενέργεια | ψηφιακή 

συνδεσιμότητα | μεταφορές | κυκλική οικονομία | ύδρευση, αποχέτευση | άλλες 

περιβαλλοντικές υποδομές κ.λπ. 

 

Χρηματοδότηση έργων σχετικών με τα εξής: έρευνα και καινοτομία | μεταφορά των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά | ψηφιοποίηση της βιομηχανίας 

περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων | τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ. 

 

Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) | επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. 

 

Χρηματοδότηση έργων σχετικών με τα εξής: δεξιότητες, εκπαίδευση, κατάρτιση | 

κοινωνικές κατοικίες, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία | κοινωνική καινοτομία | 

υγειονομική περίθαλψη, μακροπρόθεσμη φροντίδα και προσβασιμότητα | 
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μικροχρηματοδότηση | κοινωνικές επιχειρήσεις | ένταξη μεταναστών, προσφύγων 

και ευάλωτων ατόμων κ.λπ.. 

Η πρόταση αφορά τρία μέρη: 

1. Ταμείο InvestEU 

Το Ταμείο InvestEU είναι το νέο επενδυτικό μέσο της EE. Ο στόχος του ταμείου είναι 

να κινητοποιήσει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην ΕΕ για την κάλυψη του 

υφιστάμενου επενδυτικού χάσματος στην Ευρώπη. Παρέχει εγγυήσεις της ΕΕ με 

στόχο την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης, με τη 

μορφή δανείων,  εγγυήσεων,  ιδίων  κεφαλαίων  ή  άλλων μέσων  της  αγοράς,  για  

στρατηγικές επενδύσεις  υποστήριξης  των  εσωτερικών  πολιτικών  της  ΕΕ.  

Βασίζεται  στην  επιτυχή υλοποίηση, κατά την τρέχουσα περίοδο 2014-2020, του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων. 

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κατανομή των 

επιδιωκόμενων προς κινητοποίηση επενδύσεων και της εγγύησης του 

προϋπολογισμού της ΕΕ θα έχει ως εξής:  

Πίνακας 2.16: Κατανομή πόρων του Προγράμματος InvestEU στους τομείς πολιτικής              
(όπως έχει προταθεί από την ΕΕ) 

 σε εκατ. € σε εκατ. € 

Τομέας πολιτικής 
Εγγύηση του 

προϋπολογισμού 
Κινητοποιημένες επενδύσεις 

Βιώσιμες υποδομές 11 500 185 000 

Έρευνα και καινοτομία 11 250 200 000 

Κοινωνικές επενδύσεις και 

δεξιότητες 
4 000 50 000 

Μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις 
11 250 215 000 

Σύνολο 38 000 650 000 
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2. Συμβουλευτικός κόμβος InvestEU 

Με τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU, η Επιτροπή προτείνει να ενοποιηθούν οι 

υφιστάμενες 13 διαφορετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε έναν ενιαίο φορέα 

εξυπηρέτησης ο οποίος θα συμβάλλει στην ανάπτυξη έργων. Στόχος του θα είναι να 

προσφέρει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για την προετοιμασία, ανάπτυξη, 

διάρθρωση και υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων. 

 

3. Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων 

Η πύλη θα φέρνει σε επαφή επενδυτές και φορείς υλοποίησης έργων, παρέχοντας μια 

βάση δεδομένων εύκολα προσβάσιμη και εύχρηστη, προβάλλοντας καλύτερα τα έργα 

και βοηθώντας τους επενδυτές να εντοπίζουν επενδυτικές δυνατότητες στον τομέα ή 

τον τόπο που τους ενδιαφέρει. 

 

2.3.4 Εθνικά ταμεία 

 

Πράσινο Ταμείο 

Το Πράσινο Ταμείο αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας που συστήθηκε με τον ν. 3889/2010 ΦΕΚ 182 Α’ «Χρηματοδότηση 

Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 

διατάξεις». Διαδέχθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής 

Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» (ΕΤΕΡΠΣ) του ν.δ. 1262/1972 (ΦΕΚ 194 Α`). 

Ουσιαστικά, αποτελεί μία εντελώς νέα δομή στην οποία μεταβιβάζεται η είσπραξη και η 

διαχείριση όλων των πόρων που είχαν θεσπιστεί με σειρά νομοθετημάτων υπέρ ΕΤΕΡΠΣ, 

καθώς και των πράσινων και λοιπών πόρων που προβλέπονται στον ιδρυτικό νόμο 

(όπως ισχύει). Επιπλέον, το Πράσινο Ταμείο διαχειρίζεται τους πόρους του «Ταμείου 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» (ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν.4178/2013 και ν. 4495/2017), 

του «Γαλάζιου Ταμείου» και του «Ειδικού Φορέα Δασών». 

Το Πράσινο Ταμείο, για την επίτευξη του σκοπού του σχεδιάζει και πραγματοποιεί 

Χρηματοδοτικά Προγράμματα (Χ.Π.) για την υλοποίηση έργων, δράσεων και λοιπών 

παρεμβάσεων προς όφελος του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Τα εν λόγω 

Χρηματοδοτικά Προγράμματα, στο πλαίσιο διασφάλισης της διαφάνειας των 

χρηματοδοτήσεων και της εξυπηρέτησης των στόχων των αντίστοιχων περιβαλλοντικών 

πολιτικών, διαρθρώνονται σε άξονες προτεραιότητας, μέτρα και δράσεις, καθορίζουν τους 

δικαιούχους φορείς, το ύψος της χρηματοδότησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των 

υποβαλλόμενων προτάσεων. 
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➢ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει 

έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση 

των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. 

Δικαιούχοι του Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» είναι οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της χώρας Χωρικό πεδίο 

εφαρμογής του Χ.Π. είναι οι πόλεις και οικισμοί με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή 

οικισμοί οριοθετημένοι με πράξη της διοίκησης στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) 

μέτρα σε αντιστοιχία με τις επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων ως εξής: 

Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 

Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο 

Εν συνεχεία παρατίθενται  δράσεις που σχετίζονται με τα προτεινόμενα μέτρα του ΣΒΑΚ . 

Στο Μέτρο 1, ως επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνονται: 

Δράση 1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων 

πρασίνου 

Δράση 1.2. α. Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως 

διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης.  

Στο Μέτρο 2, ως επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνονται:  

Δράση 2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. 

Δράση 2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων 

πρασίνου. 

Δράση 2.4. Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου, κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.  

Δράση 2.5. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, 

ανακατασκευή, πεζοδρόµων ή και πεζοδροµίων και επιµέρους υποδοµών τους, για τη 

δηµιουργία δικτύου κίνησης πεζών µε πρόνοια και για εµποδιζόµενα άτοµα, σε κάθε 

περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.  

Δράση 2.9. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων. 
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Παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη έργων, που καλύπτουν τα 

παραπάνω κριτήρια της επιλεξιμότητας και είναι ήδη συμβασιοποιημένα ή για τα οποία 

έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την 

απόκτηση αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε 

εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των 

οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επεί-γοντα χαρακτήρα.Για την απόκτηση των 

κοινόχρηστων χώρων το Πράσινο Ταμείο καταβάλει την απο-ζημίωση για τη συντέλεση 

επιβληθείσας απαλλοτρίωσης ή μπορεί να δεσμεύειανάλογο ποσό προ-κειμένου να 

επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση.Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα σχετικά με τη 

χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης κοινόχρηστων χώ-ρων καταρτίζεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

2.4 Χρονοδιάγραμμα και Προϋπολογισμός 

Το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων του ΣΒΑΚ παρουσιάζεται 

με την μορφή πίνακα που περιλαμβάνει: 

• Το πακέτο μέτρων στον οποίο υπάγεται το εξεταζόμενο μέτρο 

• Τον τίτλο του μέτρου που εξετάζεται 

• Τον χρονικό ορίζοντα στον οποίο εντάσσεται το εξεταζόμενο μέτρο / δράση 

• Την εκτίμηση του κόστους υλοποίησης του εξεταζόμενου έργου 

• Τις εν δυνάμει πηγές ή τεχνικές  χρηματοδότησης 

• Τους φορείς που εμπλέκονται
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Πίνακας 2.17: Χρονοδιάγραμμα και Προϋολογισμός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Πακέτο μέτρων   Μέτρα 

Ορίζοντας 
υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας 
Υλοποίησης 

-10ετία 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

(Συνολικός) 

Πηγές χρηματοδότησης Αρμοδιότητα Βασικοί φορείς 

υλοποίησης και εγκρίσεων 

 

 

1.Κυκλοφοριακή 
οργάνωση – μετριασμός 

της μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

 

1.1 Χωροθέτηση  

ζωνών μειωμένης ταχύτητας Επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας 30 χλμ./ώρα σε τοπικές οδούς 
 
 
 
 

15.000,00 € 

 

- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου αν 
πρόκειται για δημοτικό δίκτυο & 
ίδιοι πόροι Περιφέρειας για βασικό 
οδικό δίκτυο  
 
- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-
2027 
 
- Πράσινο Ταμείο, «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-
2020» 
  
- Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
 

(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 

δημοπράτησης κ.α, καθώς και στην 
κατασκευή των έργων) 

Δήμος Ιλίου 
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

/Περιφέρεια Αττικής 

 

1.2 Δημιουργία  

ζωνών ήπιας κυκλοφορίας 

Αναβάθμιση περιοχών μέσω της 

μετατροπής τους σε ζώνες ήπιας 

κυκλοφορίας  

Επέκταση περιοχών ήπιας 

κυκλοφορίας 

1.3 Δημιουργία superblocks 

Δημιουργία superblocks-  θύλακες 

πεζοδρομημένων περιοχών ή ήπιας 

κυκλοφορίας 

Επέκταση superblocks- ριζική 

ανακατανομή του δημόσιου χώρου 

υπέρ των ήπιων μορφών μετακίνησης 

 

1.500.000,00 € 

1.4 Εφαρμογή  

ασφαλών διαδρομών/ σχολικών 

δακτυλίων 

Εφαρμογή σχολικών δακτυλίων  σε 

συγκροτήματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Εφαρμογή σχολικών δακτυλίων και  σε 

συγκροτήματα δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  

 
 
 

2.000.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

2.Βελτίωση και επέκταση 

υποδομών για  την πεζή 

μετακίνηση και το 

ποδήλατο 

2.1 Βελτίωση 

 υποδομών πεζοδρομίων   - 

κυκλοφοριακές επεμβάσεις για την 

εξασφάληση επαρκούς πλάτους 

πεζοδρομίου 

Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων 

πεζοδρομίων και πεζοδρόμων στο βασικό 

οδικό δίκτυο του Δήμου 

Αντικατάσταση και επισκευή 

φθαρμένων πεζοδρομίων και 

πεζοδρόμων στο σύνολο του οδικού 

δικτύου 

 
 
 
 

8.900.000 € 

 
 
- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου αν 
πρόκειται για δημοτικό δίκτυο 
& ίδιοι πόροι Περιφέρειας για 
βασικό οδικό δίκτυο  
 
  

 
 
 
 
 
 
-Δήμος Ιλίου 

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

/Περιφέρεια Αττικής 

-ΟΑΣΑ Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων. στο βασικό 

οδικό δίκτυο και στο κέντρο του Δήμου Ιλίου  

Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, βέλτιστο 

πλάτος πεζοδρομίων στο συνολικό 

οδικό δίκτυο  

 

8.750.000 € 

Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου αν 
πρόκειται για δημοτικό δίκτυο & 
ίδιοι πόροι Περιφέρειας για βασικό 
οδικό δίκτυο  

Μονοδρόμηση της οδού Ηρακλέους και  

διαπλάτυνση πεζοδρομίων ώστε να 

εξασφαλίζεται επαρκές πλάτος για τους 

πεζούς (κοινό όριο Δήμου Περιστερίου και 

Δήμου Ιλίου) 

Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου/ Δήμου 

Περιστερίου στην περίπτωση οδού 

Ηρακλέους (κοινό όριο Δήμου 

Περιστερίου και Δήμου Ιλίου) 

Δήμος Περιστερίου, ΟΑΣΑ, 

Δήμος Ιλίου, -

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

/Περιφέρεια Αττικής 

2.2 Επέκταση πεζοδρομημένων 
περιοχών    

2.3  Δημιουργία πράσινων διαδρομών                                                                                                        

Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων με έμφαση 

στο κέντρο του Δήμου. Δημιουργία 

πράσινης διαδρομής για τη  σύνδεση με το 

Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης 

Επέκταση πράσινων- περιπατητικών 

διαδρομών για τη συνένωση των 

βασικών πόλων έλξης της περιοχής 

και τη σύνδεση των επιμέρους 

συνοικιών και γειτονιών 

 

15.000.000,00 € 

 
 
 
 

 
 

Δήμος Ιλίου, -

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

/Περιφέρεια Αττικής 

-ΟΑΣΑ 
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 

Ορίζοντας 
υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας 
Υλοποίησης 

-10ετία 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

(Συνολικός) 

Πηγές χρηματοδότησης Αρμοδιότητα Βασικοί φορείς 

υλοποίησης και εγκρίσεων 

2.Βελτίωση και επέκταση 
υποδομών για  την πεζή 

μετακίνηση και το 
ποδήλατο 

 

 

 

 

 

 

 2.4 Αναβάθμιση, συντήρηση και 
ανάπτυξη υφιστάμενου δικτύου 
ποδηλατοδρόμων   

  

Έργα αναβάθμισης/ αναδιαμόρφωσης στο 
υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατόδρομων  

- 
 

20.000,00€ 

- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου αν 
πρόκειται για δημοτικό δίκτυο & 

ίδιοι πόροι Περιφέρειας για βασικό 
οδικό δίκτυο 

- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-
2027 

- Πράσινο Ταμείο, «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-

2020» 
- Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 

 

 
 
 
-Δήμος Ιλίου 

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

/Περιφέρεια Αττικής 

ΟΑΣΑ 
Επέκταση υφιστάμενου δικτύου 

ποδηλατοδρόμων-σύνδεση του κέντρου με 
το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. 
 Μικτή κυκλοφορία πεζών και ποδηλάτων 
στους πεζοδρόμους με επαρκές πλάτος.  

Επέκταση και πύκνωση του δικτύου 

στον αστικό πυρήνα προς τη 

δημιουργία ενιαίου δικτύου – σύνδεση 

με το μητροπολητικό δίκτυο 

 

2.500.000 € 

2.5 Αναβάθμιση και επέκταση δικτύου 

θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων    

Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων στους 
βασικούς πόλους έλξης, κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις 

Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων στους 

βασικούς πόλους  έλξης κοινωφελείς 

εγκαταστάσεις,  σχολικά 

συγκροτήματα,  χώρους πρασίνου 

 
 

6.000 € 

 
 
 

- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου αν 
πρόκειται για δημοτικό δίκτυο & 

ίδιοι πόροι Περιφέρειας για βασικό 
οδικό δίκτυο 

- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-
2027 

- Πράσινο Ταμείο, «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-

2020» 
- Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Δήμος Ιλίου 

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

/Περιφέρεια Αττικής 

 2.6 Εγκατάσταση συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Διερεύνηση εφαρμογής συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων. Εγκατάσταση 

συστήματος ποδηλάτων κοινής χρήσης 

στους βασικούς πόλους έλξης. 

Επέκταση του  συστήματος  

ποδηλάτων  κοινής χρήσης στο 

σύνολο του Δήμου 

 
 
 
 

140.000,00 € 

2.7 Καθοδηγητική σήμανση πεζών και 

ποδηλατιστών 

Εφαρμογή στο βασικό οδικό δίκτυο του 

Δήμου 
Στο σύνολο του Δήμου 

 
 

35.000,00 € 

3. Βελτίωση υποδομών 
ΑΜΕΑ 

3.1 Δημιουργία 
 ραμπών και οδηγών τυφλών  

 

Ράμπες και οδηγοί τυφλών κατά μήκος  

πεζοδρόμων και πεζοδρομίων του βασικού 

οδικού δικτύου, εξασφάλιση πρόσβασης 

στις στάσεις λεωφορείων και ταξί αλλά και 

στα παρακείμενα πεζοδρόμια                                                

Ράμπες και οδηγοί τυφλών σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 15.5% του 

οδικού δικτύου.                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου αν 
πρόκειται για δημοτικό δίκτυο & 
ίδιοι πόροι Περιφέρειας για βασικό 
οδικό δίκτυο  
 
- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-
2027 
 
- Πράσινο Ταμείο 
  
- Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 

 

 
 
 
 
 
 
 
-Δήμος Ιλίου 
 

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

/Περιφέρεια Αττικής 

3.2 Βελτίωση της πρόσβασης των 

ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτήρια και 

υπηρεσίες 

 Εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης 

στο σύνολο των δημοτικών κτηρίων και 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

 

3.3 Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ 

2% των νόμιμων θέσεων στάθμευσης παρά 

την οδό και εκτός οδού να διατίθενται για 

ΑΜΕΑ 

5% των νόμιμων θέσεων στάθμευσης 

παρά την οδό και εκτός οδού να 

διατίθενται για ΑΜΕΑ 

3.4 Ηχητική καθοδήγηση στους 

φωτεινούς σηματοδότες 
 κατά μήκος  του βασικού οδικού δικτύου  στο σύνολο του Δήμου  
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 

Ορίζοντας 
υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας 
Υλοποίησης 

-10ετία 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

(Συνολικός) 

Πηγές χρηματοδότησης Αρμοδιότητα Βασικοί φορείς 

υλοποίησης και εγκρίσεων 

4. Βελτίωση οδικών 
υποδομών/  Διατάξεις 
ασφαλούς  διάσχισης για 
πεζούς και ποδήλατα 

4.1 Βελτίωση κρίσιμων 

κυκλοφοριακών κόμβων    

Βελτίωση κυκλοφοριακών κόμβων: 

α) Κόμβος στη συμβολή των οδών Πριάμου- 

Κρυσταλλοπηγής – Νιόβης 

β) Κόμβος στη συμβολή των οδών 

Καματερού- Πριάμου- Χαραυγής 

γ) Κόμβος στη συμβολή των οδών 

Ιωαννίνων – Μεγ. Βασιλείου- Πριάμου 

Βελτίωση κρίσιμων κυκλοφοριακών 

κόμβων  -Διαμόρφωση κυκλικών 

κόμβων 
1.200.000 € 

- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου αν 
πρόκειται για δημοτικό δίκτυο & 

ίδιοι πόροι Περιφέρειας για βασικό 
οδικό δίκτυο 

 
- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-

2027 
 

- Πράσινο Ταμείο 
 

- Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 

 

-Δήμος Ιλίου 
 

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

/Περιφέρεια Αττικής 

4.2 Συντήρηση/ αποκατάσταση οδικού 

δικτύου         Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού 

δικτύου και αστικού εξοπλισμού στις 

βασικές αρτηρίες                                                                                                                          

Συντήρηση και απόκατασταση οδικού 

δικτύου και αστικού εξοπλισμού στο 

σύνολο του δικτύου                                                                                                                                                                                                                                     
3.000.000 € 

4.3 Συντήρηση/εγκατάσταση αστικού 

εξοπλισμού 

4.4  Αναβάθμιση και χωροθέτηση 
διαβάσεων για πεζούς και ποδηλάτες   
σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές  

 

Επαναδιαγράμμιση διαβάσεων, 

διαμορφώσεις διαβάσεων  στο κύριο οδικό 

δίκτυο, όπου έχουν διαπιστωθεί ζητήματα 

ασφάλειας και γύρω από σημεία 

ενδιαφέροντος (σχολεία, υπηρεσίες κ.ά.)      

o Δημιουργία ασφαλούς διάβασης στο 

Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης 

Αναπήρων. 

o Δημιουργία ασφαλών διαβάσεων  επί 

της οδού Ανδρέα Παπανδρέου- από 

το ύψος της συμβολής της με την Οδό 

Ξυλούρη μέχρι και τη συμβολή της με 

την οδό Θηβών                                

Διαμορφώσεις  διαβάσεων  στο 

σύνολο του Δήμου     500.000 € 
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 

Ορίζοντας 
υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας 
Υλοποίησης 

-10ετία 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

(Συνολικός) 

Πηγές χρηματοδότησης Αρμοδιότητα Βασικοί φορείς 

υλοποίησης και εγκρίσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ανάδειξη φυσικού 
περιβάλλοντος και 
αισθητική αναβάθμιση 
περιοχής 

5.1 Αναπλάσεις περιοχών 

ενδιαφέροντος 

Ανάπλαση του service road στην οδό 

Θηβών και δημιουργία υποδομών  για  πεζή 

μετακίνηση, ποδήλατο 

  
1.500.000, 00 € 

 
 
 
 
 
 
 
- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου αν 
πρόκειται για δημοτικό δίκτυο & 
ίδιοι πόροι Περιφέρειας για βασικό 
οδικό δίκτυο  
 
- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-
2027 
 
- Πράσινο Ταμείο 
  
- Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Δήμος Ιλίου 
 

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

/Περιφέρεια Αττικής 

Μελέτη ήπιας ανάπλασης για τη δημιουργία 
νέων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στο 
ρέμα της Εσχατιάς 

Ανάπλαση – δημιουργία πράσινης 
διαδρομής κατά μήκος του ρέματος της 
Εσχατιάς. 

 
2.600.000,00 € 

5.2 Εξωραϊσμός ελεύθερων/ 

κοινόχρηστων χώρων/ Αύξηση των 

χώρων πρασίνου      

Έργα βελτίωσης χώρων πρασίνου- Νέες 

δενδροφυτεύσεις 
 50.000 € 

Αναβάθμιση παιδικών χαρών και 

Κοινόχρηστων Χώρων Πρασίνου στην 

περιοχή μελέτης σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και πιστοποίηση αυτών. 

Σταδιακή αύξηση του πράσινου στις 
περιοχές κατοικίας στην κατεύθυνση 
μίας ισότιμης χωρικής κατανομής των 
ελεύθερων χώρων- χώρων πρασίνου 
για το σύνολο του Δήμου.    

800.000 € 

 

6. Βελτίωση υπηρεσιών 
και υποδομών δημόσιων 
αστικών συγκοινωνιών 

6.1 Αναβάθμιση ποιότητας υποδομών     

Αναβάθμιση του εξοπλισμού στο σύνολο 

των στάσεων (στέγαστρα, φωτισμός κ.λπ.)                                                                    

Εγκατάσταση πινακίδων πληροφόρησης 

(κατευθύνσεις, πορείες, συχνότητες, 

ωράρια) 

 

 
 
 
 

500.000 € 

 
 
 
 
- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου  

 

 
 
 
 
Δήμος Ιλίου 
 

 

6.2 Εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών 

εξυπηρέτησης και πληροφόρησης   

Τηλεματική σε όλες τις στάσεις του ΟΑΣΑ.     

Δημιουργία πλατφορμών  πληροφόρησης 

(κατευθύνσεις, πορείες, συχνότητες, 

ωράρια). 

Τηλεματική σε όλες τις στάσεις του 

ΟΑΣΑ                                                     

Αναβάθμιση και εμπλουτισμός 

υπηρεσιών πληροφόρησης από το 

διαδίκτυο 

 
 
 

500.000 € 

 
- Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ 

 

 
 
 
ΟΑΣΑ 

 

6.3 Εκσυγχρονισμός στόλου       

Σταδιακή αντικατάσταση στόλου με οχήματα 

σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρικά, 

υβριδικά) 

Πλήρης αντικατάσταση στόλου με 
οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. 
ηλεκτρικά, υβριδικά) 

 
 
 

2.500.000€ 

 
- Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ 
 
- InvestEU 2021-202 

- ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 

 
 
 
-OAΣΑ 
 
-Δήμος Ιλίου 
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 

Ορίζοντας 
υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας 
Υλοποίησης 

-10ετία 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

(Συνολικός) 

Πηγές χρηματοδότησης Αρμοδιότητα Βασικοί φορείς 

υλοποίησης και εγκρίσεων 

 

 

6. Βελτίωση υπηρεσιών 
και υποδομών δημόσιων 
αστικών συγκοινωνιών 

6.4 Τροποποίηση, αναδιάρθρωση, 

πύκνωση δρομολογίων 

Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων- 10 

λεπτά στις ώρες αιχμής, 20 λεπτά στις ώρες 

μη αιχμής 

Αναδιάρθρωση δρομολογίων με στόχο την 

ταχύτερη σύνδεση με τους σταθμούς Μετρό 

Ανθούπολη και Περιστέρι 

- 
 
 
- 

 
 

- 

 
-OAΣΑ 
 
 

 6.5 Δημιουργία 

δημοτικής/διαδημοτικής συγκοινωνίας 

 

 

Μελέτη για τη δημιουργία δημοτικής- 

διαδημοτικής συγκοινωνίας 

Λειτουργία δημοτικής/ διαδημοτικής 
συγκοινωνίας - λειτουργία γραμμής 
 On demand 

 
Μελέτη αναδιοργάνωσης 
δρομολογίων: 50.000,00€ 

 
Aνάπτυξη εφαρμογής και 
σχεδιασμός υπηρεσίας 

100.000 € 
 

[Αγορά 4 ηλεκτρικών 
λεωφορείων : 1.000.000 ] 

 
 
- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου 
 
- InvestEU 2021-2027 
 

- ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 

 
 
-Δήμος Ιλίου 
 
-Συντονισμός με γειτονικούς 
Δήμους 
 
- ΑΣΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

7. Διαχείριση στάθμευσης 

7.1 Ελεγχόμενη στάθμευση    

Μελέτη στάθμευσης - 
 

30.000 € 

 
 
 
 

- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου 
 

- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-
2027 

 

 

 
 
 
 

-Δήμος Ιλίου 
 

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
/Περιφέρεια Αττικής 

 

Εγκατάσταση υποδομής και λειτουργία 

συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην 

προτεινόμενη περιοχή (Αισθητήρες και 

σήμανση) 

Επέκταση εφαρμογής συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης σε επιπλέον 
περιοχές του Δήμου  

 
 
 

150.000 € 

- 
Ανάπτυξη εφαρμογής (mobile app) για 
τη χρήση του συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης 

 
 

30.000 € 

7.2 Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης 
για ειδικές κατηγορίες  

 

Επαναπροσδιορισμός και εξορθολογισμός 

θέσεων στάθμευσης ταξί σύμφωνα με τη 

σχετική εγκύκλιο και χωροθέτηση δικύκλων. 

 
- 

 
 
 
 
- 
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 

Ορίζοντας 
υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας 
Υλοποίησης 

-10ετία 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

(Συνολικός) 

Πηγές χρηματοδότησης Αρμοδιότητα Βασικοί φορείς 

υλοποίησης και εγκρίσεων 

 

 

 

 

 

 

7. Διαχείριση στάθμευσης 

7.3 Αύξηση διαθεσιμότητας χώρων 

στάθμευσης εκτός οδού  

Δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης  Δημιουργία επιπλέον οργανωμένων 
χώρων στάθμευσης εκτός οδού 

 
15.000.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου 
 

- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-
2027 

 

 
-Δήμος Ιλίου 

 
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

/Περιφέρεια Αττικής 

 

Καθορισμός διαδρομών πρόσβασης με τη 

χρήση σχετικής καθοδηγητικής σήμανσης 

στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης 

(κυρίως στις εισόδους της πόλης) 

Πιλοτική εφαρμογή έξυπνης κάρτας 
κατοίκου (καταβολή τέλους 
στάθμευσης, κοινόχρηστα ποδήλατα, 
δημόσιες συγκοινωνίες κ.λπ.) 

 
 
 

500.000 € 

 
7.4 Αστυνόμευση για αποφυγή  
παράνομης στάθμευσης  
 

 

Στοχευμένο πρόγραμμα αστυνόμευσης 

παράνομης στάθμευσης (εστίαση σε 

κρίσιμες περιοχές του δικτύου και χρονικές 

περιόδους, βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων 

πόρων) 

 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Αύξηση χρήσης 
εναλλακτικών καυσίμων 

8.1 Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων 

Μελέτη χωροθέτησης ΣΦΗΟ  
Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων : 30.000 €- 50.000 € 

- Πράσινο Ταμείο 

- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Δήμος Ιλίου 

 

Χωροθέτηση ΣΦΗΟ και δημιουργία 

κεντρικής πλατφόρμας διαχείρισης και 

παρακολούθησης των σταθμών φόρτισης.  

Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων σε επιπλέον 
διαθέσιμους και κατάλληλους 
δημοτικούς χώρους 

Εγκατάσταση σημείων 
φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων : 30.000 € 

8.2 Εκσυγχρονισμός στόλου 
δημοτικών οχημάτων 

 

Σταδιακή αναβάθμιση του στόλου δημοτικών οχημάτων 
με οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρικά, υβριδικά), 0.2% υβριδικά 

 
 

100.000 € 

- ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-
2027 
- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου  
- Πόροι από την λειτουργία του 
συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης 
- ΕΠΑνΕΚ  

8.3 Ανάπτυξη πακέτου κινήτρων 

Παροχή κινήτρων για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων σε νοικοκυριά 

 
 
 
 

20.000 € 

Προνομιακές συνθήκες στάθμευσης για ΙΧ και ταξί που χρησιμοποιούν εναλλακτικά 
καύσιμα 

 
- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου 
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Πακέτο μέτρων   Μέτρα 

Ορίζοντας 
υλοποίησης 

- 5ετία 

Ορίζοντας 
Υλοποίησης 

-10ετία 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

(Συνολικός) 

Πηγές χρηματοδότησης Αρμοδιότητα Βασικοί φορείς 

υλοποίησης και εγκρίσεων 

9. Διευθέτηση 
συστήματος αστικών 

διανομών 

9.1 Χωροθέτηση θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης 

Χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης  

15.000 € 

- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου 

- ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 2021-
2027 

 

-Δήμος Ιλίου 
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

/Περιφέρεια Αττικής 

 

9.2 Θέσπιση ωραρίου και της 

διάρκειας φορτοεκφόρτωσης 

Θέσπιση ωραρίου και της διάρκειας 

φορτοεκφόρτωσης για τις αστικές διανομές 

 

- 

9.3 Διερεύνηση δημιουργίας 

οργανωμένου κέντρου διανομής 

εμπορευμάτων  

 

Μελέτη  δημιουργίας οργανωμένου 
κέντρου διανομής εμπορευμάτων 

 
40.000€ 

9.4 Ενθάρρυνση διανομών με ήπια 

μέσα και οχήματα «καθαρής» 

ενέργειας 

 
Μελέτη διερεύνησης κινήτρων. 
Δράσεις ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης 

20.000€ 

9.5 Διατάξεις ελεγχόμενης πρόσβασης 

σε οχήματα διανομής σε πεζόδρομους  

και οδούς ήπιας κυκλοφορίας 

 

Μελέτες εφαρμογής και υλοποίηση 800.000€ 

10. Προωθητικές 
ενέργειες αλλαγής 

συμπεριφοράς 

10.1 Ανάπτυξη συστημάτων car-pooling και car sharing 

 
 
 
 
 

80.000 € 
 

 

 
- Ίδιοι πόροι Δήμου Ιλίου 
 

- Πράσινο Ταμείο 

 

 

 
-Δήμος Ιλίου 

 

10.2 Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop) συμμετοχικού σχεδιασμού 

10.3 Ενημερωτικές ημερίδες σε συλλόγους και εκπαιδευτικές δομές 

10.4 Προβολή επιχειρήσεων του Δήμου Ιλίου που εφαρμόζουν καινοτόμα προγράμματα για τη μετακίνηση των εργαζομένων 
τους στην εργασία 

 
10.5 Άλλες εκστρατείες και δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας 
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Βιβλιογραφία- Πηγές 

• Ιστοσελίδα Δήμου Ιλίου, www.ilion.gr 

• Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας, https://home.asda.gr/ 

• Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης , https://europa.eu/european-

union/index_el  

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, 

https://urbact.eu/  

• Eltis, The Urban Mobility Observatory, https://www.eltis.org/el  

• CIVITAS: Cleaner and better transport in cities, https://civitas.eu/ 
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