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ΤΙ ΕΙΝΑΙ το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

 

ΣΒΑΚ: Στρατηγικό Σχέδιο για το Σύστημα των Μεταφορών στην Πόλη 

 

Κινητικότητα = Μεταφορά – Μετακίνηση - Προσβασιμότητα 

 

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

 

 

Η Βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτισμένης πόλης 

 

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

 

Ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και οι μεταφορές δεν σχεδιάζονται ως 
μαζικές, αλλά ξεχωριστών ατόμων με ανάγκες και επιθυμίες  

 

  

 
 



ΓΙΑΤΙ ΣΒΑΚ 

 

Κλιματική Αλλαγή:  

 αλλαγή των καιρικών συνθηκών  

 άνοδος της στάθμης της θάλασσας  

 και άλλα ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα  

 

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες οφείλονται στην ανθρώπινη 
δραστηριότητα και οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται, είναι αυτές που οδηγούν στην 
κλιματική αλλαγή.  

 

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



 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Η κινητικότητα μεταμορφώνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αλλάζοντας τον τρόπο 

που άνθρωποι & αγαθά κινούνται μεταξύ πόλεων & χωρών. 

1. Τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους ζουν σε αστικές περιοχές 

2. Στις πόλεις: πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, όμως και οικονομικοί μοχλοί και 

ο τόπος για επιχειρηματικότητα και επενδύσεις 

3. Οι αστικές μεταφορές: άμεσο αντίκτυπο στη ρύπανση του αέρα και το θόρυβο, 

όμως θεμελιώδους σημασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

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

εμπορευματικής κίνησης 

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

6. Το ½ του παγκόσμιου πληθυσμού ανήκει σήμερα στη μεσαία τάξη, αλλάζοντας 

ριζικά τον τρόπο ζωής & τις προσδοκίες για κινητικότητα 



 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (αύξηση) 

 αύξηση θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης: φλεγόμενος πλανήτης! 

 εμφάνιση παγετώνων 

 θέρμανση των ωκεανών 

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

 Αύξηση της στάθμης της θάλασσας 

 καιόμενα δάση στις ΗΠΑ 

 ακραία καιρικά φαινόμενα 

 

Φυσικό Οικοσύστημα + τύχη της ανθρωπότητας: ΥΠΟ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 

 

 



 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

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

 

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

 

 

Ηθική ευθύνη του Επιστήμονα να προειδοποιήσει για την υπαρκτή απειλή και να θέσει 
την κατάσταση ως πραγματικά έχει 

 



 ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

 

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

 

 Η χρήση του ποδηλάτου ισοδυναμεί με μείωση κατά 16 εκ. τόνους ισοδυνάμου 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά έτος, μόνο στην Ευρώπη. Αυτή η μείωση αντιστοιχεί 
στις ετήσιες εκπομπές CO2 μίας ολόκληρης χώρας (όπως η Κροατία). Από τη μείωση αυτή 
εξοικονομούνται από 600 εκατομ. έως 5,6 δισεκατομ. € ετησίως. 

 

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

 

 

 



ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ/ 

Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ αστική κινητικότητα ; 

Στόλος Οχημάτων στην Ελλάδα 



ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ/ 

Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ αστική κινητικότητα ; 

► η παράνομη στάθμευση επιβαρύνει κατά 30% την κυκλοφορία,  

► η στάθμευση σε διασταυρώσεις κεντρικών αξόνων της πόλης μειώνουν την 
κυκλοφοριακή ικανότητα έως και 145% 

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

► Το αυτοκίνητο καταλαμβάνει το 80% του Δημόσιου Χώρου, ενώ είναι ακίνητο 
τις 22 από τις 24 ώρες την ημέρα 

 

► Η πόλη ΜΠΟΡΕΙ να αλλάξει 

  



Τι πόλη θέλουμε ;;; 



ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ο Δήμος Αθηναίων: αποτελεί τον πολυπληθέστερο Ο.Τ.Α. της χώρας με 664.046 

κατοίκους (απογραφή 2011). Παρουσιάζει σημαντική μείωση πληθυσμού κατά 

133.386 (16,9%) σε σχέση με την απογραφή του 2001 (789.116 κατοίκους). 

 

Οι επτά (7) δημοτικές κοινότητες, πρώην δημοτικά διαμερίσματα: 

1.Το κέντρο των Αθηνών με το λεγόμενο εμπορικό τρίγωνο (Σύνταγμα - Ομόνοια - 

Μοναστηράκι)/ 75.810 κάτοικοι 

2.Τις νοτιοανατολικές συνοικίες (Νέος Κόσμος, Παγκράτι)/ 103.004 κάτοικοι 

3.Τις νοτιοδυτικές συνοικίες (Αστεροσκοπείο, Πετράλωνα, Θησείο)/ 46.508 κάτοικοι 

4.Τις δυτικές συνοικίες (Κολωνός, Ακαδημία Πλάτωνος, Βοτανικός, Προφ. Δανιήλ, 

Σεπόλια)/ 85.629 κάτοικοι 

5.Τις βορειοδυτικές συνοικίες από τα Κάτω Πατήσια μέχρι τον Προμπονά/ 98.665 

κάτοικοι 

6.Τις βόρειες κεντρικές συνοικίες (Άγιος Παντελεήμονας, Κυψέλη κλπ)/ 130.582 

κάτοικοι 

7.Τις βορειοανατολικές συνοικίες (Αμπελόκηποι, Ερυθρός Σταυρός, Πολύγωνο κλπ)/ 

123.848 κάτοικοι 



ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 



ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
Στο Δήμο Αθηναίων κυρίαρχη χρήση: η κατοικία (κυρίως γενική κατοικία, αμιγής: 
Φιλοπάππου, Στρέφη, Λυκαβηττός) 

+ 

 Εμπορική δραστηριότητα & Αναψυχή/ Ψυχαγωγία (Υπερτοπικό Κέντρο Δήμου + 
Κέντρο Δήμου + Τοπικό Κέντρο Γειτονιάς): Εμπορικό/ Ιστορικό Τρίγωνο, 
Κολωνάκι, Γκάζι, Θησείο, Πλάκα, Κουκάκι, κλπ 

 

Συναντάς: 

 Ελεύθερους χώρους & χώρους  αστικού πρασίνου είτε υπερτοπικής σημασίας 
π.χ. Εθν. Κήπος, Λυκαβηττός, Φιλοπάππου, Πεδίο του Άρεως, Λόφος 
Τουρκοβουνίων,  είτε τοπικής όπως ο Λόφος του Στρέφη, Πάρκο Ελευθερίας, 
Άλσος Ιλισίων, Άλσος Προμπονά, κλπ . 

 Εξαιρετικά Σημαντικούς Αρχαιολογικούς Χώρους, π.χ. Ακρόπολη, Αρχαία 
Αγορά, Παναθηναϊκό Στάδιο, κλπ 

 ειδικές χρήσεις μείζονος σημασίας (Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αλεξάνδρα, 
Αρεταίειο, Αιγινήτειο, 417 ΝΙΜΤΣ, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ιπποκράτειο, 
Σπηλιοπούλειο, Έλενας Βενιζέλου, Άγιος Σάββας, Ελπίς, Παίδων, Συγγρού, 
κλπ) 

 οργανωμένους χώρους άθλησης όπως το Γήπεδο του Παναθηναϊκού επί της Λ. 
Αλεξάνδρας, Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος επί της Αρδηττού, Πανελλήνιος 
Γυμναστικός Σύλλογος επί της Μαυροματέων, Στάδιο Ρουφ  στην Πέτρου Ράλλη, 
Γήπεδο Ακαδημίας Πλάτωνος επί της Δράκοντος, Γήπεδο Απόλλωνα, κλπ 

 



ΓΠΣ Δήμου Αθηναίων 



Δήμος Αθηναίων 



ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
Στο Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, συναντάς: 

 

 Διοικητικές Υπηρεσίες Κεντρικής Κυβέρνησης, π.χ. Βουλή, Υπουργεία, κλπ 

 

 Διοικητικές Υπηρεσίες Δήμου, π.χ. Δημαρχείο, Τεχνικές Υπηρεσίες, κλπ 

 

 Αρχαιολογικούς Χώρους, π.χ. Ακρόπολη, Αρχαία Αγορά, Παναθηναϊκό Στάδιο, 
κλπ 

 

 Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα, Attica, Notos, Athens Heart Mall, Super 
Markets, κλπ 

 

 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, π.χ. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική 
Σχολή, Παλιό Χημείο/εργαστήριο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδασκαλείο Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Σχολή Καλών Τεχνών, Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κλπ 

 

 Σχολικά συγκροτήματα, π.χ. 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών, Γαλλικό Ινστιτούτο 
Αθηνών, Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών 
Σπουδών, κλπ 

 

 

 

 



Δακτύλιος – Τμήμα περιοχής ΣΟΑΠ 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 
 (ΠΗΓΗ: Μελέτη Προέλευσης – Προορισμού 

Μετακινήσεων, ΟΑΣΑ, 2006-2007) 

• % Ενδοδημοτικών Μετακινήσεων: 

 55% 

 

• % Μετακινήσεων με Δημόσια Συγκοινωνία: 

 58% 

 

• % Μετακινήσεων με Ποδήλατο και πεζή: 

 1,1% ποδήλατο και 10,9% πεζή 

 

• % Μετακινήσεων με ΙΧ: 

 20,2% 

 

• % Μετακινήσεων με ΤΑΞΙ: 

 3,1% 



ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

Οι βασικοί οδικοί άξονες στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά είναι: 

η Λ. Κηφισού, η Λ. Αθηνών, η Λ. Κηφισίας, η Λ. Μεσογείων, η Κατεχάκη, η 
Πειραιώς, η Πέτρου Ράλλη, η Βασ. Σοφίας, η Λ. Βασ. Όλγας, η Λ. Βασ. 
Αμαλίας, η Λ. Κωνσταντινουπόλεως, η Λ. Συγγρού, η Λ. Βουλιαγμένης, η 
Ηλιουπόλεως, η Αχιλλέως, η Φιλελλήνων και η Π. Κανελλοπούλου. 

 

Χαμηλότερης κυκλοφοριακής σημασίας οδικοί άξονες είναι οι οδοί: 

Αγίας Άννης, Μακρυγιάννη, Αγίου Πολυκάρπου, Ορφέως, Δεληγιώργη, 
Τσαλδάρη, Αγ. Κωνσταντίνου, Συρακουσίων, Ι. Φωκά, Λ. Γαλατσίου, 
Αχαρνών, Πατησίων, Λιοσίων, Αυλώνος, Σεπολίων, Λένορμαν, Κυψέλης, 
Ευελπίδων, Τριών Ιεραρχών, Καλλιρόης, Υμηττού, Φιλολάου, 
Μιχαλακοπούλου, η Ιερά Οδός, Ιπποκράτους, Ακαδημίας, Λ. Αλεξάνδρας, 
Βριλησσού, Κυψέλης και Προφήτη Δανιήλ.  



ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ 
Μετρήσεις Φόρτων από το ΚΔΚ 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ 
Μετρήσεις Φόρτων από το ΚΔΚ 



ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Το Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, εξυπηρετείται από: 

 

 ΜΕΤΡΟ (Γραμμή 2: Νέος Κόσμος, Συγγρού-Φιξ, Ακρόπολη, Σύνταγμα, 
Πανεπιστήμιο, Ομόνοια, Μεταξουργείο, Στ. Λαρίσης, Αττική, Σεπόλια/ Γραμμή 3: 
Κεραμικός, Μοναστηράκι, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, 
Αμπελόκηποι, Πανόρμου, Κατεχάκη)  

 ΗΣΑΠ (Γραμμή 1: Πετράλωνα, Θησείο, Μοναστηράκι, Ομόνοια, Βικτώρια, 
Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Άνω Πατήσια)  

 ΤΡΑΜ (Σύνταγμα, Ζάππειο, Συγγρού-Φιξ, Κασομούλη, Νέος Κόσμος, 
Μπακνανά) 

 Λεωφορειακές Γραμμές και Τρόλεϊ του ΟΑΣΑ/ μεγάλο πλήθος λεωφορειακών 
γραμμών  

 ΚΤΕΛ Νομού Αττικής  (Πλ. Αιγύπτου, Πλ. Αγ. Ασωμάτων) 

 ΚΤΕΛ Κηφισού 

 ΚΤΕΛ Λιοσίων 

 ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης (Πλ. Αιγύπτου, Στ. Κηφισού) 

 Διεθνή Δρομολόγια Λεωφορείων  (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, 
κλπ) 

 

 

 

 

 

 

 



Γραμμές ΜΕΤΡΟ/ ΗΣΑΠ 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΟΑΣΑ 

► Προβλήματα στη συχνότητα των δρομολογίων λόγω ανεπαρκούς 
στελέχωσης από οδηγούς στον ΟΑΣΑ 

 

► 280 στάσεις με πληροφόρηση δρομολογίων μέσω τηλεματικής, π.χ. 

 



ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΚΤΕΛ 

 

Υπολογίζεται ότι η μέση επιβατική κίνηση 24ώρου για το έτος 2017, συνολικά και για 

τους δύο σταθμούς (Κηφισός + Λιοσίων), ανερχόταν σε: 

 

 Αναχωρήσεις: 12.544 (8.022 + 4.522) επιβάτες 

 Αφίξεις: 12.106 (7.619 + 4.487) επιβάτες 

 

Η επιβατική κίνηση 24ώρου, την τυπική περίοδο, για τους δύο (2) σταθμούς, 
συνολικά για τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις είναι ίση με 24.650 επιβάτες. 

 

Η επιβατική κίνηση 24ώρου, τη θερινή περίοδο, για τους δύο (2) σταθμούς, 
συνολικά για τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις είναι ίση με 44.196 επιβάτες. 

 

 

 

 



ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

Ο συνολικός αριθμός των Διεθνών δρομολογίων (Λεωφορεία) σε εβδομαδιαία βάση, 
έχει ως εξής:  

 

► Προς χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε.: 764 αναχωρήσεις και 764 αφίξεις (με 

τον κύριο όγκο - 638 δρομολόγια - να αφορά στην Αλβανία).  

 

► Προς χώρες - μέλη της Ε.Ε.:  

 Βουλγαρία: 52 αναχωρήσεις και 52 αφίξεις  

 Ρουμανία: 49 αναχωρήσεις και 49 αφίξεις  

 Πολωνία: 36 αναχωρήσεις και 36 αφίξεις  

 Λοιπές χώρες: 39 αναχωρήσεις και 39 αφίξεις  

 Σύνολο: 176 αναχωρήσεις και 176 αφίξεις  

 

Επομένως, το σύνολο των δρομολογίων διεθνών μεταφορών (Λεωφορεία) 

ανέρχεται σε 940 (764+176) αναχωρήσεις και 940 αφίξεις εβδομαδιαίως, ή 134 

ημερησίως, κατά μέσο όρο.  

 

 

 

 

 



ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΝΕΟΣ ΚΣΥΛ 

 

 

 

Ο νέος ΚΣΥΛ (Κεντρικός Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων) πρόκειται να 
αντικαταστήσει τους δύο υφιστάμενους Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων 
(Λιοσίων και Κηφισού) και να συνενώσει τις υπηρεσίες τους. 

 

Ο ΚΣΥΛ προβλέπεται να κατασκευασθεί σε οικόπεδο έκτασης 66.420τμ στην 
περιοχή του Ελαιώνα. 

 

Συγκεκριμένα χωροθετείται στην περιοχή του Ελαιώνα, σε έκταση που περικλείεται 
από τον Παράδρομο της Λ. Κηφισού, την Ιερά Οδό και τις οδούς Αγ. Άννης και 
Πιερίας. 

 

 

 

 

 

 

 



Περιοχή του μελλοντικού 
Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων  



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Σήμερα στον Δήμο Αθηναίων:  

 

Α’ ΦΑΣΗ:  

 

Θέσεις επισκεπτών: 1.675 

Θέσεις κατοίκων: 2.138 

Ειδικές θέσεις: 807 

Δίκυκλα: 919 

 

 

 

Β’ ΦΑΣΗ:  

 

Θέσεις επισκεπτών: 1.788 

Θέσεις κατοίκων: 3.039 

Ειδικές θέσεις: 162 

Δίκυκλα: 685 

Φορτοεκφόρτωση: 31 

 

+ 70 θέσεις επισκεπτών στο Α’ 
Νεκροταφείο 

 Α’+Β’ ΦΑΣΗ (11.314 θέσεις):  

 

Θέσεις επισκεπτών: 3.533 (1η ώρα: 1 €, 2η ώρα: +1 €, 3η ώρα: +4 €)   

Θέσεις κατοίκων: 5.177 (10 € ετησίως) 

Ειδικές θέσεις: 969 

Δίκυκλα: 1.604 

Φορτοεκφόρτωση: 31 

 

 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 

 

Σήμερα στον Δήμο Αθηναίων:  

 

►  90 Δημοτικοί Αστυνόμοι για Ελεγχόμενη Στάθμευση (το 70% αστυνομεύει) 

 

 

► Στη ζώνη επισκεπτών τοποθετούνται αισθητήρες: η κάθε θέση επισκέπτη 
αριθμείται μοναδικά και αντιστοιχεί σε έναν αισθητήρα/ Πρόβλημα: 
εξακολουθεί η δυνατότητα πληρωμής με κάρτα 

 

 

 



ΑμΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

H Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) κατέγραψε στις περισσότερες χώρες του 
κόσμου ένα ποσοστό 8-10% Ατόμων με Αναπηρία.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό ατόμων με Αναπηρίες κυμαίνεται μεταξύ 10-
15%.  

Στην Ε.Ε. και σύμφωνα με την Π.Ο.Υ. την τελευταία δεκαετία οι ρυθμοί είναι 
αυξητικοί (αύξηση της τάξης του 2-7%), η οποία φαίνεται να οφείλεται και στα 
τροχαία ατυχήματα.  

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία, υπολογίζεται γύρω στο 1 
εκατομμύριο.  

 

Μέχρι πρόσφατα, η πόλη της Αθήνας ήταν σε πολλά σημεία της, αφιλόξενη ακόμα 
και για τους απλούς πεζούς, πόσο μάλλον για τα άτομα με αναπηρίες.  

Η δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας δεν είναι ένα εύκολο έργο, ιδιαίτερα σε 
μια πόλη σαν την Αθήνα, μια πόλη 3.500 ετών, με κτίρια παλιά, με προβληματική 
ρυμοτομία σε πολλά σημεία, με στενά πεζοδρόμια.  

 

Ο Δήμος Αθηναίων έχει κάνει στον τομέα αυτό ένα σημαντικό έργο. Η Αθήνα τα 
τελευταία χρόνια απέκτησε νέα πεζοδρόμια με αντιολισθητικές πλάκες, ειδικούς 
οδηγούς όδευσης τυφλών και ράμπες.  

 



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 

Στην πόλη της Αθήνας διαβιούν πολίτες μετανάστες, που εργάζονται, αποκτούν 
βιοτικούς δεσμούς με την Αθήνα και συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή της πόλης. 

Ζουν στην πόλη πολίτες μεταναστευτικής καταγωγής, οι οποίοι γεννήθηκαν, 
μεγάλωσαν και είναι πλέον ενήλικοι πολίτες και δημότες. 

 

Στο Δήμο της Αθήνας λειτουργεί το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΑΡ.78 
του ν. 3852/2010), ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου, για την ενίσχυση της 
ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. 

 

Έργο του ως άνω Συμβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του 
Δήμου Αθηναίων, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους 
με δημόσιες υπηρεσίες ή τη δημοτική αρχή.  



Διαχρονική μεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων 
(πηγή : ΥΠΕΝ/ Διεύθυνση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου) 

 Η διαχρονική εξέλιξη των τιμών δείχνει ότι, παρόλο τις αυξομειώσεις των 
μέσων ετήσιων τιμών ρύπανσης από χρόνο σε χρόνο, στις διάφορες θέσεις, 
υπάρχει τάση πτωτική ή τάση σταθεροποίησης, ανάλογα με το ρύπο. 

 

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποδοθεί: 

 

► κυρίως στην τεχνολογική αναβάθμιση του στόλου των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, 

► στην εφαρμογή του μέτρου της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ), 

► στα μέτρα ελέγχου εκπομπής ρύπων από διάφορες πηγές, 

► στη χρήση καυσίμων με καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές, 

► στη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς, 

► στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, 

► στη διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό, βιομηχανικό και τριτογενή 
τομέα, 

► στην ολοκλήρωση των μεγάλων κυκλοφοριακών έργων κλπ. 

 
 Σύμφωνα με τις Εκθέσεις Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, οι σταθμοί στον Δήμο 

Αθήνας χαρακτηρίζονται «Κυκλοφορίας, Αστικοί». 
 Η κύρια πηγή ρύπανσης είναι η κυκλοφορία οχημάτων και εποχιακά η λειτουργία 

συστημάτων θέρμανσης. 



Αξιολόγηση ποιότητας ατμόσφαιρας σύμφωνα με την 

Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης έτους 2018  
► Για το μονοξείδιο του άνθρακα, παρουσιάζεται γενικά τάση μείωσης 

των τιμών.  

► Για το διοξείδιο του θείου, υπάρχει σημαντική τάση μείωσης των τιμών 
που συνδέεται με τις μειώσεις της περιεκτικότητας του θείου τόσο στο 
πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης όσο και στην αμόλυβδη βενζίνη.  

► Για το βενζόλιο, μέχρι το 2014 παρατηρείται τάση μείωσης των 
συγκεντρώσεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ το 2015 
παρατηρήθηκε αύξηση της τιμής συγκέντρωσης και στη συνέχεια τάση 
σταθεροποίησης.  

► Για το μονοξείδιο του αζώτου υπάρχει τάση μικρής μείωσης των τιμών.  

► Για το διοξείδιο του αζώτου υπάρχει τάση μείωσης ή σταθεροποίησης 
των τιμών τα τελευταία χρόνια, ανάλογα με τη θέση μέτρησης.  

► Για το όζον υπάρχει γενικώς μια τάση σταθεροποίησης των τιμών με 
έντονη διακύμανση από έτος σε έτος σε κάποιους σταθμούς, λόγω της 
φύσης του ρύπου.  

► Για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10) γενικά παρατηρείται μικρή 
μείωση στις τιμές ρύπανσης από το ρύπο αυτό ή σταθεροποίηση.  

► Για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ2,5) παρατηρείται μικρή τάση 
μείωσης των τιμών ή σταθεροποίηση. 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

► Η κύρια πηγή θορύβου είναι η κυκλοφορία οχημάτων, που είναι διάχυτη 
σε όλο το οικιστικό πλέγμα, με μεγαλύτερη ένταση στους δρόμους με 
αυξημένη κυκλοφορία. 

 

► Γενικές Κατηγορίες Επιπτώσεων 

 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ & ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Lden,    όριο  70dB(A) 

Lnight   όριο  60dB(A) 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σύμφωνα με την -πλέον πρόσφατη μελέτη (2013)- «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ- ΦΙΛΟΘΕΗΣ» 
έγιναν 24ωρες μετρήσεις σε ένα  σύνολο  70 θέσεων  στο κύριο οδικό 
δίκτυο.  Οι καταγραφείσες στάθμες είναι υψηλές όλο το 24ώρο. 

 

Κατανομή επιφανείας ανά ζώνη οδικού 

κυκλοφοριακού θορύβου 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το 1987 είχε γίνει χαρτογράφηση οδικού κυκλοφοριακού θορύβου στο 
Δήμο της Αθήνας. 

Στη συνέχεια, το 1995 πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις θορύβου μετά την 
πεζοδρόμηση του Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας, σε 25 θέσεις στην 
περιοχή επέμβασης, στις οποίες είχαν πραγματοποιηθεί μετρήσεις και το 
1987. 

Η στάθμη θορύβου βελτιώθηκε (μειώθηκε), αλλά παρέμεινε υψηλή εντός 
του εμπορικού τριγώνου μετά την εφαρμογή του μέτρου, κυρίως λόγω 
της  κυκλοφορίας δικύκλων, τα οποία δεν τηρούσαν τους κανονισμούς 
εφαρμογής του μέτρου. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Οι μεγάλοι οδικοί άξονες (π.χ. Λ. Κηφισίας, Λ. Βασ. Σοφίας, Λ. Αλεξάνδρας, 
Λ. Αθηνών, Λ. Συγγρού, κλπ) ή οδικοί άξονες με μεγάλους κυκλοφοριακούς 
όγκους (Πατησίων, Αχαρνών, κλπ): 

•επιφέρουν αποκοπή του οικιστικού ιστού, 

•δυσχεραίνουν τη σύνδεση επιμέρους περιοχών του Δήμου για τους 
πεζούς, τους ποδηλάτες, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και τους 
μετακινούμενους με όχημα.  

 

Το κύριο οδικό δίκτυο (π.χ. Πανεπιστημίου, Ιπποκράτους, κλπ): 

•Εξυπηρετεί στις ώρες αιχμής υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους, 

•η ζήτηση αυξάνει (αύξηση αριθμού οχημάτων, αύξηση πληθυσμού, κλπ), 

•η προσφορά παραμένει κατά κανόνα σταθερή ή μειώνεται λόγω της 
παράνομης στάθμευσης (π.χ. Ιπποκράτους, Χαρ. Τρικούπη, κλπ), η οποία 
μειώνει την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού, με αποτέλεσμα 
περισσότερα τμήματα οδών να φθάνουν τα επίπεδα κορεσμού και οι 
περίοδοι κορεσμού να αυξάνονται. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

Στα πεζοδρόμια συχνά: 

• μόνιμα εμπόδια (στύλοι, κάδοι, στάσεις, δένδρα, κλπ) ή προσωρινά 
εμπόδια (παράνομα σταθμευμένα οχήματα) 

• Μικρό πλάτος/ αδιαμόρφωτα 

 

Συνέπεια: 

• Αποθάρρυνση της πεζή μετακίνησης 

• Αύξηση αριθμού ατυχημάτων/ μειωμένη οδική ασφάλεια 

• Περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση 

 

Πρόβλημα παράνομης στάθμευσης: 

• παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων 

• διπλοπαρκάρισμα 

• παράνομη στάθμευση στις διασταυρώσεις οδών, κλπ 

 

 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Λεωφορειολωρίδα επί της οδού Χαρ. 
Τρικούπη 

Λεωφορειολωρίδα επί της οδού Χαρ. 
Τρικούπη & Απαγόρευση Στάσης/ 
Στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Λεωφορειολωρίδα (απαγόρευση 
στάσης/στάθμευσης) επί της οδού 
Ιπποκράτους στην δεξιά πλευρά της οδού 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ εξετάστηκαν τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά 
στάθμευσης στα ακόλουθα οδικά τμήματα: 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

Πίνακας : Σύγκριση νόμιμης/παράνομης στάθμευσης Ι.Χ. στα εξεταζόμενα 
οδικά τμήματα κατά την ημερήσια απογραφή (10:00-15:00) 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας : Σύγκριση νόμιμης/παράνομης στάθμευσης Ι.Χ. στα εξεταζόμενα οδικά 
τμήματα κατά τη νυχτερινή απογραφή (03:00-05:00) 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 



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

και της βιώσιμης κινητικότητας 

 

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

 

3. Επέκταση/ Αναβάθμιση/ Αύξηση Χρήσης Δικτύου ΜΜΜ 

 

4. Μείωση κυκλοφορίας οχημάτων 

 

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός εκτεταμένου/ ολοκληρωμένου 
δικτύου εξυπηρέτησης ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και 
ποδήλατο) που να συνδέει τις γειτονιές με το Κέντρο, τους χώρους 
Πολιτισμού, σχολικά συγκροτήματα, αθλητικά συγκροτήματα, με 
τους ποδηλατοδρόμους όμορων Δήμων, κλπ. 

 

6. Βελτίωση της λειτουργίας και επέκταση των υφιστάμενων δικτύων 
πεζοδρόμων 

 

 

 

 



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

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

 

8. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, κλπ 

 

9. Ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ  

 

10. Βελτιώσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

 

11. Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας και ενθάρρυνση εναλλακτικών 
επιλογών μετακίνησης 

 

12. Υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης και 
ανάδειξη νέων χώρων 

 

13. Έργα οδοποιίας 

 

 

 

 

 

 

 


