
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» 

 
1η Συνάντηση Δικτύου Φορέων 

 
Σύστημα Μεταφορών – 

Υφιστάμενη Κατάσταση στο Δήμο Πεντέλης 

Ανάδοχος: ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
Ι.Κ.Ε. – ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ – Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε. 

 

Θοδωρής Μαυρογεώργης 

Συγκοινωνιολόγος MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc(Fin) 

 

24 Οκτωβρίου 2019 

 



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 

 

Η θερμοκρασία που έχει ο πλανήτης σήμερα είχε σημειωθεί πριν 150.000 χρόνια, με 
τη διαφορά ότι η στάθμη της θάλασσας ήταν υψηλότερη κατά 8μ. από τη σημερινή. 

 

Φυσικό Οικοσύστημα + τύχη της ανθρωπότητας: ΥΠΟ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 

 

 



 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 ;;; 



ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
Στο Δήμο Πεντέλης κυρίαρχη χρήση: η κατοικία 

+ 

 Εμπορική δραστηριότητα & Αναψυχή 

 

 κατά μήκος της Λεωφ. Δημοκρατίας, της Παν. Τσαλδάρη, της Πηγής και της 
Ελ. Βενιζέλου στη Δ.Κ. Μελισσίων, 

 περιμετρικά της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης, 

 περιμετρικά της πλατείας Αγίας Τριάδας και επί της οδού Βασ. Γεωργίου στη 
Δ.Κ. Πεντέλης 

 

Συναντάς: 

 Ελεύθερους χώρους & χώρους  αστικού πρασίνου είτε τοπικής σημασίας π.χ. 
Πάρκο Τσαγκάρη, είτε υπερτοπικής όπως το Δάσος Αγίου Θεοκλήτου (πέριξ 
Μονής Πεντέλης) και το όρος Πεντέλης.  

 ειδικές χρήσεις μείζονος σημασίας (Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ (πτέρυγα 
Τσαγκάρη/ πτέρυγα Μπόμπολα), Παίδων Πεντέλης, ΠΙΚΠΑ, 414 ΣΝΕΝ 
(Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων), Μονή Πεντέλης) 

 οργανωμένους χώρους άθλησης όπως το Γήπεδο Μελισσίων επί της οδού Κων. 
Τσιμπρικίδη, Κλειστό Γήπεδο Νέας Πεντέλης  επί της Λ. Ελ. Βενιζέλου 

 

(πληθυσμός 34.934 κάτοικοι –ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011) 



ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

► Βασικό & κύριο οδικό δίκτυο: Λ. Δημοκρατίας/ Ανδρ. Παπανδρέου, Λ. 

Πεντέλης (συνδέουν τις Δ.Κ. Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης) 

 

► ο Δήμος συνορεύει με τους Δήμους Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Παλλήνης, 

Χαλανδρίου και Βριλησσίων με τις διαδημοτικές οδούς: Λεωφ. 

Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλή, Λ. Πεντέλης, Στρ. Παπάγου, Χρυσ. 

Τραπεζούντος, Ιάσωνος, κλπ.  

  

► Οι βασικοί δευτερεύοντες οδικοί άξονες ανά Δημοτική Κοινότητα είναι: 

 Δ.Κ. Μελισσίων: Παν. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου, Πηγής, 17ης 

Νοέμβρη, 25ης Μαρτίου, Κουντουριώτου, Θεμιστοκλέους, Αγίου Σίλα. 

 Δ.Κ. Νέας Πεντέλης: Αλ. Παναγούλη, Ηρώων Πολυτεχνείου, 28ης 

Οκτωβρίου, Αγίου Σίλα, 25ης Μαρτίου. 

 Δ.Κ. Πεντέλης: Βασ. Γεωργίου, Δουκ. Πλακεντίας, Φίλωνος, 

Ιπποκράτους 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Οι μεγάλοι οδικοί άξονες (π.χ. Λ. Δημοκρατίας) ή οδικοί άξονες με 
μεγάλους κυκλοφοριακούς όγκους: 

• 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. Λ. Δημοκρατίας, Ανδρ. Παπανδρέου, 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 (πχ Λ. Δημοκρατίας, Παν. Τσαλδάρη, Ελ. 
Βενιζέλου 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. 

 



ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

• Υψηλά ποσοστά διαμπερούς κυκλοφορίας (πχ προς/από Κηφισιά – 
από/προς Βριλήσσια/ Χαλάνδρι) σε οδικούς άξονες μεγάλης 
κυκλοφορίας, όπως: Λ. Δημοκρατίας, Κ. Καραμανλή, 17ης Νοεμβρίου 

• Έλλειψη ουσιαστικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων -στο σύνολο της 
πόλης- που να εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο και να 
επιφέρουν ορατές βελτιώσεις στην κίνηση πεζών και οχημάτων 

• Έντονα προβλήματα σε σχέση με τη στάθμευση, ιδιαίτερα στις 
εμπορικές περιοχές του Δήμου, Παν. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου, κλπ. 

• Περιοχές έντονης συνύπαρξης πεζών και οχημάτων 

• Η πολυαρχία και η ύπαρξη πολλών (συν)αρμόδιων φορέων πρόβλημα 
για το σχεδιασμό και υλοποίηση έργων, από πλευράς Δημοτικής Αρχής 

• Ασυμφωνίες μεταξύ κυκλοφοριακού και πολεοδομικού σχεδιασμού 

• Αντιμετώπιση των ζητημάτων της κινητικότητας ως κυκλοφοριακό 
πρόβλημα και όχι σε συνάρτηση με την ποιότητα και λειτουργία του 
δημόσιου χώρου και των χρήσεων και το αντίστροφο 



ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Στα πεζοδρόμια συχνά: 

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

• 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 

 

 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στη Δ.Κ. Μελισσίων 

 Τα Μελίσσια διασχίζονται από ρέματα που προκαλούν ασυνέχειες στο 
οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες περιπορείες για 
την εξυπηρέτηση των περιοχών εκατέρωθεν των ρεμάτων 

 

 Η Πλ. Ελευθερίας στη συμβολή των οδών Αγ. Γεωργίου & 17ης Νοεμβρίου 
αποτελεί πόλο έλξης μετακινήσεων στην πόλη των Μελισσίων, καθώς εκεί 
χωροθετείται η εκκλησία Αγ. Γεωργίου και πολλές χρήσεις αναψυχής όπως 
ταβέρνες, καφετέριες, κλπ  

 

 Στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό των Μελισσίων μεγάλο ποσοστό του οδικού 
δικτύου είναι χαρακτηρισμένο ως πεζόδρομοι, χωρίς αυτοί να λειτουργούν 
με αυτό το καθεστώς. Επίσης, υπάρχουν ορισμένοι μη διαμορφωμένοι 
πεζόδρομοι πλησίον του Σισμανογλείου, οι οποίοι φέρουν τη σχετική 
κατακόρυφη σήμανση, χωρίς αυτή να τηρείται. Διαμορφωμένος 
πεζόδρομος στα Μελίσσια είναι η οδός Αλεξ. Παναγούλη μεταξύ των Λ. 
Δημοκρατίας και Αθ. Διάκου. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στη Δ.Κ. Μελισσίων 

 

 

 Στα Άνω Μελίσσια συναντιούνται περιοχές εκτός σχεδίου (υπό ένταξη η 
3η και 4η γειτονιά). Επίσης υπάρχουν μεγάλες κατά μήκος κλίσεις, 
δημιουργώντας προβλήματα στην πρόσβαση στο 3ο-5ο Δημοτικό 
Σχολείο και 2ο Γυμνάσιο, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών κατά 
τους χειμερινούς μήνες 

 

 Το χρονικό διάστημα 2005-2007 υλοποιήθηκαν στα Μελίσσια αρκετές 
μονοδρομήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές 
οδοί διπλής κατεύθυνσης με ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι 
οποίες χρήζουν μονοδρόμησης 

 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στη Δ.Κ. Μελισσίων 

 Η πρόσβαση στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο μέσω της οδού 
Σισμανογλείου (διαδημοτική οδός) παρουσιάζει πλήθος κυκλοφοριακών 
προβλημάτων. 

 

 Η στάθμευση αποτελεί, αναμφισβήτητα, ένα από τα πιο βασικά 
προβλήματα στην κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης των Μελισσίων. 
Το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης, είναι πολύ έντονο, λόγω των 
χρήσεων αναψυχής και ψυχαγωγίας, καθώς και των εμπορικών χρήσεων 
που χωροθετούνται, κυρίως στην κεντρική περιοχή της πόλης όπως στη 
Λ. Δημοκρατίας, Παν. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου, Κων. Καραμανλή, κλπ 

 

 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι σηματοδοτούμενοι κόμβοι Λ. Δημοκρατίας-
Παν. Τσαλδάρη-Ανδρ. Παπανδρέου, 25ης Μαρτίου-Λ. Δημοκρατίας-
Παπαναστασίου, 17ης Νοεμβρίου-Λ. Ζωοδόχου Πηγής παρουσιάζουν 
μειωμένη οδική ασφάλεια. Επίσης, στη συμβολή Λ. Ζωοδόχου Πηγής-
Ηρ. Πολυτεχνείου και στη συμβολή Παν. Τσαλδάρη-Σωκράτους-
Κουντουριώτη, λόγω των έντονων καμπυλών δημιουργούνται 
προβλήματα οδικής ασφάλειας (καταγεγραμμένα ατυχήματα).  



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Νέας Πεντέλης και (Παλαιάς) Πεντέλης 

Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης 

 Τα οδικά τμήματα που καταλήγουν στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 
παρουσιάζουν προβλήματα λόγω της στάθμευσης και της εξυπηρέτησης 
της κυκλοφορίας. 

 Κύριοι οδικοί άξονες της Νέας Πεντέλης θεωρούνται η 28ης Οκτωβρίου, 
η Αγ. Σίλα, η Αλ. Παναγούλη (σύνδεση με Λ. Πεντέλης και Παλαιά 
Πεντέλης), κλπ.  

 

Δημοτική Κοινότητα (Παλαιάς) Πεντέλης 

 Κύριοι οδικοί άξονες της Παλαιάς Πεντέλης θεωρούνται η Ελ. Βενιζέλου 
(προέκταση Λ. Πεντέλης), η Βασ. Γεωργίου, η οποία καταλήγει στην 
Πλατεία Αγίας Τριάδας, Φίλωνος, Καλισσιών, κλπ.  



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 
 (ΠΗΓΗ: Μελέτη Προέλευσης – Προορισμού 

Μετακινήσεων, ΟΑΣΑ, 2006-2007) 

• % Ενδοδημοτικών Μετακινήσεων: 

 28% Μελίσσια 

 8% Νέα Πεντέλη 

 5% Πεντέλη 

 

• % Μετακινήσεων με Δημόσια Συγκοινωνία: 

 25% Μελίσσια 

 42% Νέα Πεντέλη 

 20% Πεντέλη 

•   

• % Μετακινήσεων με Ποδήλατο και πεζή: 

 0,4% ποδήλατο και 5,1% πεζή/ Μελίσσια 

 0% ποδήλατο και 4,1% πεζή/ Νέα Πεντέλη 

 0% ποδήλατο και 0% πεζή/ Πεντέλη 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 
(ΠΗΓΗ: Μελέτη Προέλευσης – Προορισμού Μετακινήσεων, 

ΟΑΣΑ, 2006-2007) 

• % Μετακινήσεων με ΙΧ: 

 62% Μελίσσια 

 47% Νέα Πεντέλη 

 68% Πεντέλη 

 

• % Μετακινήσεων με ΤΑΞΙ: 

 1,7% Μελίσσια 

 2,8% Νέα Πεντέλη 

 8,5% Πεντέλη 

 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
► Ο Δήμος Πεντέλης εξυπηρετείται συγκοινωνιακά από τις λεωφορειακές 

γραμμές του ΟΑΣΑ, που συνδέουν το Δήμο με τους Σταθμούς του ΗΣΑΠ 
στο Μαρούσι και στη Νερατζιώτισσα, καθώς και με το Σταθμό του Μετρό 
Χαλανδρίου. 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

► Το υφιστάμενο δίκτυο λεωφορειακών γραμμών διέρχεται κυρίως από 
κεντρικούς δρόμους και εξυπηρετεί ανεπαρκώς τις τοπικές μετακινήσεις 
και τη σύνδεση των γειτονιών μεταξύ τους 

 

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

 

► Ελάχιστες στάσεις με πληροφόρηση δρομολογίων μέσω τηλεματικής 

 

 

 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

 

► Στην προσπάθεια να καλύψει ο Δήμος αυτή την ανάγκη, είχε –μέχρι τον 
Μάρτιο 2019- υλοποιήσει δύο (2) Δημοτικές Λεωφορειακές Γραμμές με 6 
δρομολόγια (1 λεωφορείο-1 οδηγός). Τα δύο πρωινά και τα δύο 
μεσημεριανά δρομολόγια διέρχονταν από τη Βόρεια-Κεντρική-Νότια 
περιοχή των Μελισσίων και εξυπηρετούσαν τις μετακινήσεις των 
μαθητών. Τα ενδιάμεσα (μεταξύ πρωινών και μεσημεριανών) δύο 
δρομολόγια εξυπηρετούσαν περιοχές των Μελισσίων, της Νέας και της 
Παλαιάς Πεντέλης.  



ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ 

Πηγή: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΦΑΣΗ Β (Απρίλιος 2005) 

Μετρήσεις Φόρτων Δεκέμβριος 2004 

 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ 
► 1: Γρ. Αυξεντίου-Περικλέους-Αγ. Μαρίνας (Μάιος 2019) 

2 σημεία μερισμού και 2 σημεία σύγκλισης. Δεν υπάρχουν κινήσεις, οι οποίες να 
τέμνονται σε κάποιο σημείο του κόμβου. 

93% ΙΧ αυτοκίνητα/ 4% δίκυκλα/ Υψηλός φόρτος σχολικών λεωφορείων κατά τη 
πρωινή ώρα 7:30-8:30 (12 σχολικά λεωφορεία)/ Ποδηλάτες κυρίως κατά τις 
απογευματινές ώρες 18:00-19:00 και 19:00-20:00 και όχι κατά την πρωινή ώρα 
αιχμής. Οι περισσότεροι ήταν ενήλικες, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι τα παιδιά δεν 
προτιμούν το ποδήλατο τους για τη μετάβαση στο σχολείο ή σε άλλους χώρους 
εκπαίδευσης.   



ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ 
► 2: Αγ. Μαρίνας-Περικλέους-Παλ. Λατομείων-Δημ.  Γούναρη (Μάιος 2019) 

 

3 σημεία μερισμού, 4 σημεία σύγκλισης και 2 τομές 

91% ΙΧ αυτοκίνητα/ 8% δίκυκλα/ Υψηλός φόρτος σχολικών λεωφορείων κατά τη 
πρωινή ώρα 7:30-8:30 (10 σχολικά λεωφορεία)/ Είναι αξιοσημείωτο ότι η κίνηση 
ανάστροφης από την οδό Περικλέους προς την οδό Αγ. Μαρίνας κατέχει τη 2η θέση 
στα σχολικά λεωφορεία. Ορισμένα σχολικά λεωφορεία αναγκάζονται, λόγω των 
μονοδρομήσεων, να πραγματοποιούν κύκλους στην περιοχή προκειμένου να 
παραλάβουν τους μαθητές από τα σπίτια τους με αποτέλεσμα την αύξηση του 
κυκλοφοριακού φόρτου ιδιαίτερα στις οδούς Περικλέους και Αγίας Μαρίνας. 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ 
► 3: Περικλέους-Πραξιτέλους  

 

3 σημεία μερισμού, 2 σημεία σύγκλισης και 3 σημεία τομής 

  

94% ΙΧ αυτοκίνητα/ 5% δίκυκλα/ Υψηλός φόρτος σχολικών λεωφορείων κατά τη 
πρωινή ώρα 7:30-8:30 (6 σχολικά λεωφορεία)/ Οι περισσότεροι ποδηλάτες 
παρατηρούνται κατά την απογευματινή ώρα αιχμής. 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ 
► 4: Περικλέους-Ιπποκράτους (Μάιος 2019) 

  

 

3 σημεία μερισμού, 2 σημεία σύγκλισης και 3 σημεία τομής 

  

90% ΙΧ αυτοκίνητα/ 6% δίκυκλα/ Υψηλός φόρτος σχολικών λεωφορείων κατά τη 
πρωινή ώρα 7:30-8:30 (9 σχολικά λεωφορεία) 



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. Μείωση διαμπερούς κυκλοφορίας οχημάτων. 

 

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

 

5. Βελτίωση της λειτουργίας και επέκταση των υφιστάμενων δικτύων 
πεζοδρόμων. 

 

 



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

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

 

6. Σχεδιασμός, επέκταση και επαναλειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας 

 

6. Έκδοση Γ.Π.Σ.  Δ.Κ. Πεντέλης 

 

7. Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης 

 

8. Ολοκλήρωση των εντάξεων στο Σχέδιο 3ης – 4ης γειτονιάς Δ.Κ. 
Μελισσίων και 25ης Μαρτίου στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης και των πράξεων 
εφαρμογής 

 

9. Αναθεώρηση ΓΠΣ και Πολεοδομικών Σχεδίων Δ.Κ. Μελισσίων και Δ.Κ. 
Νέας Πεντέλης  

 



… και άλλες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ προς εξέταση … 

► Απόκτηση και ανάπτυξη νέων χώρων πρασίνου στον οικιστικό ιστό της 
Δ.Κ. Μελισσίων  

► Ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ  

► Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη μείωση της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης στις Δ.Κ. Μελισσίων & Νέας Πεντέλης  

► Βελτιώσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

► Βελτιώσεις δημοτικού οδικού δικτύου  

► Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας και ενθάρρυνση εναλλακτικών 
επιλογών μετακίνησης  

► Υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης και 
ανάδειξη νέων χώρων αναψυχής 

► Έργα οδοποιίας (διάνοιξη οδών & συντήρηση παλαιών)  

► Διεκδίκηση τακτικών δρομολογίων από τον ΟΑΣΑ στις Δ.Κ. Πεντέλης & 
Νέας Πεντέλης  

► Ανανέωση εξοπλισμού δημοτικών παιδικών χαρών  

 

 



… και άλλες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ προς εξέταση … 

► Περιφρούρηση της τήρησης των χρήσεων γης και προστασία των 
περιοχών αμιγούς κατοικίας  

► Αντιμετώπιση των προβλημάτων στάθμευσης  

► Διερεύνηση και σχεδιασμός νέων χώρων στάθμευσης. Ανάπτυξη 
σχεδίου για δημοτική στάθμευση 

 

 

 

 

 

 

 

      επί της Λ. Δημοκρατίας                                 επί της Ανδρ. Παπανδρέου 

 

… και πολλές άλλες … 


