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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 εκπόνηση 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 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 ; 

 

 

► η παράνομη στάθμευση επιβαρύνει κατά 30% την κυκλοφορία,  

► η στάθμευση σε διασταυρώσεις κεντρικών αξόνων της πόλης μειώνει 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 

 

  



ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ/ 

Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ αστική κινητικότητα ; 

Στόλος Οχημάτων στην Ελλάδα 



Χώρος που καταλαμβάνεται για τη μεταφορά 48 ατόμων 

Από Συμβατικά 
αυτοκίνητα 

Από Ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα 

Από αυτοκίνητα 
Χωρίς Οδηγό 



Τι πόλη θέλουμε ;;; 



ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
Στον 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 



ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - 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, κλπ 

 

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

 

• Περιοχές έντονης συνύπαρξης πεζών και οχημάτων 



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 



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 

• % 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 ΜΜΜ - ΟΑΣΑ 
► Ο Δήμος Πεντέλης εξυπηρετείται συγκοινωνιακά από 10 λεωφορειακές 

γραμμές του ΟΑΣΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Συνδέουν τον Δήμο Πεντέλης με τους πλησιέστερους σταθμούς Μέσων 
Σταθερής Τροχιάς όμορων Δήμων, όπως: 

 Δουκίσσης Πλακεντίας (Μετρό/ Γραμμή 3 και Προαστιακός) 

 Χαλάνδρι (Μετρό/ Γραμμή 3) 

 Μαρούσι (ΗΣΑΠ). 

 

Αριθμός 
Γραμμής 

Ονομασία Γραμμής 
Επιβατική 

Κίνηση 
Έτος 

Εκτίμησης 

Αριθμός δρομολογίων 
(δρομολόγια/ ημέρα) 

Δευτ-Παρ Σαβ-Κυρ 

301 ΣΤ. ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΕΝΤΕΛΗ 750 2019 22 23/ 13 

324 ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΤΖΑ 400 2018 20 11/ 11 

405 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1.750 2018 39 33 / 22 

410 ΟΑΚΑ-ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2.700 2019 47 40 / 28 

446 ΣΤ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΝΟΣ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (μέσω ΠΙΚΠΑ) 1.750 2019 37 31 / 20 

450 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1.600 2019 37 32 / 23 

451 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ- ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1.550 2019 39 34 / 23 

460 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π. ΠΕΝΤΕΛΗ 2.150 2019 38 33 / 24 

461 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ- Π. ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1.650 2019 40 34 / 25 

530 ΣΤ. ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ-ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1.550 2019 43 28 / 17 

 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΜΜ - ΟΑΣΑ 

► 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 

► Εντός του Δήμου χωροθετούνται 118 στάσεις του ΟΑΣΑ.  

► Μόνο σε 4 από αυτές υπάρχει πληροφόρηση δρομολογίων μέσω 
τηλεματικής: 

 

 

 

► Το δίκτυο του ΟΑΣΑ, καλύπτει το 21,68% της συνολικής έκτασης του 
Δήμου (συμπεριλαμβανομένου του Πεντελικού Όρους). Ωστόσο, η 
πραγματική κάλυψη του δικτύου ΟΑΣΑ, χωρίς την έκταση του 
Πεντελικού Όρους, εκτιμάται στο 78% της οικιστικής έκτασης του Δήμου 
Πεντέλης. 

Κωδικός Περιγραφή Δημοτική Ενότητα Οδός 

640018 ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΠΗΓΗΣ 

640058 ΝΟΣ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 25
ης

 ΜΑΡΤΙΟΥ 

720004 1
η
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 

720016 ΠΛ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 



ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΑΣΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΜΜ -  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

► 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.  

► Το ποσοστό πραγματικής κάλυψης του δικτύου Δημοτικής Συγκοινωνίας 
εκτιμάται στο 55,18% της οικιστικής έκτασης του Δήμου Πεντέλης χωρίς 
την έκταση του Πεντελικού Όρους, όταν τα παραπάνω δρομολόγια της 
εκτελούνταν. 

► Επιπλέον, από τον Ιανουάριο (2020) λειτουργεί μία γραμμή με 
αφετηρία τον Δήμο Πεντέλης και προορισμό την Πανεπιστημιούπολη 
(ΕΚΠΑ) και την Πολυτεχνειούπολη (ΕΜΠ) στην περιοχή Ζωγράφου (μέσω 
Αττικής Οδού), με σκοπό την εξυπηρέτηση των φοιτητών. Τα 
δρομολόγια εκτελούνται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΥ & ΠΟΔΗΛΑΤΗ 
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

► Το 51,10% του οδικού δικτύου δεν διαθέτει πεζοδρόμιο 

► Σχετικά με τα πλάτη των πεζοδρομίων, όπου αυτά υπάρχουν (48,9% του 
οδικού δικτύου), τα οποία καθορίζουν την προσβασιμότητα των πεζών: 

 μέσο πλάτος  = 0,35μ. (σταθμισμένο με το μήκος του οδικού τμήματος)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΥ & ΠΟΔΗΛΑΤΗ 
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

► Σχετικά με την αξιολόγηση των πεζοδρομίων: μέση ποιότητα = 0,98 

 (0: αδιαμόρφωτο πεζοδρόμιο, 1: κακή κατάσταση, 2: μέτρια κατάσταση, 3: καλή κατάσταση) 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Συνολικά για τον Δήμο Πεντέλης, παρατηρούνται πολλά εμπόδια κατά 
μήκος των πεζοδρομίων τα οποία δυσχεραίνουν την κίνηση των πεζών με 
αποτέλεσμα αυτοί να κυκλοφορούν στο οδόστρωμα.  

► Ο συνδυασμός κακής ποιότητας και μικρού πλάτους οδοστρώματος 
επηρεάζει τη βαδισιμότητα του Δήμου. 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΥ & ΠΟΔΗΛΑΤΗ 
- ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 

► Τα κύρια φράγματα στην περιοχή είναι:  

 η Λεωφόρος Δημοκρατίας και η Ανδρέα Παπανδρέου: αποτελούν 
κεντρικές αρτηρίες της ευρύτερης περιοχής με υπερτοπική σημασία και 
διασχίζονται εξαιρετικά δύσκολα μόνο από καθορισμένα σημεία 

 Καραμανλή, 17ης Νοέμβρη, Ελ. Βενιζέλου, Τσαλδάρη, Πεντέλης και 
Καλλισίων: φράγματα δευτερευούσης σημασίας, τα οποία αποτελούν 
οδικούς άξονες με διαδημοτική σημασία και χαρακτηρίζονται από 
σχετικά ευνοϊκότερες συνθήκες προσπέλασης 

 

► Ισόπεδες διαβάσεις: 

 Τα συνολικά σημεία από τα οποία έχει δυνατότητα κανείς να διασχίσει 
τα φράγματα είναι 72 και μόνο τα 22 από αυτά έχουν φανάρι.  

 Τέτοιου είδους διαβάσεις (αντιπροσωπεύουν το 31% του συνόλου των 
διαβάσεων) βρίσκονται στη Λ. Δημοκρατίας και την Ανδρέα 
Παπανδρέου, καθώς και στις οδούς Πεντέλης και Ελ. Βενιζέλου. 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

Έτη 2012-2017  

► Στον Δήμο Πεντέλης κατά μέσο όρο καταγράφονται 23,33 τροχαία 
συμβάντα ανά έτος.  

► Κατά μέσο όρο σε 0,67 συμβάντα, ένας άνθρωπος τον χρόνο είτε χάνει τη 
ζωή του είτε τραυματίζεται σοβαρά στους δρόμους του Δήμου Πεντέλης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Στη Δ.Ε. των Μελισσίων έχουν καταγραφεί περισσότερα τροχαία συμβάντα 
σε σύγκριση με τις Δ.Ε. της Πεντέλης και της Νέας Πεντέλης. 

 

Έτη 2012-2017 

Συνολικός 

αριθμός 

τροχαίων 

συμβάντων 

Τροχαία 

συμβάντα με 

τουλάχιστον 

έναν θάνατο 

Τροχαία συμβάντα με 

τουλάχιστον έναν 

σοβαρό τραυματισμό 

(χωρίς θάνατο) 

Τροχαία συμβάντων με 

τουλάχιστον έναν 

ελαφρύ τραυματισμό 

(χωρίς θάνατο ή σοβαρό 

τραυματισμό) 

Σύνολο 140 2 2 136 

Ποσοστό επί του συνόλου 

τραυματισμών - θανάτων 
1,43% 1,43% 97,14% 

Συμβάντα/έτος 23,33 0,33 0,33 22,67 



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Από την ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ προέκυψαν τα εξής 

► Σε δύο βασικές αρτηρίες του Δήμου Πεντέλης, τις Λ. Δημοκρατίας και Ελ. 
Βενιζέλου εμφανίζεται υψηλή συγκέντρωση τροχαίων συμβάντων. Ένα 
ιδιαίτερα προβληματικό σημείο βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφόρου 
Δημοκρατίας με την Ελ. Βενιζέλου. 

► Τρεις (3) άλλοι ιδιαίτερα προβληματικοί δρόμοι είναι οι: Παναγή Τσαλδάρη, 
17ης Νοέμβρη και 28ης Οκτωβρίου.  

 

Από την ΑΝΑΛΥΣΗ των ΚΟΜΒΩΝ προέκυψαν τα εξής: 

► Στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πεντέλης εντοπίστηκαν συνολικά 98 
επικίνδυνα σημεία, εκ των οποίων τα 71 αφορούν σε διασταυρώσεις οδών 
υπό γωνία και τα 27 αφορούν σε αδιαμόρφωτους κόμβους.  

► Η κατανομή των επικίνδυνων θέσεων ανά Δημοτική Ενότητα έχει ως εξής: 
37 στη Δ.Ε. Μελισσίων, 38 στη Δ.Ε. Νέας Πεντέλης και 23 στη Δ.Ε. 
Πεντέλης.  



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Καταγραφή στο Ιεραρχημένο Οδικό Δίκτυο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΗΚΟΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ (m) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση 15.356,80 31,74% 

Απαγορεύεται η στάθμευση 2.724,62 5,63% 

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 7.556,83 15,62% 

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση βάσει Κ.Ο.Κ. 20.689,20 42,75% 

Οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης 2.063,77 

 

4,26% 

► Στο μεγαλύτερο ποσοστό του ιεραρχημένου οδικού δικτύου απαγορεύεται 
η στάση και η στάθμευση βάσει Κ.Ο.Κ. (παρά την έλλειψη σήμανσης) 

► Η ανεπάρκεια ρυθμιστικών πινακίδων διαχείρισης της στάθμευσης έχει ως 
αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την έντονη εμφάνιση παράνομης στάθμευσης 
και κατά συνέπεια την παρεμπόδιση της ομαλής κυκλοφορίας των 
οχημάτων σε πολλά σημεία του εξεταζόμενου οδικού δικτύου. 

► Η στάση και η στάθμευση (είτε βάσει Κ.Ο.Κ. είτε βάσει σήμανσης) 
απαγορεύεται στους βασικούς οδικούς άξονες. . Αντίθετα, στο μεγαλύτερο 
ποσοστό των συλλεκτηρίων επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση.  

► Οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης εντοπίζονται κατά μήκος των οδών 25ης 
Μαρτίου και Ελ. Βενιζέλου. 

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Χώροι Στάθμευσης εκτός οδού 

► Στην υφιστάμενη κατάσταση, υπάρχουν δύο δημοτικοί χώροι (οικόπεδα, 
αδιαμόρφωτα) που χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης εκτός οδού.  

► Οι δύο χώροι βρίσκονται στα Μελίσσια, στη διασταύρωση των οδών 
Παπανδρέου & Αγ. Μαρίνας και στη διασταύρωση των οδών Λ. 
Δημοκρατίας & Παπαναστασίου. 

Αδιαμόρφωτος χώρος στάθμευσης εκτός οδού: 
Παπανδρέου & Αγ. Μαρίνας (Δ.Ε. Μελισσίων) 

Αδιαμόρφωτος χώρος στάθμευσης εκτός οδού: 
Παπανδρέου & Αγ. Μαρίνας (Δ.Ε. Μελισσίων) 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΩΙΝΗΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

► Ως τυπικό δείγμα για να εξεταστούν τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά 
στάθμευσης επιλέχθηκε η περιοχή του Κέντρου Μελισσίων στο «Τρίγωνο», 
που ορίζεται από τα ακόλουθα οδικά τμήματα: 

ΟΔΟΣ  ΑΠΟ  ΕΩΣ 

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Λ. ΠΗΓΗΣ/ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 

Λ. ΠΗΓΗΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  Λ. ΠΗΓΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Τρίτη 14/01/2020 (10:30-12:00) και Σάββατο 24/10/2019 (03:00-04:00)  



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΩΙΝΗΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΩΙΝΗΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

► Από τη σύγκριση ημερήσιας και νυχτερινής απογραφής, η μείωση της 
συνολικής ζήτησης προκύπτει σημαντικά μεγαλύτερη στην οδό Παναγή 
Τσαλδάρη, η οποία φιλοξενεί συγκριτικά περισσότερες εμπορικές 
δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής.  

► Στη Λ. Πηγής και την οδό Ελευθ. Βενιζέλου παρατηρείται μικρότερη 
μείωση, καθώς η εμπορική χρήση και η χρήση για κατοικία συνδυάζονται. 

ΟΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

(Τρίτη 14/01/2020, 10:30-12:00)  

Επιβατικά Ι.Χ. & ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΙΚΥΚΛΑ 

 ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 114 4 

 Λ. ΠΗΓΗΣ 87 1 

 ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 71 1 

ΟΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

(Σάββατο 24/10/2019, 03:00-04:00)  

Επιβατικά Ι.Χ. & ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΙΚΥΚΛΑ 

 ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 21 1 

 Λ. ΠΗΓΗΣ 46 2 

 ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 1 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΩΙΝΗΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΝΟΜΙΜΗΣ & ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
(ΠΡΩΙΝΗΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ) 

ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ Ι.Χ. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ 

ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % 

 ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 56 49,1 58 50,9 

 Λ. ΠΗΓΗΣ 52 59,8 35 40,2 

 ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 51 71,8 20 28,2 

ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ Ι.Χ. - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ 

ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % 

 ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 21 100,0 0 0,0 

 Λ. ΠΗΓΗΣ 32 69,6 14 30,4 

 ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25 65,8 13 34,2 



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ 

Μετρήσεις Φόρτων: Ιανουάριος 2020 

Κόμβος Ημερομηνία Μετρήσεων 

α/α Περιοχή Οδοί Κόμβου Ημέρα Ημερομηνία Πρωινή Αιχμή 

1 Μελίσσια Λ. Δημοκρατίας & Παπαναστασίου/ 25ης Μαρτίου Τρίτη 14/01/2020 10:30-11:30 

2 Μελίσσια 
Ανδρέα Παπανδρέου & Δουκίσσης Πλακεντίας/ 

Παλαιών Λατομείων 
Τρίτη 14/01/2020 09:00-10:00 

3 Μελίσσια 
Λ. Δημοκρατίας/ Ανδρέα Παπανδρέου &  

Ελ. Βενιζέλου/ Παναγή Τσαλδάρη 
Τρίτη 14/01/2020 08:00-09:00 

4 Μελίσσια Λ. Πηγής & Ελ. Βενιζέλου Τρίτη 14/01/2020 09:30-10:30 



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ 



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ 
Σύγκριση Κυκλοφοριακών Φόρτων Μετρήσεων 2020 με παλαιότερες μετρήσεις 
(μελέτης 2004) 

Σύγκριση κυκλοφοριακών φόρτων ωριαίας πρωινής αιχμής 01/2020 με 12/2004 (Τυπική Καθημερινή) 

Οδικό Τμήμα 
Ωριαία Πρωινή Αιχμή 

% Μεταβολή 

2004-2020 
(σε Οχήματα) 

Οδός Από Έως (Προς) Δεκ-2004 Ιαν-2020 

Λ. Δημοκρατίας 

(προς Κέντρο) 

Χρυσάνθου 

Τραπεζούντος 
Παπαναστασίου 618 

Ανδρέα Παπανδρέου 

(προς Λ. Πεντέλης) 
Τραπεζούντος Δουκίσσης Πλακεντίας 915 1.245 36,07% 

Ανδρέα Παπανδρέου 

(προς Κέντρο) 

Παλαιών 

Λατομείων 

Εποικιστών 

Μελισσιωτών 
788 1.086 37,82% 

Ελ. Βενιζέλου Λ. Πηγής Μιαούλη 702 

Παναγή Τσαλδάρη 
Ανδρέα 

Παπανδρέου 
Δημ. Γούναρη 788 1.092 38,58% 

Λ. Πηγής 
Αναπήρων 

Πολέμου 
Τροίας 378 



ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  

► Πραγματοποιήθηκε έρευνα, από την ομάδα μελέτης, με 
ερωτηματολόγια που απευθύνθηκαν στις παρακάτω ομάδες-στόχους:  

 επιβάτες και χρήστες των Λεωφορειακών Γραμμών του 
ΟΑΣΑ - σε στάσεις του ΟΑΣΑ σε κεντρικά σημεία του Δήμου 
Πεντέλης (32 ερωτηματολόγια),  

 κάτοικοι του Δήμου (321 ερωτηματολόγια). 

 εργαζόμενοι εντός του Δήμου (37 ερωτηματολόγια). 

 γονείς μαθητών των σχολείων της πόλης (135 ερωτηματολόγια). 

 μαθητές των σχολείων της πόλης (23 ερωτηματολόγια). 

► Αξιοποιήθηκαν επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε σε 330 επιβάτες της Δημόσιας Συγκοινωνίας του 
Δήμου Πεντέλης, κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου του 2020 
μέσω συνεντεύξεων με χρήση ερωτηματολογίου, στις τρεις (3) 
δημοτικές κοινότητες του Δήμου Πεντέλης για την καταγραφή των 
αναγκών μετακίνησης των δημοτών.  



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  

Κάτοικοι του Δήμου: 

► κύριος τρόπος μετακίνησης: η οδήγηση αυτοκινήτου (68%), «Δημόσια 
Συγκοινωνία - Λεωφορεία ΟΑΣΑ» (10%), η πεζή μετακίνηση (9%) και η 
«Δημόσια Συγκοινωνία - Μέσα σταθερής τροχιάς» (5%). 

► Οι κάτοικοι  είναι «λίγο» (36%), «αρκετά» (30%) και «καθόλου» (27%) 
ικανοποιημένοι από τις μετακινήσεις στον Δήμο Πεντέλης.  

► Οι περισσότεροι δήλωσαν κάτοχοι μόνο αυτοκινήτου (61%) και 
ακολούθως δήλωσαν πως κατέχουν ταυτόχρονα αυτοκίνητο και 
ποδήλατο (19%). Σε ποσοστό 8%, δεν κατέχουν κανένα όχημα. 

► Το 68% δήλωσε ότι δεν είναι κάτοχος ποδηλάτου και η πλειοψηφία 
αυτών δεν προτίθεται να αγοράσει ποδήλατο εντός του επόμενου 6μήνου 

► Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μετακινήσεις 
τους είναι η έλλειψη θέσεων στάθμευσης (41%), η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση (41%), η κακή ποιότητα οδοστρώματος (38%) και η μικρή 
συχνότητα δρομολογίων δημόσιας συγκοινωνίας (38%). Τα αμέσως 
επόμενα προβλήματα αφορούσαν στην κίνηση πεζού (μη ασφαλής – 
34%, όχι άνετη και ευχάριστη – 31%). 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  

Γονείς μαθητών των σχολείων του Δήμου: 

► κυριότερος τρόπος μετακίνησης του παιδιού από το σπίτι προς το σχολείο 
είναι η χρήση αυτοκινήτου του γονέα (67%). Ακολουθεί το βάδισμα με 
συνοδεία γονέα (11%).  

► χρόνος μετακίνησης του παιδιού από το σπίτι προς το σχολείο είναι έως 
10 λεπτά σε ποσοστό 75%  

► κυριότερος τρόπος μετακίνησης του παιδιού για την επιστροφή από το 
σχολείο προς το σπίτι είναι η χρήση αυτοκινήτου γονέα ή άλλου ατόμου 
(60%). Ακολουθεί το βάδισμα είτε με συνοδεία γονέα ή άλλου ατόμου 
(11%) είτε με παρέα άλλα παιδιά (10%) είτε μόνο του (6%). 

► Το σημαντικότερο πρόβλημα-ανησυχία στη μετακίνηση των παιδιών από/ 
προς το σχολείο είναι ότι «Τα πεζοδρόμια είναι ακατάλληλα» (31%). 
Ακολουθούν οι απαντήσεις «Οι διασταυρώσεις και οι διαβάσεις δεν είναι 
ασφαλείς» (21%) και «Η ταχύτητα των αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια 
της διαδρομής είναι πολύ υψηλή» (19%). 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  

Γονείς μαθητών των σχολείων του Δήμου: 

► Οι περισσότεροι γονείς (53%) δήλωσαν ότι το σχολείο βρίσκεται σε 
απόσταση μικρότερη των 1000 μ. από το σπίτι, γεγονός που επιβεβαιώνει 
τη μικρή απόσταση μετακίνησης των μαθητών και μπορεί να ενθαρρύνει 
την ήπια μετακίνηση (π.χ. πεζή ή ποδήλατο). 

► Οι γονείς συνδυάζουν τη μετακίνηση του παιδιού με άλλους σκοπούς: 

 κατά τη μετάβαση προς το σχολείο (73% των γονέων) 

 κατά την επιστροφή από το σχολείο στο σπίτι (32% των γονέων) 

► Ως προς την κατοχή αυτοκινήτου, μηχανοκίνητου δικύκλου και 
ποδηλάτου: 

 Το 99% των γονέων διαθέτει Ι.Χ. αυτοκίνητο, ενώ το 48% αυτών 
διαθέτει περισσότερα από ένα (1) αυτοκίνητα. 

 Το 78% των γονέων διαθέτει και μηχανοκίνητο δίκυκλο. 

 Το 56% των γονέων διαθέτει ποδήλατο. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  

Επιβάτες-χρήστες Δημόσιας Συγκοινωνίας εντός του Δήμου Πεντέλης : 

► Είναι κάτοχοι διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου ή δικύκλου σε ποσοστό 60%. 
Από εκείνους που έχουν δίπλωμα οδήγησης, το 68% διαθέτει Ι.Χ. όχημα 
ή δίκυκλο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει καθημερινά. 

► Οι περισσότεροι (83,4%) δεν χρησιμοποιούν συχνά ποδήλατο 

► Οι περισσότεροι (60%) απάντησαν θετικά στο να λειτουργεί Δημοτική 
Συγκοινωνία στον Δήμο (θα ωφελούσε). 

► Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν συνδυαστικά τα ΜΜΜ (το 60% 
χρησιμοποιεί λεωφορεία του ΟΑΣΑ και κάποιο Μέσο Σταθερής Τροχιάς - 
Μετρό, Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ), Προαστιακό). Το 22% των ερωτηθέντων 
χρησιμοποιεί μόνο τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ, ενώ το 19% μόνο τα Μέσα 
Σταθερής Τροχιάς. 

► Χρησιμοποιούν τακτικά τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ εντός του Δήμου, με το 
66% να τα χρησιμοποιεί από καθημερινά έως 2-3 φορές την εβδομάδα. 

► Η πλειοψηφία των επιβατών (71%) είχε ως άκρο μετακίνησης τον Δήμο 
Πεντέλης, ως προέλευση ή/και ως προορισμό. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  

Επιβάτες-χρήστες Δημόσιας Συγκοινωνίας εντός του Δήμου Πεντέλης : 

► Βαθμός ικανοποίησης σχετικά με δρομολόγια του ΟΑΣΑ 
 Συχνότητα δρομολογίων: Η πλειοψηφία των χρηστών δεν είναι ικανοποιημένη 

 Αξιοπιστία δρομολογίων: Η πλειοψηφία των χρηστών δεν είναι ικανοποιημένη 

 Ωράριο δρομολογίων: Η πλειοψηφία των χρηστών δεν είναι ικανοποιημένη 

 Πρόσβαση στις στάσεις: Οι περισσότεροι είναι ικανοποιημένοι ως προς την 
πρόσβαση στις στάσεις του ΟΑΣΑ. Ωστόσο, το 32% των χρηστών δεν είναι 
ικανοποιημένοι, καθώς δήλωσαν «λίγο» (23%) ή «καθόλου» (9%). 

 Συνθήκες αναμονής: Οι περισσότεροι δήλωσαν «λίγο» (43%) ή «καθόλου» 
(21%) ικανοποιημένοι από τις συνθήκες αναμονής στις στάσεις του ΟΑΣΑ. Ωστόσο, το 
24% των χρηστών δήλωσε «αρκετά» ικανοποιημένο και το 8% «πολύ». 

 Συνθήκες μετακίνησης: Οι περισσότεροι δήλωσαν «λίγο» (41%) ή «αρκετά» 
(31%) ικανοποιημένοι από τις συνθήκες μετακίνησης εντός των λεωφορείων του ΟΑΣΑ. 
Το 11% των χρηστών δήλωσε «καθόλου» ικανοποιημένο, ενώ αντίστοιχο ποσοστό 
χρηστών (11%) δήλωσε «πολύ» ικανοποιημένο. 

 Φιλικότητα ΟΑΣΑ για τις μετακινήσεις των ΑΜΕΑ: Η πλειοψηφία των χρηστών 
θεωρεί ότι τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ δεν είναι φιλικά για τις μετακινήσεις των ΑΜΕΑ. 

 Τιμή εισιτηρίων: Οι περισσότεροι δήλωσαν «αρκετά» (34%) ή «λίγο» (33%) 
ικανοποιημένοι από την τιμή των εισιτηρίων. Το 17% δήλωσε «πολύ» ικανοποιημένο 
και το 13% «καθόλου». 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  

Επιβάτες-χρήστες Δημόσιας Συγκοινωνίας εντός του Δήμου Πεντέλης : 

► Ο σταθμός ΜΣΤ που μετακινούνται περισσότερο με τα λεωφορεία του 
ΟΑΣΑ είναι ο σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας (36%) για μετεπιβίβαση είτε 
στο Μετρό είτε στον Προαστιακό και ακολουθούν ο σταθμός Χαλάνδρι 
(28%) για το Μετρό και ο σταθμός Μαρούσι (15%) για μετεπιβίβαση 
στον ΗΣΑΠ.  

► Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούν τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ για 
την πρόσβαση σε σταθμούς Μέσων Σταθερής Τροχιάς (Μετρό, ΗΣΑΠ, 
Προαστιακός), ως αιτία δηλώθηκε η κατοχή ΙΧ οχήματος (48%) και 
ακολούθως η δυσαρέσκεια από την αναξιοπιστία των δρομολογίων του 
ΟΑΣΑ (28%), ενώ υπήρχαν και αρκετές απαντήσεις (13%) για την 
προτίμηση στο ΙΧ έναντι του ΟΑΣΑ λόγω ταχύτερης μετακίνησης.  

 Εάν εξαλειφθούν οι λόγοι που προαναφέρθηκαν, το 55% προτίθεται 
να χρησιμοποιεί τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ για την πρόσβαση σε 
σταθμούς ΜΣΤ, το 36% απάντησε πως δεν γνωρίζει, ενώ μόνο το 9% 
απάντησε αρνητικά. 



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 … 



 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

 
Εξετάστηκαν τρία (3) Σενάρια: 

 

► Σενάριο Τάσεων (DO NOTHING)  

► Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING)  

► Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (DO EVERYTHING)  

 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο, 
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ήτοι 5ετία, 10ετία και 
15+ετία. 

 

 



ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

Για όλα τα εναλλακτικά Σενάρια, λήφθηκαν υπόψη και λαμβάνονται είτε ως 
παραδοχές (θεωρείται ότι ισχύουν ή θα ισχύσουν στο μέλλον) είτε ως τάσεις, τα 
εξής: 

 

► τα Εγκεκριμένα ΓΠΣ των Δημοτικών Ενοτήτων Μελισσίων (τέως Δήμος) και Νέας Πεντέλης, 

► το Βασικό Οδικό Δίκτυο του Ν. Αττικής & οι Επαρχιακές οδοί αρμοδιότητας Ν. Αθηνών 

► το Νέο ΡΣΑ Αθήνας-Αττικής 

► το Πεντελικό Όρος 

► το Ρέμα Πεντέλης - Χαλανδρίου  

► η πληθυσμιακή εξέλιξη 

► οι οικονομικές εξελίξεις (ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ, κατά κεφαλήν εισόδημα) 

► ο Δείκτης Ιδιοκτησίας ΙΧ 

► τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (υφιστάμενο δίκτυο και μελλοντικές επεκτάσεις) 

► το Δίκτυο ποδηλατοδρόμων 

► η Κατανάλωση Ενέργειας 

► ο Θόρυβος 

► οι Τεχνολογικές εξελίξεις & τα Ηλεκτρικά αυτοκίνητα 



Νέο ΡΣΑ Αθήνας-Αττικής 

Οι κατευθύνσεις για τον Δήμο Πεντέλης σε σχέση με την υπόλοιπη Περιφέρεια της Αττικής 
καθορίζονται από τον υπερκείμενο σχεδιασμό, σύμφωνα με το "Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 
- Αττικής και άλλες Διατάξεις" (Ν. 4277/2014, ΦΕΚ 156/Α/01.08.2014): 

 Ο χαρακτήρας της περιοχής διατηρείται ως περιοχή κυρίως κατοικίας, αλλά και εμπορίου, 
υπηρεσιών και αναψυχής.  

 Ορεινός όγκος Πεντέλης: Χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακό Πάρκο 

 Ως Περιαστικό Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου προσδιορίζεται το Μητροπολιτικό Πάρκο 
Αρχαίων Λατομείων Πεντέλης (Πόλος πολιτισμού, αναψυχής, στη ζώνη 
προστασίας του Πεντελικού Όρους). 

 Οι τόποι γεωμορφολογικού και τοπιακού ενδιαφέροντος είναι οι ακόλουθοι: Σπήλαιο 
Νταβέλη Πεντέλης, Φαράγγι Χαράδρου Πεντέλης, Καταρράκτης Νταβέλη. 

 Στα υδατορέματα Α’ προτεραιότητας περιλαμβάνεται και το ρέμα Πεντέλης με 
προτεινόμενα μέτρα προστασίας. 

 Ως προς το Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών, σε β’ φάση 
προτεραιότητας/ υλοποίησης περιλαμβάνεται στο δίκτυο ο άξονας 28ης Οκτωβρίου – Αθ. 
Διάκου – Κυκλάδων – Λευκάδος – Τήνου – Θήρας – μονοπάτι εγκάρσια του ρέματος 
Πεντέλης – Δουκ. Πλακεντίας – Κύθνου – Μυκηνών, εντός του Δήμου Πεντέλης. 



Ζώνες προστασίας φυσικών στοιχείων  
(Ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου και Πεντελικό Όρος) 



Προτάσεις του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς 
Πεντέλης-Χαλανδρίου στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ Πεντέλης 



Σενάριο Τάσεων (DO NOTHING) 

Αύξηση ιδιοκτησίας και χρήσης ΙΧ, Ηλεκτροκίνηση οχημάτων & ποδηλάτων, 

πληθυσμιακή αύξηση, νέα Γραμμή 4 ΜΕΤΡΟ, κλπ.    
 

► Παραμένουν τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης στην κυκλοφοριακή 
οργάνωση, τη στάθμευση και γενικότερα τις μετακινήσεις για το σύνολο του 
Δήμου. 

 

► Οι τρεις Δημοτικές Ενότητες που συνθέτουν τον Δήμο Πεντέλης παραμένουν 
αποκομμένες μεταξύ τους, χωρίς συνεκτικότητα, χωρίς παρεμβάσεις σύνδεσής 
τους στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.  

 

► Παραμένουν τα προβλήματα και οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η 
αύξηση του αριθμού των οχημάτων, όπως η αύξηση της κατανάλωσης 
ενέργειας, η αύξηση των θυμάτων από οδικά ατυχήματα, η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, η ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση, η επιβάρυνση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και η κατάληψη ελευθέρων χώρων. 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΗΠΙΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

► Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες από το ΡΣΑ Αθήνας - Αττικής 
παρεμβάσεις για τη δημιουργία των Μητροπολιτικών Πάρκων Κηφισού 
και Αρχαίων Λατομείων Πεντέλης. 

► Υλοποιείται και η ολοκλήρωση του Μητροπολιτικού Δικτύου 
Ποδηλατικών Διαδρομών εντός του Δήμου, καθώς μεγάλο τμήμα αυτής 
έχει κατασκευαστεί. 

► Στο Ήπιο Σενάριο δεν υλοποιείται η προβλεπόμενη από το ΡΣΑ 
επέκταση της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ προς Νέα Ερυθραία.  

► Προτείνεται αναθεώρηση του σχεδιασμού των Γραμμών του Μετρό 
ώστε να υλοποιηθεί στον Ορίζοντα 15ετίας η Γραμμή 4 σε ολόκληρο το 
μήκος της, καθώς και να εξεταστεί η επέκταση όλων των Γραμμών. 

► Άμεση εφαρμογή μέτρων προστασίας στις περιοχές προστασίας Α’ & Β’ 
του ποταμού Κηφισού, κατ’ εφαρμογή του ΠΔ του 1994, καθώς και στις 
ζώνες προστασίας του Πεντελικού Όρους, βάσει του ΠΔ του 1988. 

Ήπιο Σενάριο 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΗΠΙΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

► Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στις κεντρικές 
περιοχές του Δήμου, με αξιοποίηση «έξυπνων συστημάτων» (smart 
systems).  

► Κατασκευή και λειτουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης εκτός οδού 
(Parking). 

► Αντικατάσταση παράνομης στάθμευσης με διαπλάτυνση πεζοδρομίων 
και -όπου είναι εφικτό- δημιουργία πεζόδρομων/ ποδηλατόδρομων 

► Στις οδούς που επιτρέπεται η παρόδια στάθμευση προτείνονται 
αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης, έτσι 
ώστε να χωροθετείται η νόμιμη στάθμευση και να εξασφαλίζεται η 
ορατότητα των διασταυρώσεων προς όφελος της οδικής ασφάλειας. 

► Ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και βελτίωση των τεχνικών/ 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών σε όλο τον Δήμο, για την ευχερέστερη 
πεζή μετακίνηση των χρηστών. 

Ήπιο Σενάριο 



Ήπιο Σενάριο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΗΠΙΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

► Προτεραιότητα στην προσβασιμότητα στις ευάλωτες ομάδες, με ιδιαίτερη 
πρόβλεψη σε ράμπες ΑΜΕΑ στις διασταυρώσεις και σε οδεύσεις τυφλών 
επί των πεζοδρομίων 

► Αποτροπή της διαμπερούς κίνησης οχημάτων από τις περιοχές κατοικίας.  

► Μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων στις περιοχές κατοικίας.  

► Αναβάθμιση της Δημόσιας Συγκοινωνίας. 

► Επαναλειτουργία, Αναβάθμιση & Επέκταση της Δημοτικής Συγκοινωνίας 
με ανασχεδιασμό Γραμμών. Βελτίωση συχνότητας των δρομολογίων, 
διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, εφαρμογή τηλεματικής στις στάσεις. 



Ήπιο Σενάριο 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΗΠΙΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

► Δημιουργία διευρυμένου Δικτύου Πράσινων Διαδρομών 

► Ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτου με επέκταση του δικτύου 
ποδηλατόδρομων και διαμόρφωση υποδομών χρήσης ποδηλάτου 
(parking, σύστημα κοινής χρήσης ποδηλάτων, κλπ.), ώστε το ποδήλατο 
να αποτελεί εναλλακτικό μέσο μετακίνησης και ταυτόχρονα να λειτουργεί 
ως συμπληρωματικό μέσο της δημόσιας συγκοινωνίας. 

► Βιώσιμη διαχείριση εμπορικών μεταφορών 

► Υλοποίηση των μέτρων του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) 
για μείωση των εκπομπών CO2.  





Το ποδήλατο μαζί με τα αυτοκίνητα 

σε σύμπνοια με τον Ελληνικό Κ.Ο.Κ.  



Ήπιο Σενάριο 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

 Εφαρμογή συστήματος επιβράβευσης για τη χρήση όλων των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς (π.χ. συλλογή πόντων για τη συχνή χρήση των δημόσιων μέσων 
μεταφοράς με εξαργύρωση είτε σε δωρεάν μετακινήσεις είτε σε συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις, πολιτιστικούς χώρους, κλπ.).  

Δημοτική Συγκοινωνία 

 Επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας με ανασχεδιασμό Γραμμών.  

 Επανεξετάζονται οι διαδρομές των δρομολογίων και προτείνεται η λειτουργία 3 
Γραμμών με συχνότητα δρομολογίων ανά 30’. Επιπλέον, η μία Γραμμή συνδέεται 
με τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας για μετεπιβίβαση σε Μετρό/ Προαστιακό. 

 Συνεχίζεται η λειτουργία της Δημοτικής Γραμμής express με προορισμό την 
περιοχή Ζωγράφου (μέσω Αττικής Οδού) για την εξυπηρέτηση των κατοίκων-
φοιτητών. Ενισχύεται με περισσότερα δρομολόγια. 

 Εξασφάλιση της μετεπιβίβασης μεταξύ των Δημοτικών Γραμμών και σύνδεση με 
τους σταθμούς των ΜΣΤ. 

 Εφαρμογή τηλεματικής σε όλες τις στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

 Εξοπλισμός στόλου οχημάτων Δημοτικής Συγκοινωνίας με εκσυγχρονισμένα 
οχήματα, περιβαλλοντικά φιλικά, κατά προτίμηση ηλεκτρικά.  



Ήπιο Σενάριο 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

 Εφαρμογή συστήματος επιβράβευσης για τη χρήση όλων των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς (π.χ. συλλογή πόντων για τη συχνή χρήση των δημόσιων μέσων 
μεταφοράς με εξαργύρωση είτε σε δωρεάν μετακινήσεις είτε σε συνεργαζόμενες 
επιχειρήσεις, πολιτιστικούς χώρους, κλπ.).  

Δημοτική Συγκοινωνία 

 Επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας με ανασχεδιασμό Γραμμών.  

 Επανεξετάζονται οι διαδρομές των δρομολογίων και προτείνεται η λειτουργία 3 
Γραμμών με συχνότητα δρομολογίων ανά 30’. Επιπλέον, η μία Γραμμή συνδέεται 
με τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας για μετεπιβίβαση σε Μετρό/ Προαστιακό. 

 Συνεχίζεται η λειτουργία της Δημοτικής Γραμμής express με προορισμό την 
περιοχή Ζωγράφου (μέσω Αττικής Οδού) για την εξυπηρέτηση των κατοίκων-
φοιτητών. Ενισχύεται με περισσότερα δρομολόγια. 

 Εξασφάλιση της μετεπιβίβασης μεταξύ των Δημοτικών Γραμμών και σύνδεση με 
τους σταθμούς των ΜΣΤ. 

 Εφαρμογή τηλεματικής σε όλες τις στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

 Εξοπλισμός στόλου οχημάτων Δημοτικής Συγκοινωνίας με εκσυγχρονισμένα 
οχήματα, περιβαλλοντικά φιλικά, κατά προτίμηση ηλεκτρικά.  



Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας (ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ) 



Ήπιο Σενάριο 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ 

 Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας Λεωφορειακών Γραμμών 

 Αύξηση συχνοτήτων διέλευσης των υφιστάμενων Λεωφορειακών 
Γραμμών 

 Ανανέωση στόλου οχημάτων Δημόσιας Συγκοινωνίας με οχήματα 
«καθαρής ενέργειας» 

 Εφαρμογή τηλεματικής σε όλες τις στάσεις του ΟΑΣΑ. Ακρίβεια στην 
πληροφορία της τηλεματικής 

 Αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων του ΟΑΣΑ, ώστε να μην 
εμποδίζουν την πεζή διέλευση επί των πεζοδρομίων, να είναι φιλικές προς 
το περιβάλλον και αισθητικά αποδοτικές 

 Δράσεις για τη σύνδεση του ποδηλάτου με σημεία επιβίβασης στα 
λεωφορεία, με διαμόρφωση χώρου για ποδήλατα εντός των οχημάτων 
του ΟΑΣΑ 



Ήπιο Σενάριο 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Μέσα Σταθερής Τροχιάς 
 

Μετρό - ΗΣΑΠ - Προαστιακός (εκτός ορίων Δήμου) 

► Βελτίωση συχνότητας δρομολογίων. Διεύρυνση ωραρίου. 

► Λειτουργία Προαστιακού να είναι επιπέδου Μετρό, δηλαδή αστικών 
μετακινήσεων. Ενδεικτικά προτείνεται συχνότητα δρομολογίων 10’-15’. 

► Γραμμή 4: Άμεση έναρξη των εργασιών του Μετρό. Υλοποίηση της Γραμμής 4 
του Μετρό σε ολόκληρο το μήκος της.  

► Με τη λειτουργία της νέας Γραμμής Μετρό πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τη 
σύνδεση των νέων σταθμών με τις λεωφορειακές γραμμές (ΟΑΣΑ & Δημοτικές) 
για δυνατότητα μετεπιβίβασης. 

► Διαμόρφωση υποδομών χρήσης ποδηλάτου στους σταθμούς ΜΣΤ, ώστε το 
ποδήλατο να λειτουργεί ως συμπληρωματικό μέσο της δημόσιας συγκοινωνίας 



Ήπιο Σενάριο 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  

(ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, ήπιας, διαπλάτυνση πεζοδρομίων) 

► Υλοποίηση πράσινης διαδρομής, η οποία θα συνδέει σχολικά 
συγκροτήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, κεντρικά σημεία Δήμου, 
πεζοπορικές διαδρομές - μονοπάτια του Πεντελικού Όρους και του 
Ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου, κλπ, μέσω οδών ήπιας κυκλοφορίας, 
πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και σημαντικών διαπλατύνσεων 
πεζοδρομίων. 

► Ολοκλήρωση του Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών. 
Κατασκευή του Ποδηλατόδρομου της μελέτης του 2008 και σύνδεση του 
με το δίκτυο των όμορων Δήμων και το Μητροπολιτικό δίκτυο του ΡΣΑ. 

► Η προτεινόμενη Πράσινη Διαδρομή περιλαμβάνει έναν άξονα 
ανατολής - δύσης, από την Πλατεία Αγ. Τριάδας της Νέας Πεντέλης έως 
τον προτεινόμενο ποδηλατόδρομο στα Μελίσσια (στο ύψος του 
νοσοκομείου «Αμ. Φλέμινγκ». Για τη σύνδεση του δικτύου με τον όμορο 
Δήμο Αμαρουσίου προτείνεται επέκταση της πράσινης διαδρομής (μέσω 
της οδού Γράμμου) έως το Πάρκο Συγγρού. 



Ήπιο Σενάριο 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  

(ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, ήπιας, διαπλάτυνση πεζοδρομίων) 

► Δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (μετατροπή οδών σε 
πεζόδρομους ή ήπιας κυκλοφορίας), με έμφαση στις περιοχές πέριξ 
σχολικών συγκροτημάτων (σε ακτίνα 300μ.). Εφαρμογή ολοκληρωμένων 
αρχιτεκτονικών αναπλάσεων οδών. 

► Διαμόρφωση νέων πεζοδρομίων στο σύνολο του οδικού δικτύου. 
Διαμόρφωση/ διαπλάτυνση πεζοδρομίων, ώστε το σύνολο των 
υφιστάμενων πεζοδρομίων με πλάτος < 1,5μ., να αποκτήσουν πλάτος 
τουλάχιστον 1,5μ. ή 2,25μ. (εφόσον περιλαμβάνουν οδικό εξοπλισμό). 

► Λειτουργία συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (bike sharing) σε όλο 
τον Δήμο, με μετεπιβίβαση σε κεντρικά σημεία του Δήμου, σε στάσεις 
του ΟΑΣΑ, στα σχολικά συγκροτήματα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, σε 
πάρκα και χώρους πρασίνου. 



Δίκτυο Πράσινης Διαδρομής (ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ) 



Ήπιας Κυκλοφορίας 



Διαβάσεις Πεζών 



Πληροφόρηση - Τοπόσημα 



Ήπιο Σενάριο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Κυκλοφοριακή Οργάνωση 

 Ιεραρχημένο δίκτυο: προτείνεται αναδιαμόρφωση των πεζοδρομίων, έτσι 
ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα παράνομης στάθμευσης πάνω σε αυτά  

 Εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων, ιδιαίτερα της κίνησης 
προς/από Κηφισιά (απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατόπιν 
εκπόνησης ξεχωριστής κυκλοφοριακής μελέτης) 

 Μείωση των ορίων ταχύτητας, με στόχο τα 40km/h στο ιεραρχημένο 
δίκτυο και τα 30km/h στις συλλεκτήριες και τις τοπικές οδούς 

 Αύξηση πεζοδρομήσεων και ηπιοποιήσεων οδών στο σύνολο του οδικού 
δικτύου του Δήμου 

 Εφαρμόζεται σύστημα κοινόχρηστων αυτοκινήτων (car sharing). 
Συνδυαστικά αξιοποιούνται και τα "κοινόχρηστα ποδήλατα – ποδήλατα 
πόλης" 



Ήπιο Σενάριο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Κυκλοφοριακή Οργάνωση 

 Συγκεκριμένα προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις στο «Τρίγωνο»  

 Λ. Δημοκρατίας: Παραμένει διπλής κατεύθυνσης, μειώνεται το εύρος 
της. Προτείνεται μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και 
εγκιβωτισμένη παρόδια στάθμευση, με ανάπλαση της οδού και το 
επιπλέον πλάτος θα αξιοποιηθεί για ήπια μετακίνηση με τη δημιουργία 
ποδηλατόδρομου (διακριτό ή μικτής χρήσης)  υποβιβάζεται σε 

δευτερεύουσα αρτηρία 

 Π. Τσαλδάρη & Πηγής: Παραμένουν μονόδρομοι. Προτείνεται μείωση 
διατομής με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας, εγκιβωτισμένη παρόδια 
στάθμευση (με εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης) και ανάπλαση 
της οδού για διαμόρφωση με οφιοειδή χάραξη και διαπλάτυνση 
πεζοδρομίων με αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις. 

 Ελ. Βενιζέλου (Δ.Κ. Μελισσίων): Παραμένει μονόδρομος (προς τη Λ. 
Δημοκρατίας) αλλά μειώνεται το εύρος της διατομής της (μία (1) 
λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους ~3,5μ.). Προτείνεται αρχιτεκτονική 
ανάπλαση χωρίς παρόδια στάθμευση. 



Διαχείριση Οδικής Κυκλοφορίας (ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ) - "Τρίγωνο" 



Παράδειγμα ανάπλασης Λ. Βασ. Γεωργίου Β’ Δήμου Χαλανδρίου  



Ήπιο Σενάριο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

Σηματοδότηση 

 Ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών, οι οποίοι διοχετεύουν 
κυκλοφοριακό φόρτο εντός του Δήμου, έτσι ώστε να δημιουργείται 
ανάσχεση του όγκου της κυκλοφορίας πριν τη διέλευση στην πόλη. 
Ενδεικτικά: 

 Προτείνεται ρύθμιση της σηματοδότησης στον κόμβο Ανδρέα Παπανδρέου 
και Λ. Πεντέλης, με μικρότερο χρόνο πρασίνου για τη στρέφουσα κίνηση 
προς Ανδρέα Παπανδρέου και συνεπώς μικρότερο κυκλοφοριακό φόρτο.  

 Ομοίως προτείνεται για τον κόμβο Οδός Πεντέλης & Λ. Κηφισίας. 

 Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών ή/και πεζοφάναρων σε οδικά 
τμήματα με αυξημένες ταχύτητες κυκλοφορίας.  

 Ενδεικτικά, προτείνεται η τοποθέτηση πεζοφάναρων σε τμήματα των οδών 
Ανδρέα Παπανδρέου, Λ. Δημοκρατίας Τσαλδάρη, Πηγής. 

 Προτείνεται να εφαρμοστούν ηχητικά συστήματα για διέλευση τυφλών 
σε όλα τα φανάρια. Επίσης, προτείνεται τα πεζοφάναρα να 
περιλαμβάνουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. έξυπνα συστήματα 
με ενημέρωση για το που βρίσκεται ο χρήστης, «φανάρια που μιλάνε»). 



Ήπιο Σενάριο 
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Διαμορφώσεις Ισόπεδων Κόμβων) 

 Ανασχεδιασμός του ισόπεδου κόμβου Ανδρέα Παπανδρέου – Π. 
Τσαλδάρη – Πηγής – Βενιζέλου – Λ. Δημοκρατίας, ενδεχομένως με 
διαμόρφωση κυκλικού κόμβου (roundabout), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
τόσο η λειτουργικότητα του εν λόγω κόμβου όσο και η ασφαλής 
διέλευση πεζών. Συνοδεύεται από αρχιτεκτονική ανάπλαση.  

 Προτείνεται ανασχεδιασμός και διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων, επίσης 
κατά προτεραιότητα στις εξής διασταυρώσεις: 

(α) Λ. Πεντέλης - Ανδρέα Παπανδρέου - Αναπαύσεως 

(β) Πηγής - Γράμμου - 25ης Μαρτίου - 17ης Νοέμβρη 

 Πραγματοποιούνται αναπλάσεις στις διαμορφώσεις των ισόπεδων κόμβων 
στο σύνολο του Δήμου. Η οδική ασφάλεια των ισόπεδων κόμβων 
βελτιώνεται με διαμορφώσεις που μειώνουν την επικινδυνότητα τους 
(διαβάσεις πεζών, ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, κλπ.).  

 Προτείνονται μέτρα βελτίωσής τους, ανάλογα με τη γεωμετρία τους, π.χ. 
διαπλάτυνση του πεζοδρομίων, τουλάχιστον στα πρώτα 5μ., του κάθε οδικού 
τμήματος με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης εξασφαλίζοντας καταρχάς την 
απαιτούμενη ορατότητα των οδηγών, κλπ.  





Ήπιο Σενάριο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 Οι παραπάνω παρεμβάσεις του Ήπιου Σεναρίου στοχεύουν στην εξάλειψη 
της παράνομης στάθμευσης και στην αντικατάσταση της παρόδιας 
στάθμευσης -ανά περίπτωση- με πεζόδρομους/ ποδηλατόδρομους  

► Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στις κεντρικές περιοχές, 
με αξιοποίηση «έξυπνων συστημάτων» (smart systems). Συγκεκριμένα, 
προτείνεται εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης στις περιοχές: 

i. Περιοχή «Τρίγωνο» στο Κέντρο Μελισσίων, που ορίζεται από τις 
οδούς Πηγής, Παναγή Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου & επέκταση επί της Λ. 
Δημοκρατίας (Δ.Ε. Μελισσίων) 

ii. Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, που ορίζεται από τις οδούς Ηρώων 
Πολυτεχνείου, 28ης Οκτωβρίου και Αργυροκάστρου (Δ.Ε. Νέας Πεντέλης) 

iii. Πλατεία Αγίου Γεωργίου, που ορίζεται από τις οδούς Αγίου Γεωργίου, 
Νέας Ροδώνης, Ιλιάδος και Αγίου Γεωργίου (Δ.Ε. Μελισσίων) 

► Ιδιαίτερη πρόβλεψη για στάθμευση ΑΜΕΑ. Προτείνεται διακριτή 
χωροθέτηση θέσεων στάθμευση για ΑΜΕΑ σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση 
(π.χ. εμπορίου και αναψυχής), αλλά και σε σημεία μετεπιβίβασης σε 
ΜΜΜ.  



Ήπιο Σενάριο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

► 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 διαχείριση του ΣΕΣ  θα περιλαμβάνει την εκμετάλλευση αναξιοποίητων 
χώρων (ελεύθερων γηπέδων) για στάθμευση εκτός οδού, ενώ 
προτείνεται η εφαρμογή ενιαίου συστήματος διαχείρισης της παρά της 
οδού και της εκτός οδού στάθμευσης. 

► Τα «έξυπνα συστήματα» (smart systems), δηλαδή η αυτοματοποιημένη 
διαδικασία με εφαρμογή νέων τεχνολογιών, αποτελούν καθοριστικό 
παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής ενός ΣΕΣ 
(ιδιαίτερα για τη ζώνη επισκεπτών). Η εφαρμογή και ο έλεγχος του ΣΕΣ 
με συμβατικό τρόπο (Δημοτική Αστυνομία), δυσχεραίνει την εφαρμογή 
και απαιτούνται αυξημένοι πόροι. 

 



Ήπιο Σενάριο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

► Κατασκευή και λειτουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης εκτός οδού 
σε κεντρικές περιοχές του Δήμου.  

► Κατά προτεραιότητα προτείνονται η χωροθέτηση και λειτουργία χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού (Parkings) σε ακίνητα/ αδόμητα οικόπεδα της 
περιοχής, ιδιαίτερα σε κεντρικές κορεσμένες περιοχές (ζήτηση 
μακροχρόνιας στάθμευσης, ταχεία μετεπιβίβαση στα ΜΜΜ). 

► Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προτείνονται τα οικόπεδα: 

 μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου & Αγ. Μαρίνας 

 μεταξύ των οδών Λ. Δημοκρατίας & Παπαναστασίου,  

 στη διασταύρωση των οδών Πηγής & Ζαΐμη,  

 Ο.Τ. 16, μεταξύ των οδών Αγ. Γεωργίου – Ιλιάδος,  

 Ο.Τ. 20, μεταξύ των οδών Καποδιστρίου – Πίνδου – 17ης Νοεμβρίου,  

 Ο.Τ. 168, μεταξύ των οδών Σουλίου – Τζαβέλλα,  

 Ο.Τ. 170, μεταξύ των οδών Πόντου – Ελ. Βενιζέλου,  

 Ο.Τ. 179, μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη – Ιπποκράτους – Φειδίου,  

 Ο.Τ. 215, μεταξύ των οδών Ικαρίας – Σισμανογλείου,  

 Ο.Τ. 272, μεταξύ των οδών Γεννηματά – Μπακογιάννη 



Ήπιο Σενάριο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

► Απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων στους δημόσιους χώρους, σε 
περιοχές μικτών χρήσεων. 

► Συνεχής και εντατική αστυνόμευση της παράνομης στάσης και 
στάθμευσης των οχημάτων. 

► Ανάπτυξη σχεδίου για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων σε προσβάσιμους δημόσιους χώρους, κατά μήκος του αστικού/ 
υπεραστικού οδικού δικτύου. 

► Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης θα πρέπει να διαθέτουν θέσεις για 
ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

 Σε συνθήκες Βιώσιμης Κινητικότητας οι θέσεις στάθμευσης παρά το 
κράσπεδο πρέπει να είναι λιγότερες από τις σημερινές και να διατίθενται 
κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους στους κατοίκους, καθώς κάθε θέση 
στάθμευσης αποτελεί πόλο έλξης για τα αυτοκίνητα. Η δημιουργία χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού θα πρέπει να συνοδεύεται από μείωση των 
διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης παρά την οδό με σχετικές διαμορφώσεις 
στους πέριξ δρόμους 



Διαχείριση Στάθμευσης (ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ) 



ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

► Αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου εντός του Δήμου. 

► Δημιουργία νέων Πλατειών. 

► Δημιουργία πάρκων τσέπης (ένα ανά ΔΕ)  

► Δημιουργία αστικών κερκίδων (μία ανά ΔΕ)  

► Αύξηση πρασίνου με φυτεύσεις στον δημόσιο χώρο, όπως σε 
διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, νησίδες και κοινόχρηστους χώρους 

► Ανάδειξη (ως πόλοι έλξης και χώροι περιπάτου - & Σύνδεση με δίκτυο 
πράσινων διαδρομών): 

 της έκτασης στον λόφο του Προφήτη Ηλία Νέας Πεντέλης (συνολικά 
52 στρεμμάτων), του χώρου που σήμερα υπάρχει το γήπεδο του 
Νεοπεντελικού και παλαιότερα η λίμνη «Θάλωσσι».  

 του περιβάλλοντα χώρου του πρώην νοσοκομείου Παπαδημητρίου 
στη Δ.Κ. Μελισσίων.  

 του περιβάλλοντα χώρου του πρώην Ν.Ι.Ε.Ν. (Νοσηλευτικό Ίδρυμα 
Εμπορικού Ναυτικού) στη Δ.Κ. Μελισσίων.  

Ήπιο Σενάριο 



Πάρκα Τσέπης (Parklets) 



Αστικές Κερκίδες 



Αστικές Κερκίδες - Ρέματα 



ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

► Εφαρμογή αυστηρού ωραρίου εμπορικών φορτοεκφορτώσεων. 
Ενδεικτικά, αναφέρεται η πρόταση για φορτοεκφόρτωση μόνο κατά τις 
πρωινές ώρες (π.χ. 05:00-07:00). 

► Για τις περιοχές εφαρμογής του ΣΕΣ χωροθετούνται θέσεις 
φορτοεκφόρτωσης σε συγκεκριμένα οδικά τμήματα για την εξυπηρέτηση 
των καταστημάτων. 

► Διαμόρφωση αστικών κέντρων διανομής εμπορευμάτων. Λαμβάνοντας 
υπόψη την έκταση και τον πληθυσμό του Δήμου, προτείνεται 1 κέντρο 
διανομής εμπορευμάτων. 

► Αξιοποίηση σύγχρονων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (Intelligent 
Transportation Systems). 

► Δυνατότητα επιβράβευσης (bonus) σε επιχειρήσεις με περιβαλλοντικά 
φιλικά συστήματα μεταφορών. 

Ήπιο Σενάριο 



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

► Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος 
(ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Πεντέλης (είναι υπό εκπόνηση στην παρούσα φάση).  

► Εφαρμογή των προτεινόμενων Δράσεων του εκπονημένου ΣΔΑΕ (2014), 
με στόχο τη μείωση των εκπομπών κατά 20%. 

 Το ποσοστό παραγωγής εκπομπών CO2 για τον τομέα των 
μεταφορών ανέρχεται στο 28,3% των συνολικών εκπομπών στον 
Δήμο (28,1% από να προέρχεται από τα οχήματα των ιδιωτικών και 
εμπορικών μεταφορών). 

► Εξοπλισμός στόλου των δημοτικών οχημάτων με εκσυγχρονισμένα 
οχήματα, περιβαλλοντικά φιλικά, κατά προτίμηση ηλεκτρικά.  

► Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.  

Ήπιο Σενάριο 



ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΜΕΤΡΑ 

► Προτείνονται μέτρα σχετικά με την προώθηση της βιώσιμης 
κινητικότητας και δράσεις συμμετοχικότητας των πολιτών, όπως: 

 Δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

 Ενημέρωση και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών με εξατομικευμένες προωθητικές 
ενέργειες σε επίπεδο μεμονωμένου νοικοκυριού.  

 Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα σχολεία.  

 Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για eco - driving οδήγηση 
σε επαγγελματίες οδηγούς (λεωφορεία, ταξί) και σε όλους τους 
δημότες. 

► Εκπόνηση μετρήσεων θορύβου και βάσει αυτών να ληφθούν μέτρα σε 
περιπτώσεις υπέρβασης των νομοθετημένων τιμών και δημιουργία νέων 
«ήσυχων» γειτονιών στον Δήμο 

► Αξιοποίηση της εφαρμογής "ΠΕΝΤΕΛΗ SOS" και ενσωμάτωση σε αυτήν 
δράσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

Ήπιο Σενάριο 



Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

► Ισχύουν όλα όσα προτείνονται στο Ήπιο Σενάριο έως και τον 
Ορίζοντα 15+ετίας.  

► Προτείνονται επιπλέον παρεμβάσεις με στόχο την ουσιαστική 
αποτροπή χρήσης ΙΧ οχημάτων εντός του Δήμου και τη γενίκευση των 
μετακινήσεων με ήπιες εναλλακτικές μορφές και με τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς  

► Στο Ριζοσπαστικό Σενάριο επιβάλλεται η αλλαγή νοοτροπίας σχετικά 
με τις αστικές μετακινήσεις, ήτοι οι καθημερινές μετακινήσεις 
πραγματοποιούνται (σχεδόν) αποκλειστικά με ΜΜΜ και ήπιους 
τρόπους μετακίνησης. Προϋπόθεση αποτελεί η κατασκευή - 
λειτουργία των σχετικών υποδομών και η υλοποίηση ριζοσπαστικών 
αλλαγών στο οδικό δίκτυο και εν γένει στο αστικό τοπίο. 



Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο 

Ειδικότερα: 

► Δημιουργία διευρυμένου Δικτύου Πράσινων Διαδρομών. 

► Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατόδρομων και Ενίσχυση της 
χρήσης ποδηλάτου. 

► Αναβάθμιση & Επέκταση της Δημόσιας και Δημοτικής Συγκοινωνίας 
(Αύξηση συχνότητας/ Πύκνωση δρομολογίων ΜΜΜ, Βελτίωση 
αξιοπιστίας, Επέκταση ωραρίου, Εφαρμογή τηλεματικής).  

► Πρόταση για διέλευση Γραμμής Μέσου Σταθερής Τροχιάς εντός του 
Δήμου. 

► Μετατροπή του οδικού δικτύου συλλεκτήριων και τοπικών οδών σε ήπιας 
κυκλοφορίας για όλη την πόλη, με υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων.  

► Μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων, με στόχο τα 30km/h σε 
όλο το οδικό δίκτυο. 

► Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) τόσο στις 
κεντρικές περιοχές του Δήμου, όσο και στις περιοχές κατοικίας, με 
αξιοποίηση «έξυπνων συστημάτων» (smart systems). 



Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο 

ΜΜΜ 

► Δημοτική Συγκοινωνία: Νέα Λεωφορειακή Γραμμή Express για τη 
σύνδεση με το Μαρούσι 

► ΤΡΑΜ – Ελαφρύ Μετρό (LRT): Χάραξη γραμμής Τραμ ή ελαφρύ 
Μετρό (LRT) εντός των ορίων του Δήμου Πεντέλης, με δυνατότητα 
μετεπιβίβασης στους σταθμούς των λοιπών ΜΣΤ.  

 Προφανώς, η προτεινόμενη γραμμή εντός των ορίων του Δήμου 
μπορεί να υλοποιηθεί μόνο ως τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου 
επίγειου Μέσου Σταθερής Τροχιάς, που θα εξυπηρετεί τον βόρειο 
τομέα (Δήμους Πεντέλης, Χαλανδρίου, Βριλησσίων, Αμαρουσίου, 
Κηφισιάς, κλπ.). 

 Εντός του Δήμου Πεντέλης, η χάραξη διέρχεται επί των αξόνων 
Ανδρέα Παπανδρέου και Λ. Δημοκρατίας. 

 Μελέτη στην 5ετία, Κατασκευή και πιλοτική λειτουργία στη 10ετία, 
Πλήρης λειτουργία στη 15ετία 



Προτεινόμενη Χάραξη Τραμ/LRT (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ) 



Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο 

 

Κυκλοφοριακή Οργάνωση 

Με βάση την πρόταση για διέλευση Τραμ/ LRT, προτείνονται συγκεκριμένα: 

► Λ. Δημοκρατίας: Παραμένει διπλής κατεύθυνσης με μία (1) λωρίδα 
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και χωρίς παρόδια στάθμευση. Προτείνεται 
ανάπλαση της οδού και το επιπλέον πλάτος θα αξιοποιηθεί για τη 
διέλευση της προτεινόμενης γραμμής Τραμ/ LRT. Μέχρι την υλοποίηση 
του έργου, ο επιπλέον χώρος θα αξιοποιηθεί για ήπια μετακίνηση με τη 
δημιουργία πράσινης διαδρομής.  

► Ελ. Βενιζέλου (Δ.Κ. Μελισσίων): Προτείνεται η διαμόρφωση της ως 
γραμμική πλατεία, χωρίς κυκλοφορία οχημάτων ή στάθμευση. Το μέτρο 
συνοδεύεται από αρχιτεκτονική ανάπλαση.  



Το European Urban Transport Roadmaps (UTR) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο 
υποστήριξης πολιτικών για να βοηθήσει πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη να 
διερευνήσουν πολιτικές και μέτρα για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας. 

Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων - UTR 

Αποτελέσματα σεναρίων σε ορίζοντα 15+ετίας 

    
Μηδενικό 

Σενάριο 

Ήπιο  

Σενάριο 

Ριζοσπαστικό 

Σενάριο 

Κατανομή 

στα μέσα 

Πεζή 8,47% 6,26% 5,12% 

Ποδήλατο 0,52% 7,89% 16,61% 

Μοτοσυκλέτα 2,66% 1,87% 2,06% 

ΙΧ 70,30% 62,52% 57,58% 

Λεωφορείο ΟΑΣΑ 10,94% 13,87% 6,88% 

Τραμ 0,00% 0,00% 4,49% 

Μετρό 7,11% 5,69% 4,47% 

Car sharing 0,00% 1,90% 2,79% 

    
Μηδενικό 

Σενάριο 

Ήπιο  

Σενάριο 

Ριζοσπαστικό 

Σενάριο 

Κατανομή 

στα μέσα 

Ήπια Μέσα Μετακίνησης 

(Πεζή, Ποδήλατο, Λεωφορείο, 

ΜΣΤ, Car sharing) 

27,04% 35,61% 40,36% 

ΙΧ (Αυτοκίνητο & Μοτοσυκλέτα) 67,64% 60,65% 55,52% 


