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Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές

σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της

συμμετοχής και της αξιολόγησης, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες

κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον με στόχο μια

καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και τα περίχωρά τους.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 Μακροπρόθεσμο όραμα και σαφές σχέδιο εφαρμογής

 Συμμετοχική προσέγγιση με εμπλοκή πολιτών και τοπικών φορέων

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

 Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης

 Αξιολόγηση των σημερινών και των μελλοντικών επιδόσεων

 Τακτική παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων
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Περιοχή Μελέτης



Αντικείμενο Μελέτης

 ΦΑΣΗ Α’

 Ανάλυση κατάστασης κινητικότητας & ανάπτυξη σεναρίων

 Ανάπτυξη κοινού οράματος & ενεργή ενημέρωση κοινού

 Ορισμός προτεραιοτήτων & μετρήσιμων στόχων

 ΦΑΣΗ Β’

 Ανάπτυξη αποτελεσματικών πακέτων μέτρων

 Συμφωνία σε σαφείς αρμοδιότητες & κατανομή πόρων

(Σχέδιο Δράσης)
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Κλεάνθη, τα μέλη της Ομάδας Εργασίας του ΣΒΑΚ, την

Διευθύντρια και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου, τους εκπροσώπους των φορέων και

συλλόγων της πόλης και εν γένει όλους όσους συνέβαλαν στην

εκπόνηση της παρούσας μελέτης.
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ΦΑΣΗ Α’
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ –

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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Συλλογή και Επισκόπηση 

Υφιστάμενων Στοιχείων και 

Μελετών της ΠΜ
 Μελέτη Κυκλοφορίας & Στάθμευσης Δήμου Μεταμόρφωσης –

ΠΟΛΙΝΔΕ (2004)

 Αναβάθμιση και Επικαιροποίηση Μελέτης Κυκλοφορίας &

Στάθμευσης Δήμου Μεταμόρφωσης – ΠΟΛΙΝΔΕ (2015)

Η κυκλοφοριακή μελέτη του 2015 προβλέπει σειρά

παρεμβάσεων στην κυκλοφοριακή οργάνωση, στη στάθμευση

και στα Μ.Μ.Μ. οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα,

έχουν όμως αξιολογηθεί, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης

κινητικότητας και έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα μελέτη.
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Συλλογή και Επισκόπηση 

Υφιστάμενων Στοιχείων & 

Μελετών της ΠΜ
Από την Τεχνική Υπηρεσία, ελήφθησαν τα παρακάτω στοιχεία:

 Τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην

περιοχή γενικής κατοικίας του Δήμου σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ

1987, που έγινε τμηματικά από το 1994 έως το 2012.

 Ρυμοτομικό Σχέδιο, στο οποίο εμφανίζεται επικαιροποιημένο το

σχέδιο της περιοχής γενικής κατοικίας του Δήμου.

 Πινακίδες αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου (ΦΕΚ

827Δ’/16-11-1988) στις οποίες εμφανίζεται δίκτυο πεζοδρόμων
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Συλλογή και Επισκόπηση 

Υφιστάμενων Στοιχείων & 

Μελετών της ΠΜ
Από την Τεχνική Υπηρεσία, ελήφθησαν τα παρακάτω στοιχεία:

 Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου

 Σχέδια και κείμενα πρότασης τροποποίησης του Γ.Π.Σ.

 Σχέδια - Τεχνική Έκθεση της Κυκλοφοριακής Μελέτης του 2015

 Προγράμματα λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης

Επιπλέον, από την ομάδα μελέτης συγκεντρώθηκαν τα

παρακάτω:

 Στοιχεία Ατυχημάτων της τελευταίας τριετίας από την Τροχαία

Ν. Ιωνίας

 Στοιχεία για τις λεωφορειακές γραμμές από τον ΟΑΣΑ

10



Απογραφή Γεωμετρικών 

Χαρακτηριστικών Βασικού 

Οδικού Δικτύου

ΔΕΙΓΜΑ
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Απογραφή Δημογραφικών 

Στοιχείων της Περιοχής Μελέτης
 Πληθυσμός (1991-2001, ΕΛΣΤΑΤ)
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Περιγραφή Μόνιμος 

Πληθυσμός

1991

Μόνιμος 

Πληθυσμός

2001

Μόνιμος 

Πληθυσμός

2011

% Μεταβ. 
1991-2001

% Μεταβ 
2001-2011

% Μεταβ 
1991-2011

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.223.392 10.934.097 10.816.286 7,0% -1,1% 5,8%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.594.817 3.894.573 3.828.434 8,3% -1,7% 6,5%

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

36.422 35.607 35.556 -2,2% -0,1% -2,4%

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 44.084 48.132 49.642 9,2% 3,1% 12,6%

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56.160 66.484 71.259 18,4% 7,2% 26,9%

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ -

ΠΕΥΚΗΣ

24.387 29.320 31.153 20,2% 6,3% 27,7%

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 21.411 27.522 29.891 28,5% 8,6% 39,6%

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 62.137 69.508 67.134 11,9% -3,4% 8,0%

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 65.035 82.555 106.943 26,9% 29,5% 64,4%



Απογραφή Δημογραφικών 

Στοιχείων της Περιοχής Μελέτης
 Το 26,7% των μόνιμων κατοίκων του Δήμου

είναι νέοι ηλικίας μέχρι 24 ετών.

 Ταυτόχρονα το ποσοστό των ηλικιωμένων άνω

των 80 ετών (3,4%) είναι από τα χαμηλότερα

στην ευρύτερη περιοχή, όπως επίσης και των

ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω (13%).

 Τα άτομα που ανήκουν στις πλέον

παραγωγικές ηλικίες, μεταξύ 25 και 54 ετών,

αποτελούν το 49% του πληθυσμού.

 Ο δείκτης γήρανσης του Δήμου, ίσος με 0,8,

είναι κατά πολύ μικρότερος από τον

αντίστοιχο της Χώρας, της Αττικής και των

γειτονικών δήμων.

 Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που προκύπτει

από τον δείκτη εξάρτησης, με τον Δ.

Μεταμόρφωσης να παρουσιάζει αυξημένη

συμμετοχή των παραγωγικών ηλικιών.
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Συμπερασματικά

Η Μεταμόρφωση έχει σημαντικές

δυνατότητες εξέλιξης και προοπτικές,

καθώς εμφανίζει ιδιαίτερα αυξημένο

το ποσοστό των παραγωγικών

ηλικιών και δεν χαρακτηρίζεται από

έντονη τάση γήρανσης, η οποία

κυριαρχεί στο σύνολο της χώρας.



Απογραφή Κοινωνικοοικονομικών 

Στοιχείων της Περιοχής Μελέτης
 Απασχόληση ανά τομέα (ΕΛΣΤΑΤ, 2011)
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• Απασχολούμενοι: 83,4%

• Άνεργοι: 16,6%

• Ως προς τη διάρθρωση της 

απασχόλησης ανά παραγωγικό τομέα, 

εμφανίζεται σημαντική η συμμετοχή του 

δευτερογενή τομέα με ποσοστό 20,8%.

• Σχεδόν ανύπαρκτη είναι η παρουσία του 

πρωτογενή τομέα με 81 

απασχολούμενους ενώ και εδώ όπως 

και στην ευρύτερη περιοχή κυριαρχεί ο 

τριτογενής τομέας με ποσοστό 78,6%.

• Το ποσοστό του τριτογενή τομέα είναι 

από τα μικρότερα σε σχέση με τους 

γειτονικούς δήμους, την ΠΕ Βορείου 

Τομέα και την Περιφέρεια.

• Καταγγράφεται σημαντικό ποσοστό

απασχολούμενων στον κλάδο

«Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο-

Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και

μοτοσυκλετών» (23%), που είναι και το

υψηλότερο σε όλη την ευρύτερη

περιοχή.



 Αυτοκίνητα & Θέσεις Στάθμευσης (ΕΛΣΤΑΤ, 2011)

 Σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής 2011 της ΕΛΣΤΑΤ,

στον Δ. Μεταμόρφωσης έχουν καταγραφεί 12.880

αυτοκίνητα. Ο δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. ανά 1.000

κατοίκους για το ίδιο έτος είναι ίσος με 431 Ι.Χ./1000 κατ.

 Όσον αφορά στις θέσεις στάθμευσης σε pilotis και υπόγεια

γκαράζ, στον Δήμο έχουν καταγραφεί 6.824 θέσεις. Ο

αριθμός των αυτοκινήτων σε σχέση με τις θέσεις

στάθμευσης, είναι σχεδόν διπλάσιος (1,9 Ι.Χ./θέση

στάθμευσης).
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Απογραφή Κοινωνικοοικονομικών 

Στοιχείων της Περιοχής Μελέτης



Απογραφή Χρήσεων Γης

 Μεθοδολογία συλλογής και καταγραφής δεδομένων
χρήσεων γης
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Η απογραφή χρήσεων γης εστιάστηκε κυρίως σε χρήσεις οι οποίες κατά κανόνα αποτελούν 

σημαντικούς πόλους έλξης ή πρόκλησης μετακινήσεων. Καταγράφηκαν:

•Δημόσιες Υπηρεσίες με μεγάλη επισκεψιμότητα

•Σημεία γενικότερου ή/και ειδικότερου πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και τουριστικού ενδιαφέροντος

•Αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, πρόνοιας και περίθαλψης

•Στοιχεία που συνθέτουν ή επηρεάζουν τον πολεοδομικό χαρακτήρα της περιοχής μελέτης και που 

οδηγούν σε συγκεντρώσεις – πυκνώσεις πληθυσμού και δυσχέρειες στην κυκλοφορία (τράπεζες, 

supermarket, πρατήρια βενζίνης, συγκεντρώσεις κεντρικών λειτουργιών, ξενοδοχεία κ.λπ.)

•Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες, παιδικές χαρές)

•Χώροι στάθμευσης κ.α.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε σε:

•Έλεγχο των υφιστάμενων δεδομένων χωρικής πληροφορίας [κυρίως των εγκεκριμένων Πολεοδομικών 

μελετών και άλλων εγκεκριμένων σχεδίων]

•Έλεγχο και εμπλουτισμό μέσω δορυφορικών εικόνων, χαρτών πλοήγησης και επιτόπιας έρευνας

•Επαλήθευση και εμπλουτισμό σε συνεργασία με στελέχη Δ. Μεταμόρφωσης



Μετρήσεις Κυκλοφορίας
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Θέσεις Μέτρησης Κυκλοφοριακών 

Φόρτων
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Οδός Τατοΐου (μεταξύ Οδυσσέως & Ράλλη)
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• Κατά την πρωινή αιχμή* ο

κυκλοφοριακός φόρτος στην

κατεύθυνση προς Ν. Φιλαδέλφεια είναι

της τάξης των 750 ΜΕΑ, ενώ στην

κατεύθυνση προς Αχαρνές της τάξης

των 660 ΜΕΑ.

• Κατά τη μεσημβρινή αιχμή** οι

κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι της τάξης

των 810 ΜΕΑ στην κατεύθυνση προς Ν.

Φιλαδέλφεια και 690 περίπου ΜΕΑ στην

κατεύθυνση προς Αχαρνές.

• Τα ΙΧ οχήματα αποτελούν το 92% των

κυκλοφορούντων οχημάτων, ενώ τα

βαρέα οχήματα αγγίζουν το 2%.

* Πρωινή αιχμή: 8-9 π.μ.

** Μεσημβρινή αιχμή: 5-6 μ.μ.



Οδός Τατοΐου (μεταξύ Μπάρκουλη & Χαλκιδικής)
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• Κατά την πρωινή αιχμή* ο

κυκλοφοριακός φόρτος στην

κατεύθυνση προς Ν. Φιλαδέλφεια είναι

της τάξης των 1000 ΜΕΑ, ενώ στην

κατεύθυνση προς Αχαρνές της τάξης

των 900 ΜΕΑ.

• Κατά τη μεσημβρινή αιχμή** οι

κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι της τάξης

των 1190 ΜΕΑ στην κατεύθυνση προς

Ν. Φιλαδέλφεια και 670 περίπου ΜΕΑ

στην κατεύθυνση προς Αχαρνές.

• Τα ΙΧ οχήματα αποτελούν το 85% των

κυκλοφορούντων οχημάτων, ενώ τα

βαρέα οχήματα αγγίζουν το 5%.

* Πρωινή αιχμή: 8-9 π.μ.

** Μεσημβρινή αιχμή: 5-6 μ.μ.



Οδός Ελ. Βενιζέλου (μεταξύ Τατοΐου & Χλόης)
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• Κατά την πρωινή αιχμή* ο

κυκλοφοριακός φόρτος στην

κατεύθυνση προς Τατοιου είναι της

τάξης των 550 ΜΕΑ, ενώ στην

κατεύθυνση προς Χλόης της τάξης των

540 ΜΕΑ.

• Κατά τη μεσημβρινή αιχμή** οι

κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι της τάξης

των 560 ΜΕΑ στην κατεύθυνση προς

Τατοιου και 600 περίπου ΜΕΑ στην

κατεύθυνση προς Χλόης.

• Τα ΙΧ οχήματα αποτελούν το 87% των

κυκλοφορούντων οχημάτων, ενώ τα

βαρέα οχήματα αγγίζουν το 4%.

* Πρωινή αιχμή: 8-9 π.μ.

** Μεσημβρινή αιχμή: 5-6 μ.μ.



Οδός Γκινοσάτη (μεταξύ Κοραή & Ήβης)
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• Κατά την πρωινή αιχμή* ο

κυκλοφοριακός φόρτος στην

κατεύθυνση προς Ήβης είναι της τάξης

των 870 ΜΕΑ.

• Κατά τη μεσημβρινή αιχμή** οι

κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι της τάξης

των 870 ΜΕΑ στην κατεύθυνση προς

Ήβης.

• Τα ΙΧ οχήματα αποτελούν το 87% των

κυκλοφορούντων οχημάτων, ενώ τα

βαρέα οχήματα αγγίζουν το 1%.

* Πρωινή αιχμή: 8-9 π.μ.

** Μεσημβρινή αιχμή: 5-6 μ.μ.



Οδός Γ. Παπανδρέου (μεταξύ Ήβης & Νίκης)
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• Κατά την πρωινή αιχμή* ο

κυκλοφοριακός φόρτος στην

κατεύθυνση προς Νίκης είναι της τάξης

των 360 ΜΕΑ.

• Κατά τη μεσημβρινή αιχμή** οι

κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι της τάξης

των 360 ΜΕΑ στην κατεύθυνση προς

Νίκης.

• Τα ΙΧ οχήματα αποτελούν το 81% των

κυκλοφορούντων οχημάτων, ενώ τα

βαρέα οχήματα αγγίζουν το 3%.

* Πρωινή αιχμή: 8-9 π.μ.

** Μεσημβρινή αιχμή: 5-6 μ.μ.



Οδός Ερμού (μεταξύ Α/Κ Λυκοβρύσεως & Παράδρομο ΠΑΘΕ)
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• Κατά την πρωινή αιχμή* ο

κυκλοφοριακός φόρτος στην

κατεύθυνση προς Μεταμόρφωση είναι

της τάξης των 900 ΜΕΑ, ενώ στην

κατεύθυνση προς Α/Κ Λυκόβρυσης της

τάξης των 590 ΜΕΑ.

• Κατά τη μεσημβρινή αιχμή** οι

κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι της τάξης

των 970 ΜΕΑ στην κατεύθυνση προς

Μεταμόρφωση και 410 περίπου ΜΕΑ

στην κατεύθυνση προς Α/Κ

Λυκόβρυσης.

• Τα ΙΧ οχήματα αποτελούν το 92% των

κυκλοφορούντων οχημάτων, ενώ τα

βαρέα οχήματα αγγίζουν το 5%.

* Πρωινή αιχμή: 8-9 π.μ.

** Μεσημβρινή αιχμή: 5-6 μ.μ.



Οδός Κλεισθένους (μεταξύ Βάρναλη & Δεξαμενής)

• Κατά την πρωινή αιχμή* ο

κυκλοφοριακός φόρτος στην

κατεύθυνση προς Δεξαμενής είναι της

τάξης των 630 ΜΕΑ, ενώ στην

κατεύθυνση προς Βάρναλη της τάξης

των 520 ΜΕΑ.

• Κατά τη μεσημβρινή αιχμή** οι

κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι της τάξης

των 420 ΜΕΑ στην κατεύθυνση προς

Δεξαμενής και 580 περίπου ΜΕΑ στην

κατεύθυνση προς Βάρναλη.

• Τα ΙΧ οχήματα αποτελούν το 86% των

κυκλοφορούντων οχημάτων, ενώ τα

βαρέα οχήματα αγγίζουν το 4%.
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* Πρωινή αιχμή: 8-9 π.μ.

** Μεσημβρινή αιχμή: 5-6 μ.μ.



Οδός Παπαδιαμάντη (μεταξύ Πλαστήρα & Παπανδρέου)
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• Κατά την πρωινή αιχμή* ο

κυκλοφοριακός φόρτος στην

κατεύθυνση προς Ν. Πλαστήρα είναι

της τάξης των 630 ΜΕΑ, ενώ στην

κατεύθυνση προς Γ. Παπανδρέου της

τάξης των 310 ΜΕΑ.

• Κατά τη μεσημβρινή αιχμή** οι

κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι της τάξης

των 500 ΜΕΑ στην κατεύθυνση προς Ν.

Πλαστήρα και 370 περίπου ΜΕΑ στην

κατεύθυνση προς Γ. Παπανδρέου.

• Τα ΙΧ οχήματα αποτελούν το 87% των

κυκλοφορούντων οχημάτων, ενώ τα

βαρέα οχήματα αγγίζουν το 3%.

* Πρωινή αιχμή: 8-9 π.μ.

** Μεσημβρινή αιχμή: 5-6 μ.μ.



Οδός Παπανικολή (μεταξύ Πεντέλης & Ι. Λόχου)
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• Κατά την πρωινή αιχμή* ο

κυκλοφοριακός φόρτος στην

κατεύθυνση προς Ιερού Λόχου είναι της

τάξης των 190 ΜΕΑ.

• Κατά τη μεσημβρινή αιχμή** οι

κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι της τάξης

των 150 ΜΕΑ στην κατεύθυνση προς

Ιερού Λόχου.

• Τα ΙΧ οχήματα αποτελούν το 85% των

κυκλοφορούντων οχημάτων, ενώ τα

βαρέα οχήματα αγγίζουν το 1%.

* Πρωινή αιχμή: 8-9 π.μ.

** Μεσημβρινή αιχμή: 5-6 μ.μ.



Οδός Κ. Βάρναλη (μεταξύ Σπ. Λούη & Υψηλάντου)
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• Κατά την πρωινή αιχμή* ο

κυκλοφοριακός φόρτος στην

κατεύθυνση προς Μεταμόρφωση είναι

της τάξης των 400 ΜΕΑ.

• Κατά τη μεσημβρινή αιχμή** οι

κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι της τάξης

των 380 ΜΕΑ στην κατεύθυνση προς

Μεταμόρφωση.

• Τα ΙΧ οχήματα αποτελούν το 86% των

κυκλοφορούντων οχημάτων, ενώ τα

βαρέα οχήματα αγγίζουν το 2%.

* Πρωινή αιχμή: 8-9 π.μ.

** Μεσημβρινή αιχμή: 5-6 μ.μ.



Οδός Αγ. Νεκταρίου (μεταξύ Μπιζανίου & Δρυάδων)
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• Κατά την πρωινή αιχμή* ο

κυκλοφοριακός φόρτος στην

κατεύθυνση προς Μεταμόρφωση είναι

της τάξης των 550 ΜΕΑ, ενώ στην

κατεύθυνση προς Ηράκλειο της τάξης

των 420 ΜΕΑ.

• Κατά τη μεσημβρινή αιχμή** οι

κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι της τάξης

των 330 ΜΕΑ στην κατεύθυνση προς

Μεταμόρφωση και 560 περίπου ΜΕΑ

στην κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

• Τα ΙΧ οχήματα αποτελούν το 87% των

κυκλοφορούντων οχημάτων, ενώ τα

βαρέα οχήματα αγγίζουν το 2%.

* Πρωινή αιχμή: 8-9 π.μ.

** Μεσημβρινή αιχμή: 5-6 μ.μ.



Οδός Ιφιγενείας (μεταξύ Τατοΐου & Πεύκων)
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• Κατά την πρωινή αιχμή* ο

κυκλοφοριακός φόρτος στην

κατεύθυνση προς Τατοιου είναι της

τάξης των 670 ΜΕΑ, ενώ στην

κατεύθυνση προς Ν. Ιωνία της τάξης

των 480 ΜΕΑ.

• Κατά τη μεσημβρινή αιχμή** οι

κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι της τάξης

των 540 ΜΕΑ στην κατεύθυνση προς

Τατοιου και 510 περίπου ΜΕΑ στην

κατεύθυνση προς Ν. Ιωνία.

• Τα ΙΧ οχήματα αποτελούν το 83% των

κυκλοφορούντων οχημάτων, ενώ τα

βαρέα οχήματα αγγίζουν το 6%.

* Πρωινή αιχμή: 8-9 π.μ.

** Μεσημβρινή αιχμή: 5-6 μ.μ.



Θέσεις Έρευνας παρά την Οδό
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Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου
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Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο -

Ιεράρχηση
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Υφιστάμενη Κυκλοφοριακή 

Οργάνωση Κεντρικής Περιοχής
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Έρευνα Προέλευσης –

Προορισμού (Π-Π) των 

Μετακινήσεων
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Έρευνα Π-Π σε νοικοκυριά

36

• Το δείγμα αποτελείται από 290

ερωτηματολόγια μελών των

νοικοκυριών και καταγράφηκαν

συνολικά 593 μετακινήσεις.

• Το 42% των μετακινήσεων αφορούν

σε οδηγό ΙΧ. Ακολουθούν οι

μετακινήσεις πεζή (για απόσταση

μεγαλύτερη των 300 μέτρων, 30%),

οι μετακινήσεις ως επιβάτης ΙΧ

(20%), και με μηχανή (5%).

• Η επιστροφή στο σπίτι είναι ο

σκοπός μετακίνησης που

καταγράφηκε τις περισσότερες

φορές στις απαντήσεις του

ερωτηματολογίου (50%).

Ακολούθησαν η μετακίνηση για

εργασία (24%), για εκπαίδευση

(19%) και στα πλαίσια της εργασίας

(4%).



Απογραφές & Έρευνες 

Στάθμευσης
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Περιοχή Απογραφής Στάθμευσης



Απογραφή Στάθμευσης
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Είδος Στάθμευσης Αριθμός θέσεων Κατάληψη 

Δωρεάν χωρίς περιορισμό 1 273 959 

Με περιορισμό μηνών (εκ περιτροπής)  170 (63 I+107 II)* 

 

84** 

Αριθμός παράνομων σταθμεύσεων 1 199*** 

Σύνολο ημερήσιων σταθμεύσεων 

(νόμιμων και παράνομων) 
2 242 

Σύνολο μεταμεσονύκτιων σταθμεύσεων 

(νόμιμων και παράνομων) 
1 194 

Θέσεις Ειδικής Στάθμευσης 19  

 



Αποτελέσματα Απογραφών

 Σε όλη την περιοχή απογραφής στάθμευσης, καταγράφηκαν,

κατά την πρωινή περίοδο αιχμής λειτουργίας των

καταστημάτων και υπηρεσιών, 2242 σταθμεύσεις, εκ των

οποίων οι 1199 (ποσοστό 53.5%), ήταν παράνομες.

 Το 76% των νόμιμων θέσεων (χωρίς περιορισμό και με

περιορισμό μηνών), ήτοι 1043 (959+84) από τις 1380

(1273+107), βρέθηκαν κατειλημμένες κατά τη διάρκεια της

απογραφής. Η αστυνόμευση στις θέσεις στάθμευσης με

περιορισμό μηνών και γενικότερα των παράνομων

σταθμεύσεων είναι πρακτικά ανύπαρκτη με συνέπεια να

υπάρχει μεγάλος αριθμός παράνομων σταθμεύσεων, αν και

υπάρχουν διαθέσιμες νόμιμες θέσεις στάθμευσης (όχι όμως

αρκετές ώστε να καλύπτεται η ζήτηση).
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Αποτελέσματα Απογραφών

 Κατά τη μεταμεσονύκτια καταγραφή ο αριθμός των

σταθμευμένων οχημάτων ήταν 1194 που ανήκουν σε

κατοίκους της περιοχής. Η ζήτηση σε θέσεις στάθμευσης

κατοίκων καλύπτεται από την υφιστάμενη προσφορά των 1380

νόμιμων θέσεων (1273 χωρίς περιορισμό + 107 με περιορισμό

μηνών).

 Στην περιοχή απογραφής εντοπίσθηκαν περίπου 20 ειδικές

θέσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί σε, ΑΜΕΑ, δημόσιες

υπηρεσίες, τράπεζες, φορτοεκφορτώσεις, ξενοδοχεία πιάτσες

ΤΑΧΙ, κλπ.

 Στην περιοχή απογραφής δεν υπάρχουν οργανωμένοι χώροι

στάθμευσης. Σημαντικός αριθμός οχημάτων σταθμεύει στις

πρασιές κατά μήκος της Λ. Τατοΐου οι οποίες εξυπηρετούν και

σταθμεύσεις μικρής διάρκειας επισκεπτών καταστημάτων.
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Ισοζύγιο Στάθμευσης

 Το ισοζύγιο στάθμευσης υπολογίζεται από τον αριθμό των

παράνομα σταθμευμένων οχημάτων κατά τις ώρες της

καταγραφής, μείον τις κενές νόμιμες θέσεις ή απλούστερα

από το σύνολο των σταθμευμένων οχημάτων μείον τον αριθμό

των νόμιμων προσφερόμενων θέσεων.

 Από τα στοιχεία των απογραφών προκύπτει σημαντικό

έλλειμμα θέσεων στάθμευσης στην οδό της τάξης των 860

θέσεων (2242 νόμιμες και παράνομες σταθμεύσεις – 1380

νόμιμες προσφερόμενες θέσεις).

 Αυτό σημαίνει ότι κατά τις ώρες αιχμής είναι πάρα πολύ

δύσκολη η ανεύρεση ελεύθερης όχι μόνο πλησίον του τελικού

προορισμού, αλλά και στην ευρύτερη κεντρική περιοχή.

Επιπρόσθετα δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για στάθμευση

εκτός οδού καθώς δεν υπάρχουν οργανωμένοι χώροι

στάθμευσης.
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Κεντρικός Πυρήνας

 Στην κεντρική περιοχή του Δήμου, η οποία ορίζεται από τις

οδούς Γ. Παπανδρέου, Πλάτωνος, Κλεισθένους, Παπαδιαμάντη,

Πλαστήρα, Ελ. Βενιζέλου και τη Λ. Τατοΐου, ο αριθμός των

νόμιμων θέσεων στάθμευσης ανέρχεται σε 897 (803 χωρίς

περιορισμό + 94 με περιορισμό μηνών), εκ των οποίων

βρέθηκαν κατειλημμένες οι 702, δηλαδή το 78.3%.

Επιπρόσθετα καταγράφηκαν και 541 παράνομες σταθμεύσεις.

Κατά συνέπεια το έλλειμμα στάθμευσης στον κεντρικό

πυρήνα του Δήμου υπολογίζεται σε περίπου 350 θέσεις

στάθμευσης (1243 σταθμεύσεις – 897 νόμιμες προσφερόμενες

θέσεις).

 Οι καταγεγραμμένες μεταμεσονύκτιες σταθμεύσεις των

κατοίκων ανέρχονται σε 608 και αντιστοιχούν στο 67.8% των

υφιστάμενων νόμιμων θέσεων. Επομένως η στάθμευση των

κατοίκων καλύπτεται πλήρως από την υφιστάμενη

προσφορά νόμιμων θέσεων.
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Διαδρομές Έρευνας 

Χαρακτηριστικών Στάθμευσης

44

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3



Διαβατικά Οχήματα
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Συσσώρευση Στάθμευσης
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Ισοζύγιο Στάθμευσης
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Καταγραφή Συστήματος 

ΜΜΜ
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Διαδρομές Λεωφορειακών Γραμμών
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Διαδρομές Δημοτικής Συγκοινωνίας



Καταγραφή Δεδομένων για 

Εναλλακτική Μετακίνηση
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Πεζή & Ποδηλατικές Κινήσεις

 Όσον αφορά τις μορφές εναλλακτικές μετακίνησης, αυτές

εξαρτώνται άμεσα από τις υφιστάμενες χρήσεις και από τις

διαθέσιμες υποδομές.

 Οι κύριες ροές πεζών εντοπίζονται στους κεντρικούς

εμπορικούς δρόμους του Δήμου, δηλαδή κατά μήκος των οδών

Γκινοσάτη και Παπανδρέου, στην ευρύτερη περιοχή του

Δημαρχείου, γύρω από σχολικά συγκροτήματα και στην

ευρύτερη περιοχή αθλητικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, οι

υφιστάμενες υποδομές και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η

πλειοψηφία αυτών δε διευκολύνουν ούτε ενθαρρύνουν την

πεζή μετακίνηση.

 Όσον αφορά τις ροές ποδηλάτων στο Δήμο Μεταμόρφωσης,

αυτές είναι αμελητέες, καθώς υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη

των αντίστοιχων απαιτούμενων υποδομών. Αποτέλεσμα αυτής

της έλλειψης είναι οι ποδηλάτες να χρησιμοποιούν από κοινού

με τα οχήματα τις οδικές υποδομές.
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Καταγραφή Ατυχημάτων & 

Προσδιορισμός Μελανών 

Σημείων
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Θανατηφόρα Ατυχήματα & Ατυχήματα

με Σοβαρό Τραυματισμό



Κρίσιμα Ζητήματα 

Κινητικότητας - Σύνοψη
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Σύνοψη Υφιστάμενης Κατάστασης

 Το βασικό οδικό δίκτυο της πόλης παρουσιάζει υψηλούς φόρτους

κατά τις περιόδους αιχμής, οι οποίοι οφείλονται και σε μεγάλο αριθμό

υπερτοπικών κινήσεων από/προς τους γειτονικούς Δήμους. Οι

καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο κύριο δίκτυο, έχουν ως

αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός ΙΧ οχημάτων, αλλά και φορτηγών, να

ακολουθούν διαδρομές μέσω τοπικών οδών, τόσο στην κεντρική

περιοχή του Δήμου, όσο και στις γειτονιές. Η δομή του δικτύου και η

υφιστάμενη κυκλοφοριακή οργάνωση ενθαρρύνουν τέτοιου είδους

διαμπερείς κινήσεις.

 Προβλήματα στην κυκλοφορία του οδικού δικτύου του Δήμου,

προκύπτουν από την κίνηση βαρέων οχημάτων από/προς τη

Βιομηχανική Περιοχή, καθώς και από/προς τους όμορους δήμους.

 Είναι εμφανής η έλλειψη ενός κεντρικού πυρήνα ήπιας κυκλοφορίας

(με δίκτυο πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας). Το κέντρο της

Μεταμόρφωσης διασχίζεται από την οδό Γκινοσάτη στην οποία

καταγράφονται υψηλοί φόρτοι (870 ΜΕΑ την ώρα αιχμής) οφειλόμενοι

κυρίως σε διαμπερείς κινήσεις. Οι παράνομες σταθμεύσεις και η

έλλειψη πεζοδρομίων ικανού πλάτους, δεν διασφαλίζουν κατάλληλες

συνθήκες για την κίνηση των πεζών.
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Σύνοψη Υφιστάμενης Κατάστασης

 Τα πεζοδρόμια, σε όλη την έκταση του Δήμου, είναι ελλιπή ή μη

ικανοποιητικού πλάτους για την κίνηση των πεζών και με ανεπαρκή

οδοφωτισμό. Δεν υπάρχουν διαδρομές ασφαλούς κίνησης των μαθητών

προς και γύρω από τα σχολεία και τους χώρους άθλησης.

Παρατηρείται έλλειψη διαβάσεων πεζών και ραμπών, έλλειψη οδηγών

τυφλών, προβλήματα και εμπόδια στην κίνηση ΑμεΑ και άλλων

ευπαθών ομάδων.

 Δεν υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα κίνησης πεζών, πρόβλημα που

εντείνεται από τη διάσπαση του Δήμου λόγω των μεγάλων οδικών

αξόνων (Αττική οδός, Εθνική Οδός) που απομονώνουν την κάθε

Πολεοδομική Ενότητα. Επιτακτική είναι η ανάγκη υλοποίησης δικτύου

πεζοδρόμων, καθώς είναι λίγοι και αποσπασματικά υλοποιημένοι,

παρά το εκτεταμένο θεσμοθετημένο δίκτυο, σύμφωνα με το

εγκεκριμένο ρυμοτομικό. Επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί και τα τοπικά

κέντρα που προέβλεπε το ΓΠΣ ανά Πολεοδομική Ενότητα και οι

καθημερινές ανάγκες των κατοίκων καλύπτονται από το κέντρο της

Πόλης, καθίσταται προβληματική η καθημερινότητα των πολιτών, που

δυσκολεύονται να μετακινηθούν προς και εντός του κεντρικού πυρήνα

της πόλης τους.
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Σύνοψη Υφιστάμενης Κατάστασης
 Η Τατοΐου είναι ο βασικός άξονας που διατρέχει τη

Μεταμόρφωση, με περίπου 700 ΜΕΑ ανά κατεύθυνση, κατά την

ώρα αιχμής. Διαθέτει μεσαία νησίδα στο μεγαλύτερο μήκος της

και εξυπηρετεί υψηλούς φόρτους, τόσο τοπικού όσο και

υπερτοπικού χαρακτήρα. Η συμβολή Δροσίνη και Τατοΐου,

βόρεια της Αττικής Οδού, αποτελεί επικίνδυνο σημείο, καθώς

δύο δρόμοι διπλής κατεύθυνσης συμβάλλουν με οξεία γωνία,

με κακή ορατότητα.

 Η συμβολή της Τατοΐου με την Ελ. Βενιζέλου ρυθμίζεται με

φωτεινό σηματοδότη, με στόχο τη διαχείριση των υψηλών

φόρτων. Το γεγονός ότι πραγματοποιούνται ορισμένες μη

επιτρεπόμενες κινήσεις οδηγεί σε καθυστερήσεις και ουρές

αναμονής στις προσβάσεις και των δύο οδών. Συγκεκριμένα:

 Αναστροφή επί της Τατοΐου (φορτηγών) προς τον

νοτιανατολικό παράδρομο της Εθνικής Οδού,

 Αριστερή στροφή από Βενιζέλου προς Τατοΐου

 Επιπλέον, η ύπαρξη του πρατηρίου βενζίνης και του

αρτοποιείου, στην άμεση γειτονία του κόμβου, δημιουργεί

πρόσθετες εμπλεκόμενες κινήσεις προς/από τις δύο αυτές

χρήσεις (έχουν καταγραφεί ατυχήματα στο σημείο αυτό).
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 Η Ελ. Βενιζέλου είναι διπλής κατεύθυνσης (550 ΜΕΑ ανά κατεύθυνση

την ώρα αιχμής), με υψηλούς φόρτους, η οποία εξυπηρετεί και

σημαντικό αριθμό υπερτοπικών κινήσεων. Η έλλειψη ικανού πλάτους

πεζοδρομίων κατά μήκος της, δυσχεραίνει την κίνηση των πεζών.

 Η οδός Κλεισθένους (με 500-600 ΜΕΑ ανά κατεύθυνση την ώρα αιχμής),

η οποία σε μεγάλο τμήμα της διαθέτει μεσαία νησίδα, αποτελεί βασικό

σύνδεσμο του οδικού δικτύου της Μεταμόρφωσης. Οι συχνές διακοπές

στη συνέχεια της μεσαίας νησίδας, επιτρέπουν κάθετες διασχίσεις με

συνέπεια να δημιουργείται κίνδυνος ατυχημάτων, εξαιτίας της κακής

ορατότητας λόγω γεωμετρίας και παράνομων σταθμεύσεων

(διασταυρώσεις με Βάρναλη, Δεληγιάννη, κ.τ.λ.).

 Η συμβολή των οδών Δ. Σολωμού/Αττικής, Αγίου Νεκταρίου, Βάκχου,

συνιστά κόμβο υψηλής επικινδυνότητας, λόγω του πλήθους των

επιτρεπόμενων κινήσεων (όλοι οι δρόμοι είναι διπλής κατεύθυνσης,

απουσία φωτεινού σηματοδότη), και της γεωμετρίας του κόμβου

(συμβολή υπό οξεία γωνία, έλλειψη διοχετευτικής διαρρύθμισης)

 Η οδός Πεύκων είναι διπλή ως επί το πλείστον, ωστόσο υπάρχει έντονη

παράνομη (λόγω πλάτους) στάθμευση, με αποτέλεσμα να

δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή ροή των οχημάτων και

κίνδυνος ατυχήματος.
59

Σύνοψη Υφιστάμενης Κατάστασης



 Η πλειονότητα των τοπικών οδών χαρακτηρίζεται από πτωχά

γεωμετρικά χαρακτηριστικά (περιορισμένο πλάτος, έλλειψη

πεζοδρομίων, κακή κατάσταση οδοστρώματος και

πεζοδρομίων, όπου υπάρχουν), τα οποία σε συνδυασμό με την

υφιστάμενη κυκλοφοριακή οργάνωση (οδοί διπλής

κατεύθυνσης) και την παρόδια στάθμευση, δημιουργεί

προβλήματα κινητικότητας τόσο για τους χρήστες ΙΧ όσο και

για τους λοιπούς χρήστες (πεζούς, ΑμεΑ, ΑμΚ, ποδηλάτες).

 Υπάρχει μεγάλος αριθμός αδιάνοικτων οδικών τμημάτων με

αποτέλεσμα να υπάρχουν ασυνέχειες στην κίνηση των

οχημάτων στις τοπικές οδούς (π.χ. Μπιζανίου, Σωκράτους,

Παπαδιαμάντη, Αδριανείου, Καλλιπόλεως, Χλόης,

Βουλγαροκτόνου, Δερβενίων, Πολέμη, Χαλκιδικής και άλλες).

Επιπλέον, η ύπαρξη αδιάνοικτων τμημάτων οδηγεί σε

περιπορείες .

 Η πόλη στερείται δικτύου αξόνων ροής ποδηλάτων, το οποίο

να συνδέει τις επιμέρους γειτονιές (Μποφίλια, Νέα Ζωή,

Κοπρίσια, Καναπίτσα/Τρία Αστέρια) με το κέντρο του Δήμου,

καθώς και με άλλες χρήσεις (π.χ. Κτήμα Δηλαβέρη,

Διαδημοτικό Γυμναστήριο, λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις,

σχολικές εγκαταστάσεις).
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Αναφορικά με τις συνθήκες στάθμευσης, παρατηρούνται τα

ακόλουθα:

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε κάθε όχημα

αντιστοιχεί 0,5 θέσεις, δηλαδή δεν υπάρχουν επαρκείς

θέσεις στάθμευσης για τις ανάγκες των κατοίκων (αριθμός

αυτοκινήτων: 12.880, αριθμός θέσεων στάθμευσης: 6.824 –

στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2011).

 Όπως προέκυψε από την απογραφή στάθμευσης στην

κεντρική περιοχή και κατά μήκος κάποιων βασικών οδών

εκτός κέντρου, υπάρχουν κενές νόμιμες θέσεις, αλλά και

μεγάλος αριθμός παράνομων σταθμεύσεων, ως συνέπεια

πλημμελούς αστυνόμευσης.

 Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πολλών οδών σε όλη την

επικράτεια του Δήμου (οδοί διπλής κατεύθυνσης), σε

συνδυασμό με τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά

(περιορισμένο πλάτος), καθιστούν τη στάθμευση επί των

οδών αυτών παράνομη.
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 Στον κεντρικό εμπορικό πυρήνα του Δήμου καταγράφηκαν (κατά

την πρωινή περίοδο) 900 περίπου νόμιμες θέσεις (εκ των οποίων

οι 700 βρέθηκαν κατειλημμένες) και 540 παράνομες σταθμεύσεις.

Ως εκ τούτου το έλλειμμα στάθμευσης στο κέντρο της πόλης

υπολογίζεται σε περίπου 350 θέσεις.

 Κατά τη μεταμεσονύκτια απογραφή βρέθηκαν περίπου 600

σταθμευμένα οχήματα κατοίκων της περιοχής, αριθμός που

μπορεί να καλυφθεί από την υφιστάμενη προσφορά θέσεων

στάθμευσης.

 Υπάρχει έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης εκτός οδού.

 Η σήμανση που σχετίζεται με τη στάθμευση είναι πλημμελής, με

συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις να είναι ασαφές το ισχύον

καθεστώς στάθμευσης.

 Ο συντελεστής εναλλαγής, όπως προκύπτει από την έρευνα

χαρακτηριστικών στάθμευσης, στην κεντρική περιοχή,

κυμαίνεται από 3.5 έως 4.5 οχήματα, ανά θέση στάθμευσης.

 Οκτώ στις δέκα σταθμεύσεις έχουν χρονική διάρκεια έως τρεις

ώρες.
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 Από τις δύο παραπλεύρους της Αττικής οδού, σε πλήρη

λειτουργία είναι μόνο η βόρεια, η οποία όμως λειτουργεί ως

μονής κατεύθυνσης. Αντίθετα, το πρώτο τμήμα της νότιας

παράπλευρης, μεταξύ Τατοΐου και Πεύκων, δεν είναι δυνατόν

να ενταχθεί στο σύστημα κυκλοφορίας, λόγω του υφιστάμενου

φρεατίου της ΕΥΔΑΠ, το οποίο δεν επιτρέπει να διαδραματίσει

το ρόλο του, ως συζυγής μονόδρομος του βόρειου συνδέσμου.

Η ύπαρξη αυτού του εμποδίου δεν επιτρέπει τη σύνδεση της

Κλεισθένους με την Τατοΐου (κατάντη της Αττικής οδού), η

οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της οδού Γκινοσάτη.
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Ανάπτυξη Κοινού 

Οράματος
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Κοινό Όραμα

Φαντάσου την πόλη σου σε 20 χρόνια: 

Πώς θα ήθελες να είναι;

Το όραμα είναι μια σημαντική ποιοτική περιγραφή της επιθυμίας μας για

την μορφή που θέλουμε να έχει η πόλη στο μέλλον, η οποία καθορίζεται

από συγκεκριμένους στόχους, που δείχνουν τον τύπο της αλλαγής που

θέλουμε.
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Με βάση τα αποτελέσματα της 1ης Διαβούλευσης, τα στοιχεία από την

αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και πάντα σε στενή συνεργασία

με την Α.Α., συνδιαμορφώθηκε το όραμα για τη βιώσιμη κινητικότητα

του Δήμου Μεταμόρφωσης, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τον

καθορισμό των ειδικών στόχων, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την

παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη του κοινού αυτού

οράματος και την ανάπτυξη των εναλλακτικών σχεδίων οργάνωσης και

διαχείρισης της κινητικότητας.



Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων

66

Α/Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 

Ελκυστικό περιβάλλον και προστασία της κίνησης των πεζών μέσω 

της ανάπλασης του βασικού οδικού δικτύου (διαμόρφωση 

πεζοδρομίων επαρκούς πλάτους, διαβάσεις πεζών, υποδομές 

προσβασιμότητας ΑμεΑ) 

2,9 

2 
Διαδρομές ασφαλούς μετακίνησης μαθητών προς και γύρω από τα 

σχολεία 
3,7 

3 
Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε κόμβους - Βελτίωση της 

διοχετευτικής διαρρύθμισης 
3,9 

4 

Ανακατανομή οδικού χώρου σε πεζούς, ποδηλάτες, οδηγούς στους 

τοπικούς δρόμους των γειτονιών (μετατροπή σε οδούς ήπιας 

κυκλοφορίας) 

5,0 

5 Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου κίνησης πεζών και ποδηλατών 5,2 

6 Προστασία γειτονιών από διαμπερή κυκλοφορία  5,3 

7 
Αύξηση του ποσοστού των μετακινήσεων με χρήση Δ.Σ. (Βελτίωση 

της συχνότητας και της περιοχής κάλυψης με Δ.Σ.) 
6,0 

8 Δημιουργία πεζοδρομημένου κεντρικού πυρήνα στον Δήμο 7,7 

9 

Διαχείριση της στάθμευσης κατοίκων και επισκεπτών (Σύστημα 

Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο κέντρο του Δήμου, δημιουργία 

χώρων εκτός οδού) 

8,4 

10 
Εισαγωγή νέων καινοτόμων μορφών μετακίνησης (ηλεκτρικά 

κοινόχρηστα οχήματα και ποδήλατα, κ.α.). 
8,4 

11 

Ενίσχυση της χρήσης νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση των 

συνθηκών μετακίνησης των πολιτών (τηλεματική στις Δ.Σ., 

ελεγχόμενη στάθμευση με πληρωμή μέσω κινητού και έλεγχος 

μέσω αισθητήρων, πληροφόρηση για τις κυκλοφοριακές συνθήκες 

μέσω έξυπνων εφαρμογών και υποδομών κ.α.) 

9,5 

 



Η φράση που συνοψίζει τις 

προσδοκίες μου για το μέλλον
 Βάσει των προσδοκιών με τη χαμηλότερη βαθμολογία

(μεγαλύτερης σημασίας) και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις

των Φορέων και των πολιτών, ήταν ξεκάθαρη η ταύτιση όλων

προς ένα κοινό όραμα για την πόλη που μπορεί να συνοψίζεται

σε μερικές λέξεις:
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Η πόλη αλλάζει … Μεταμορφώνεται! 

 

 



Προσδιορισμός & Αξιολόγηση 

Εναλλακτικών Σεναρίων 

Κυκλοφοριακής Διαχείρισης
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Εναλλακτικά Σενάρια 

Κυκλοφοριακής Διαχείρισης
 Τα εναλλακτικά σενάρια βιώσιμης κινητικότητας που

παρουσιάζονται στη συνέχεια έχουν ως βασική στόχευση τη

δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για την κίνηση

πεζών και ποδηλατών σε όλη την πόλη, σύμφωνα με τις

επιταγές του διαμορφωμένου, στο πλαίσιο της διαδικασίας

εκπόνησης του ΣΒΑΚ, στρατηγικού οράματος "Η πόλη αλλάζει…

Μεταμορφώνεται!".

 Κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων του ΣΒΑΚ,

αξιολογήθηκαν οι προβλεπόμενες, από το εγκεκριμένο

ρυμοτομικό, διανοίξεις οδικών τμημάτων, καθώς και η

πεζοδρόμηση σημαντικού αριθμού τοπικών οδών. Όσον αφορά

τις πεζοδρομήσεις, όσα οδικά τμήματα δεν εντάχθηκαν στις

προτάσεις ως πεζόδρομοι, μετατρέπονται σε οδούς ήπιας

κυκλοφορίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις σταθμεύσεις

των παρόδιων κατοίκων.
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Προτεινόμενες Παρεμβάσεις

 Οι προτεινόμενες, στο πλαίσιο της δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης

κινητικότητας, παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, οι οποίες τίθενται σε

διαβούλευση, αφορούν τις ακόλουθες 4 θεματικές ενότητες, με 2

αντίστοιχους χρονικούς ορίζοντες υλοποίησης (βραχυπρόθεσμος, μεσο-

μακροπρόθεσμος) :

 Παρεμβάσεις στην κυκλοφοριακή δομή του κεντρικού πυρήνα της

Μεταμόρφωσης για τη δημιουργία μιας εκτεταμένης ζώνης στο κέντρο

της πόλης, η οποία θα απαρτίζεται από ένα σύμπλεγμα πεζοδρόμων

και οδών ήπιας κυκλοφορίας, ενώ θα αποθαρρύνεται η διαμπερής

διάσχιση του. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου υποδομών για

περπάτημα και ποδηλασία, καθιστώντας το κέντρο ελκυστικό και

φιλικό για τον κάτοικο και τον επισκέπτη, έτσι ώστε να τεθούν οι

βάσεις για την τόνωση των χρήσεων εμπορίου και αναψυχής.

 Καθορισμός ενός βασικού οδικού δικτύου, το οποίο οι οδηγοί των

οχημάτων θα έχουν στη διάθεσή τους για να κινηθούν (και να

σταθμεύσουν σε καθορισμένους χώρους), χωρίς καθυστερήσεις, με

ασφάλεια και με απλοποίηση, όπου αυτό είναι εφικτό, των κινήσεων

στους σημαντικούς κόμβους. Μέσω του ιεραρχημένου αυτού δικτύου

θα διασχίζει το προάστιο η υπερτοπική κυκλοφορία και θα

καθοδηγούνται προς τις γειτονιές οι κάτοικοι.
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 Προστασία των γειτονιών από τη διαμπερή κυκλοφορία. Οι

τοπικής σημασίας οδοί, τόσο στον ευρύτερο κεντρικό πυρήνα

της Μεταμόρφωσης όσο και στις γειτονιές, θα μετατραπούν σε

οδούς ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης, με συχνές

εναλλαγές στη φορά κίνησης, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι

διαμπερείς κινήσεις μέσω αυτών. Το δίκτυο οδών ήπιας

κυκλοφορίας, θα εξυπηρετεί μόνο την πρόσβαση στις παρόδιες

ιδιοκτησίες, με χαμηλές ταχύτητες (20-30 χλμ/ώρα) και

ταυτόχρονα θα κάνει αρμονική τη συνύπαρξη πεζών,

ποδηλατιστών και αυτοκινήτων.

 Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου ροής πεζών και

ποδηλάτων στην ευρύτερη κεντρική περιοχή της πόλης και

στις επιμέρους γειτονιές, σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις

αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, έτσι ώστε να διαμορφωθούν

οι κατάλληλες συνθήκες για τη σταδιακή απεξάρτηση από το

ΙΧ, για βασικές καθημερινές μετακινήσεις μικρού και μέσου

βεληνεκούς.
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Βραχυπρόθεσμος 

Ορίζοντας
Προτεινόμενη Κυκλοφοριακή Οργάνωση

72



 Στόχος είναι αφενός η δημιουργία μίας ζώνης ήπιας κυκλοφορίας στο

εμπορικό – διοικητικό κέντρο της πόλης και αφετέρου η προστασία

των γειτονιών από τη διαμπερή κυκλοφορία.

 Βασικό στοιχείο της νέας κυκλοφοριακής οργάνωσης, πέραν της

απλοποίησης των κινήσεων με την υιοθέτηση εκτεταμένων

μονοδρομήσεων, είναι η επιδίωξη για τη δημιουργία ελκυστικών

συνθηκών για την προώθηση των μετακινήσεων πεζή και με ποδήλατο.

Έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν εκτενή και συνεχή δίκτυα οδών

ήπιας κυκλοφορίας και πεζοδρόμων, ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση

τους από τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

 Με την πρόταση της νέας κυκλοφοριακής οργάνωσης δημιουργείται

ένας δακτύλιος που περιβάλλει τον κεντρικό πυρήνα, ο οποίος

αποτελείται από συλλεκτήριες οδούς και διασφαλίζει, αφενός την

προσπέλαση προς το κέντρο και αφετέρου καθοδηγεί τις διαμπερείς

κινήσεις πέριξ αυτού. Ο δακτύλιος αυτός αποτελείται από τις οδούς

Δροσίνη - Τατοΐου - Ελ. Βενιζέλου – Πλαστήρα - Παπαδιαμάντη –

Κλεισθένους – Πλάτωνος, ενώ στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα ρόλο

βασικού συλλεκτηρίου διαδραματίζει και η οδός Γ. Παπανδρέου.
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 Απλοποίηση των κινήσεων

στον κόμβο Τατοΐου - Ελ.

Βενιζέλου, με τη μονοδρόμηση

του τμήματος της Ελ.

Βενιζέλου, ανατολικά της

Τατοΐου, με κατεύθυνση προς

την Εθνική Οδό. Επιπρόσθετα,

με τη μονοδρόμηση

απελευθερώνεται ο

απαιτούμενος χώρος για τη

δημιουργία πεζοδρομίων,

σύμφωνα με τις ισχύουσες

προδιαγραφές.
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 Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των παράνομων αναστροφών από Τατοΐου

προς τον ανατολικό παράδρομο της Εθνικής Οδού, στον κόμβο Τατοΐου - Ελ.

Βενιζέλου, προτείνεται η σύνδεση του εν λόγω παράδρομου με την Εθνική Οδό,

στο ύψος της οδού Λυκοβρύσεως. Με αυτό τον τρόπο, διευκολύνεται η απευθείας

πρόσβαση των βαρέων οχημάτων προς τις υφιστάμενες χρήσεις κατά μήκος του

παράπλευρου και της οδού Χλόης. Συμπληρωματικά, απαιτείται η μονοδρόμηση

του τμήματος του παράδρομου της Ε.Ο., μεταξύ Βαλαωρίτου και Λυκοβρύσεως,

με κατεύθυνση προς τον κόμβο της Λυκόβρυσης.
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Συλλεκτήριες Οδούς



 Δεδομένων των υψηλών φόρτων βαρέων οχημάτων και των πτωχών

γεωμετρικών της χαρακτηριστικών, προτείνεται η μονοδρόμηση της

οδού Ερμού, στο τμήμα μεταξύ Λυκοβρύσεως και Λ. Κατσώνη, με

κατεύθυνση προς τον κόμβο της Λυκόβρυσης.
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Προτείνεται η δημιουργία ζεύγους συζυγών μονοδρόμων, με τη μονοδρόμηση 

της Δροσίνη και του αντίστοιχου τμήματος της οδού Τατοΐου. Στη συμβολή  

των δύο οδών, ανάντη της Αττικής οδού, θα παρέχεται η δυνατότητα 

αναστροφής, μέσω κατάλληλης διευθέτησης. 

Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις 

στις Συλλεκτήριες Οδούς



 Εναλλακτικά, προτείνεται η

διατήρηση της Δροσίνη ως οδού

διπλής κατεύθυνσης με

παράλληλη κατασκευή κυκλικού

κόμβου (roundabout) στο σημείο

συμβολής με την Τατοΐου, η

οποία θα είναι και σε αυτή την

περίπτωση μονής κατεύθυνσης.
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Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στις 

Συλλεκτήριες Οδούς

 Και οι δύο προτεινόμενες λύσεις ενισχύουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας του

κόμβου, ενώ μέσω των μονοδρομήσεων, εξασφαλίζεται επαρκής χώρος για

ποδηλατόδρομο και θέσεις στάθμευσης. Και στις δύο εναλλακτικές λύσεις

προτείνεται η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στις διασταυρώσεις:

• Δροσίνη - Πλάτωνος (βόρειος παράδρομος Αττικής Οδού)

• Δροσίνη – Τατοΐου - Μπιζανίου – Παπανδρέου



 Προτείνεται η πεζοδρόμηση

του τμήματος της οδού Γ.

Παπανδρέου, μεταξύ των δύο

παραδρόμων της Αττικής

οδού, για την ενοποίηση του

χώρου πρασίνου και

αθλοπαιδιών που έχει

αναπτυχθεί άνωθεν της

Αττικής οδού. Η είσοδος στην

πόλη θα γίνεται είτε μέσω της

οδού Δροσίνη, είτε μέσω

Πλάτωνος και Κλεισθένους.
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Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στις 

Συλλεκτήριες Οδούς



 Στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η Παπανδρέου αποτελεί τμήμα του

βασικού οδικού δικτύου και αντιδρομείται, ώστε να εξυπηρετεί τις

κινήσεις προς την οδό Τατοΐου (μέσω του τμήματος του βόρειου

παράδρομου -μεταξύ Παπανδρέου και Δροσίνη - το οποίο θα λειτουργεί

ως διπλής κατεύθυνσης). Η συγκεκριμένη κίνηση προς Τατοΐου, δεν

εξυπηρετείται μέσω της οδού Κλεισθένους, καθώς ο βόρειος

παράδρομος της Αττικής Οδού, μεταξύ Κλεισθένους και Παπανδρέου,

λειτουργεί ως μονόδρομος με αντίθετη κατεύθυνση.
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Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στις 

Συλλεκτήριες Οδούς



 Εναλλακτικά, η Παπανδρέου μπορεί να παραμείνει με τη σημερινή

κατεύθυνση, με την προϋπόθεση ότι ο βόρειος παράδρομος της Αττικής

Οδού θα μετατραπεί σε διπλής κατεύθυνσης σε όλο το μήκος του.
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Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στις 

Συλλεκτήριες Οδούς



 Η οδός Πλαστήρα μονοδρομείται με

κατεύθυνση προς την Κλεισθένους

και λειτουργεί ως συζυγής της

Αρβανίτη. Με τη μονοδρόμηση

απελευθερώνεται χώρος για την

κατασκευή πεζοδρομίων επαρκούς

πλάτους και τη χωροθέτηση θέσεων

στάθμευσης.
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Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στις 

Συλλεκτήριες Οδούς
 Προτείνεται το κλείσιμο νησίδας της

Κλεισθένους, στο ύψος της

Δεληγιάννη, για την αποφυγή των

διαμπερών διασχίσεων με στόχο τη

βελτίωση του επιπέδου οδικής

ασφάλειας της διασταύρωσης.



 Προτείνεται η τοποθέτηση φωτεινού

σηματοδότη στη συμβολή

Κλεισθένους και Ηρακλείου, με

ταυτόχρονη πεζοδρόμηση του

τμήματος μεταξύ Πάτση/Λευκωσίας

και Κλεισθένους, για την μείωση

των εμπλεκομένων κινήσεων.
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Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στις 

Συλλεκτήριες Οδούς
 Η Ελ. Βενιζέλου, δυτικά της

Τατοΐου, μονοδρομείται με

κατεύθυνση προς την Τατοΐου, με

στόχο να εξυπηρετείται η έξοδος

των οχημάτων της περιοχής, ενώ η

είσοδος θα διενεργείται μέσω της

οδού Οδυσσέως.



Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στις 

Συλλεκτήριες Οδούς
 Η οδός Πεύκων, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει τα κατάλληλα

γεωμετρικά χαρακτηριστικά, λειτουργεί ως διπλής κατεύθυνσης με

αρκετές αμφίπλευρες παράνομες σταθμεύσεις. Προτείνεται η

μονοδρόμηση της στο τμήμα της από Μπιζανίου έως Ναυαρίνου. Το ρόλο

του αντίδρομου συζυγούς της θα διαδραματίζει το ένα ρεύμα της οδού

Σωκράτους, μεταξύ Μπιζανίου και Ναυαρίνου.
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Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις στις 

Συλλεκτήριες Οδούς
 Στην περιοχή Καναπίτσα/Τρία Αστέρια, προτείνονται

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στόχο τη μείωση των διαμπερών

κινήσεων από και προς τους όμορους δήμους, χωρίς να

εμποδίζεται η απρόσκοπτη προσπέλαση των κατοίκων της

περιοχής. Συγκεκριμένα, η Αγ. Νεκταρίου μονοδρομείται και

λειτουργεί ως είσοδος στη Μεταμόρφωση, η Διον. Σολωμού

μονοδρομείται ως έξοδος, ενώ η Βάκχου παραμένει ως έχει. Οι

κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις έχουν ως στόχο τη μείωση των

εμπλεκόμενων κινήσεων στη συμβολή των οδών Βάκχου,

Σολωμού/Αγ. Νεκταρίου και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής

ασφάλειας του κόμβου. Ταυτόχρονα, για να ολοκληρωθεί η

κυκλοφοριακή ρύθμιση της περιοχής, η οδός Δρυάδων

μονοδρομείται και λειτουργεί ως είσοδος προς τη

Μεταμόρφωση.
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Μεσοπρόθεσμος Ορίζοντας
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Προτεινόμενες Παρεμβάσεις
 Μετατροπή της οδού Παπανδρέου σε κεντρική οδό ήπιας κυκλοφορίας (με

διακριτή όδευση πεζών και Ι.Χ.), με κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο.

Στόχος είναι η μετατροπή του κεντρικού πυρήνα σε ενιαία ζώνη ήπιας

κυκλοφορίας, που θα περικλείεται από την Τατοΐου, Ελ. Βενιζέλου, Ν.

Πλαστήρα, Κλεισθένους και το ζεύγος των μονοδρόμων εκατέρωθεν της

Αττικής Οδού. Απαιτείται διάνοιξη του πρώτου τμήματος του νότιου

παράδρομου, για τη σύνδεση της Κλεισθένους με την οδό Τατοΐου.
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Προτεινόμενες Παρεμβάσεις

 Η κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Τατοΐου / Βενιζέλου ώστε να

δοθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων κινήσεων, από όσες

μπορούν να διευθετηθούν μέσω του σηματοδοτούμενου κόμβου (π.χ.

αναστροφή από Τατοΐου προς το νότιο παράδρομο της Εθνικής

Οδού).
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Προτεινόμενες Παρεμβάσεις

 Η διάνοιξη της οδού

Παπαδιαμάντη σε όλο της το

μήκος. Δημιουργείται μια νέα

συλλεκτήρια οδός με

ικανοποιητικά γεωμετρικά

χαρακτηριστικά και μεσαία

νησίδα, η οποία θα συνδέει την

Παπανδρέου/Κλεισθένους με την

Χλόης και τον νότιο παράδρομο

της Εθνικής Οδού, ενώ θα δίνει

τη δυνατότητα πρόσβασης στο

ρεύμα της Εθνικής Οδού με

κατεύθυνση προς Λαμία.
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Προτεινόμενες Παρεμβάσεις

 Η διάνοιξη της οδού Μπιζανίου

μεταξύ Πεύκων και Διον. Σολωμού

και η μετατροπή της Μπιζανίου σε

οδό διπλής κατεύθυνσης στο

τμήμα μεταξύ Ηρακλείου και

Τατοΐου, θα ολοκληρώσει το

δίκτυο των συλλεκτηρίων οδών

της Καναπίτσας και θα δώσει τη

δυνατότητα λήψης μέτρων

διαχείρισης της κυκλοφορίας με

στόχο την αποτροπή των

διαμπερών κινήσεων διαμέσου

των παρακείμενων τοπικών οδών.
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Δίκτυα Ροών Πεζών & 

Ποδηλάτων
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Δίκτυα Ροών Πεζών & Ποδηλάτων

 Σε όλη την έκταση του Δήμου, δημιουργούνται άξονες ήπιας

κυκλοφορίας μέσω των οποίων εξυπηρετούνται οι

μετακινήσεις πεζή και με ποδήλατο, συνδέοντας τις γειτονιές

με τον κεντρικό πυρήνα.

 Στις περιοχές κατοικίας, όπου η ζήτηση για στάθμευση των

κατοίκων είναι υψηλή, επιλέγεται η λύση των οδών ήπιας

κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά με

τους πεζόδρομους, παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα

στάθμευσης. Σε αυτή τη λογική, πολλοί θεσμοθετημένοι αλλά

μη υλοποιημένοι πεζόδρομοι προτείνεται να μετατραπούν σε

οδούς ήπιας κυκλοφορίας.

 Σημαντική παρέμβαση αποτελεί η ηπιοποίηση των συνθηκών

κυκλοφορίας περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων,

των αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών χρήσεων που

σχετίζονται με υψηλές ροές πεζών αλλά πρέπει ταυτόχρονα να

είναι και προσβάσιμες από οχήματα, που όμως, θα πρέπει να

κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
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Κεντρικός Πυρήνας

 Στον κεντρικό πυρήνα της πόλης, ο οποίος περιβάλλεται από τις

οδούς Δροσίνη - Τατοΐου - Ελ. Βενιζέλου – Πλαστήρα -

Παπαδιαμάντη – Κλεισθένους - Πλάτωνος δημιουργείται ένα

εκτεταμένο πλέγμα πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, που

αποσκοπεί στην τόνωση των χρήσεων εμπορίου και αναψυχής, με τη

δημιουργία ενός ασφαλούς και ευχάριστου περιβάλλοντος, για

περίπατο και ποδηλασία, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

του κέντρου της πόλης.

 Κύριο στοιχείο της πρότασης αποτελεί η πεζοδρόμηση της οδού

Γκινοσάτη στο τμήμα της μεταξύ Πάρνηθος και Ράλλη.

Δημιουργείται έτσι μία ευρεία ενιαία πεζοδρομημένη περιοχή, η

οποία περιλαμβάνει βασικές δραστηριότητες και χρήσεις (εκκλησίες,

πλατείες, διοίκηση, εμπόριο, αναψυχή, γραφεία, εκπαίδευση). Η

υπόλοιπη οδός Γκινοσάτη, η οποία παύει να λειτουργεί ως

συλλεκτήρια οδός, μετατρέπεται σε κεντρική οδό ήπιας

κυκλοφορίας, με διαχωρισμένη όμως όδευση πεζών και Ι.Χ., καθώς

οι εκτιμώμαενοι φόρτοι κυκλοφορίας θα διαφέρουν από εκείνους

μίας τυπικής οδού ήπιας κυκλοφορίας.
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Κεντρικός Πυρήνας

 Επιπρόσθετα, πεζοδρομείται σημαντικός αριθμός οδικών

τμημάτων στην περιοχή του Δημαρχείου και του Ι.Ν. της

Μεταμόρφωσης (Ράλλη, Ι. Κόττου, Τ. Κόττου). Επίσης, μέσω της

πεζοδρόμησης των οδών Δεληγιάννη, Πίνδου, Βάρναλη, Κύπρου,

Ύδρας κ.λπ., συνδέεται η περιοχή βόρεια της οδού Γκινοσάτη με

την πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, δημιουργώντας έτσι μια

εκτεταμένη περιοχή αποκλειστικής κίνησης πεζών και

ποδηλατών.

 Για την πρόσβαση στον κεντρικό πυρήνα από τις διάφορες

Πολεοδομικές Ενότητες, δημιουργούνται άξονες ροής πεζών και

ποδηλάτων, μέσω του πλέγματος των πεζοδρόμων και των οδών

ήπιας κυκλοφορίας των γειτονιών. Στις παρυφές της κεντρικής

ζώνης, προβλέπονται δύο άξονες αποκλειστικής κίνησης

ποδηλάτων στην οδό Δροσίνη και στο μονοδρομημένο τμήμα της

οδού Τατοΐου, μέσω των οποίων συνδέεται η Νέα Ζωή, η Μποφίλια

και το δυτικό τμήμα της Καναπίτσας με το κέντρο της πόλης.
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Μποφίλια

 Στην περιοχή της

Μποφίλιας, οι δύο βασικοί

άξονες ήπιας κυκλοφορίας

είναι η Δήλου και η

Πάρνηθος (από Τατοΐου

έως Δήλου), οι οποίοι

διατρέχουν την περιοχή και

τη συνδέουν με τον

κεντρικό πυρήνα.

Καναπίτσα

 Μετά την πλήρη διάνοιξη

της οδού Σωκράτους, το

ένα ρεύμα θα μετατραπεί

σε άξονα ροής πεζών και

αποκλειστικής κίνησης

ποδηλάτων, ο οποίος θα

καταλήγει στο χώρο

πρασίνου επί της Αττικής

Οδού και μέσω αυτού στο

δίκτυο του κεντρικού

πυρήνα.
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Νέα Ζωή

 Στην οδό Χαλκιδικής προβλέπεται

ποδηλατόδρομος μέχρι την

Αλεξανδρουπόλεως, ο οποίος σε

συνδυασμό με τις οδούς Πολέμη και

Αλεξανδρουπόλεως που

ηπιοποιούνται (λειτουργούν ως

συζυγείς, με αντίθετες κατευθύνσεις)

θα εξυπηρετεί συν τοις άλλοις τις

ποδηλατικές ροές, προς το κτήμα

Δηλαβέρη, το οποίο αποτελεί σημείο

ενδιαφέροντος υπερτοπικής

σημασίας. Επιπλέον, οι κάθετες

συνδέσεις μεταξύ της

Αλεξανδρουπόλεως/Ιμίων και της

Πολέμη εξυπηρετούν το 1ο Γυμνάσιο,

το κλειστό Γυμναστήριο και τις

εργατικές κατοικίες οι οποίες

στεγάζονται στο βορειότερο τμήμα

της Νέας Ζωής, νότια της Αττικής

Οδού.

Κοπρίσια

 Στην περιοχή της Κοπρίσιας,

προτείνεται η κατασκευή δύο

σημαντικών αξόνων ροής πεζών

και ποδηλατών, κατά μήκος των

οδών Αδριανείου και

Παπαδιαμάντη. Μέσω αυτών των

αξόνων, στόχος είναι να συνδεθεί

η περιοχή της Κοπρίσιας με το

δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας

και πεζοδρόμων της κεντρικής

περιοχής της πόλης.
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Βασικοί Άξονες Ροής Ποδηλάτων

Προτείνεται η δημιουργία ενός δικτύου ποδηλατικών διαδρομών, το οποίο θα συνδέει το κέντρο της πόλης με τις γειτονιές, μήκους 

περίπου 7χλμ (χωρίς να περιλαμβάνονται οι πεζόδρομοι και οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας της κεντρικής περιοχής). Έχει γίνει προσπάθεια 

να είναι προσπελάσιμες με ποδήλατο όλες οι σημαντικές χρήσεις και δραστηριότητες στην πόλη, έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το 

φάσμα των καθημερινών αναγκών μετακίνησης (εργασία, σχολείο, αναψυχή, άθληση, προπόνηση). 98



Πεζοί

 δημιουργία πεζοδρομίων με γεωμετρικά

χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες

προδιαγραφές, τουλάχιστον στο κύριο δίκτυο

προσπέλασης, σε χρονικό ορίζοντα 5-ετίας.

 διαμορφώσεις των διασταυρώσεων και των

διαβάσεων πεζών,

 δημιουργία εσοχών στάθμευσης

 διασφάλιση ομαλών συνθηκών κίνησης ΑΜΕΑ
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Η υλοποίηση των έργων θα γίνει σταδιακά, και ο χρόνος ολοκλήρωσης τους θα εξαρτηθεί 

από τη δυνατότητα εξεύρεσης των απαιτούμενων πόρων από το Δήμο ( στόχος η δεκαετία). 



Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
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 604 – Νοσοκ. Αγ. Αναργύρων-Στ. Μεταμόρφωσης-Ν. Ιωνία

 Οι τροποποιήσεις στη διαδρομή της Λεωφορειακής Γραμμής 604 είναι οι εξής:

 στην περιοχή της Νέας Ζωής – Νεκροταφείο, η διαδρομή του λεωφορείου

προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών Τατοϊου – Χαλκιδικής – Ποσειδώνος –

Αριστοτέλους – Τατοϊου, αντί της υφιστάμενης κυκλικής κίνησης μέσω των

οδών Τατοΐου – Αριστοτέλους – Κορίνθου – Χείρωνος – Νιρβάνα –

Αλεξανδρουπόλεως – Δερβενίων – Ποσειδώνος – Χαλκιδικής –

Αλεξανδρουπόλεως – Νιρβάνα – Χείρωνος – Κορίνθου – Αριστοτέλους – Τατοϊου,

 στην περιοχή της Καναπίτσας, στην κατεύθυνση προς την Αθήνα, η διαδρομή

του λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών Ηρακλείου – Μπιζανίου

– Σολωμού – Προφ. Ηλία – Πεύκων – Μπιζανίου – Σωκράτους – Ναυαρίνου –

Πευκών, αντί της υφιστάμενης διαδρομής μέσω των οδών Ηρακλείου – Προφ.

Ηλία – Δεκελείας – Δρυάδων – Αγίου Νεκταρίου – Μπιζανίου – Σολωμού – Αγίας

Βαρβάρας – Πεύκων.

 στην περιοχή της Καναπίτσας στην κατεύθυνση από την Αθήνα, η κίνηση του

λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών Παύλου Μελά – Σολωμού –

Αγίου Νεκταρίου – Μπιζανίου – Σολωμού – Προφ. Ηλία – Πευκών – Μπιζανίου

αντί της υφιστάμενης διαδρομής μέσω των οδών Παύλου Μελά – Σολωμού –

Μπιζανίου – Ηρακλείου – Αγ. Φανουρίου – Πευκών – Μπιζανίου. 101

Αναδιάρθρωση Λεωφορειακών 

Γραμμών



 619 – Μεταμόρφωση-Ν. Φιλαδέλφεια-Στ. Άνω Πατήσια. (κυκλ.)

 H τροποποίηση στη διαδρομή της Λεωφορειακής Γραμμής 619

γίνεται στην περιοχή της Νέας Ζωής – Νεκροταφείο, όπου η

διαδρομή θα ακολουθεί τις οδούς Αθηνάς – Χαλκιδικής –

Ποσειδώνος – Αριστοτέλους – Τατοϊου – Χαλκιδικής – Σάμου, αντί

της υφιστάμενης διαδρομής, μέσω των οδών Αθηνάς – Χαλκιδικής

– Αλεξανδρουπόλεως – Νιρβάνα – Πολέμη – Ζέας –Ιμίων –

Δερβενίων – Ποσειδώνος – Χαλκιδικής – Σάμου.

 541 – Μεταμόρφωση-Στ.Αμαρουσίου (κυκλ.)

 H τροποποίηση στη διαδρομή της Λεωφορειακής Γραμμής 541

γίνεται στην περιοχή του Κέντρου, όπου η κίνηση του λεωφορείου

προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών Παπανδρέου – Αρβανίτη –

Ελ. Βενιζέλου – Τατοϊου – Δροσίνη – Πλάτωνος – Κλεισθένους –

Παπανδρέου αντί της υφιστάμενης διαδρομής, μέσω των οδών

Παπανδρέου – Παπαδιαμάντη – Πλαστήρα – Ελ. Βενιζέλου – Κόττου

– Ράλλη – Τατοϊου – Δροσίνη –Παπανδρέου.
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 Β9 – Χαλκοκονδύλη-Μεταμόρφωση-Ν.Κηφισιά

 Οι τροποποιήσεις στη διαδρομή της Λεωφορειακής Γραμμής Β9

είναι:

 στην περιοχή του κέντρου στην κατεύθυνση προς την Αθήνα,

όπου το λεωφορείο προτείνεται να διέρχεται από τις οδούς

Παπανδρέου – Αρβανίτη – Ελ. Βενιζέλου – Τατοϊου – Δροσίνη

– Τατοϊου, αντί της υφιστάμενης διαδρομής μέσω των οδών

Παπανδρέου – Παπαδιαμάντη – Πλαστήρα – Γκινοσάτη – Ήβης

– Δροσίνη – Τατοϊου.

 στην περιοχή του κέντρου στην κατεύθυνση από την Αθήνα,

όπου η κίνηση του λεωφορείου προτείνεται μέσω των οδών

Τατοϊου – Δροσίνη – Πλάτωνος – Κλεισθένους – Παπανδρέου,

αντί της υφιστάμενης διαδρομής μέσω των οδών Τατοϊου –

Δροσίνη –Παπανδρέου.
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 724 – Αχαρναί (Μεχονύχι) - Ν.Ιωνία (κυκλ.)

 H τροποποίηση στη διαδρομή της Λεωφορειακής Γραμμής

724 γίνεται στην κατεύθυνση προς την Ν. Ιωνία στην

γέφυρα της Αττικής οδού, όπου η κίνηση του λεωφορείου

προτείνεται να γίνεται μέσω της οδού Τατοϊου αντί της

οδού Δροσίνη.

 642 – Ηράκλειο - Αγ. Νεκτάριος - Πεύκη (κυκλ.)

 H τροποποίηση στη διαδρομή της Λεωφορειακής Γραμμής

642 αφορά την περιοχή της Καναπίτσας, όπου η κίνηση του

λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών

Αττικής – Αγ. Νεκταρίου – Ηρακλείου – Αριστοτέλους αντί

της υφιστάμενης διαδρομής, μέσω των οδών Αττικής – Αγ.

Νεκταρίου – Δρυάδων.

 640 – Τοπική Ηρακλείου (κυκλ.)

 Δεν γίνεται καμία τροποποίηση.
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Προτεινόμενες Διαδρομές 

Λεωφορειακών Γραμμών
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Αναδιάρθρωση Δημοτικών 

Λεωφορειακών Γραμμών
Για την καλύτερη κάλυψη περιοχών του δήμου Μεταμόρφωσης, όπως η

Μποφίλια και η Νέα Ζωή – Νεκροταφείο προτείνεται η δημιουργία 2 γραμμών

της δημοτικής συγκοινωνίας που θα διέρχονται από τον σταθμό των ΗΣΑΠ

του Ηρακλείου Αττικής. Η 1η Γραμμή θα εξυπηρετεί τις περιοχές που

βρίσκονται νότια της Αττικής Οδού, ενώ η 2η τις περιοχές που βρίσκονται

βόρεια αυτής. Πιο συγκεκριμένα η διαδρομή τους μέσα στα όρια του δήμου:

 1η Γραμμή Δημοτικής Συγκοινωνίας

• στην κατεύθυνση προς τον σταθμού του Ηλεκτρικού του Ηράκλειου η

κίνηση του λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών

Παπανδρέου – Πλάτωνος – Ηρακλείου – Μπιζανίου – Σολωμού – Προφ.

Ηλία – Πευκών – Μπιζανίου – Τατοϊου – Ναυαρίνου – Πευκών – Παύλου

Μελά – Σολωμού – Βάκχου.

• στην κατεύθυνση από τον σταθμού του Ηλεκτρικού του Ηράκλειου η

κίνηση του λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών

Ιφιγενείας – Πεύκων – Μπιζανίου – Τατοϊου – Χαλκιδικής – Ποσειδώνος –

Αριστοτέλους – Τατοϊου – Δροσίνη – Πλάτωνος – Κλεισθένους – Βάρναλη –

Παπανδρέου.
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Αναδιάρθρωση Δημοτικών 

Λεωφορειακών Γραμμών
 2η Γραμμή Δημοτικής Συγκοινωνίας

• στην κατεύθυνση προς τον σταθμού του Ηλεκτρικού του

Ηράκλειου η κίνηση του λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω

των οδών Παπανδρέου – Πλάτωνος – Δροσίνη – Τατοϊου – Πάρνηθος

– Ρήγα Φεραίου – Σπάρτης – Τατοϊου – Ναυαρίνου – Πευκών –

Ιφιγενείας.

• στην κατεύθυνση από τον σταθμό του Ηλεκτρικού του Ηράκλειου η

κίνηση του λεωφορείου προτείνεται να γίνεται μέσω των οδών

Αττικής – Αγίου Νεκταρίου – Ηρακλείου – Κλεισθένους – Δεξαμενής

– Παπανικολή – Παπανδρέου – Λυκοβρύσεως – Χλόης – Λεωνίδου –

Πλαστήρα – Παπαδιαμάντη – Παπανδρέου.
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Προτεινόμενες Διαδρομές 

Δημοτικής Συγκοινωνίας



Στάθμευση
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Περιοχή Ελεγχόμενης Στάθμευσης

στην κεντρική περιοχή της πόλης

προτείνεται η διαμόρφωση περίπου

830 θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης :

• 440 θέσεων αποκλειστικής

χρήσης κατοίκων

• 185 θέσεων στάθμευσης με

πληρωμή βραχείας διάρκειας

• 205 θέσεων στάθμευσης με

πληρωμή μακράς διάρκειας



Αποτελέσματα 

Κυκλοφοριακού Μοντέλου
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Κυκλοφοριακοί Φόρτοι

Βραχυπρόθεσμος Σχεδιασμός (2024)

Πρόταση 1
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Πρόταση 2

Σενάριο Απραξίας



Κυκλοφοριακοί Φόρτοι 

Μεσοπρόθεσμος Σχεδιασμός (2029)

Σενάριο Απραξίας
Μεσοπρόθεσμος 

Σχεδιασμός

113



Κυκλοφοριακοί Φόρτοι 

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός (2034)
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Σενάριο Απραξίας
Μακροπρόθεσμος 

Σχεδιασμός



Συμπεράσματα Κυκλοφοριακού Μοντέλου

 Σε αμφότερες τις Εναλλακτικές Προτάσεις παρεμβάσεων,
επιτυγχάνεται ο στόχος της εκτροπής της διαμπερούς
κυκλοφορίας από το κέντρο του Δήμου, η οποία σήμερα
ακολουθεί τις οδούς Ελ. Βενιζέλου – Γκινοσάτη – Ν. Πλαστήρα –
Παπαδιαμάντη – Γ. Παπανδρέου, με κατεύθυνση προς τους όμορους
Δήμους, βόρεια και ανατολικά του Δήμου Μεταμόρφωσης. Σε όλες
τις προτάσεις επιτυγχάνεται αποτροπή της διαμπερούς
κυκλοφορίας από το κέντρο της πόλης στην κατεύθυνση βορά –
νότου και δημιουργείται μια εκτεταμένη ζώνη ήπιας και πεζή
κυκλοφορίας. Οι οδοί Παπανδρέου – Πλάτωνος – Κλεισθένους σε
κάθε εναλλακτικό σενάριο παραλαμβάνουν τους κυκλοφοριακούς
φόρτους που μέχρι σήμερα διέρχονται από το κέντρο του δήμου.

 Η προτεινομένη νέα σύνδεση με την Εθνική οδό, στο ύψος της
οδού Λυκοβρύσεως, αναμένεται να παραλαμβάνει σημαντικό
ποσοστό διαμπερών κινήσεων, που σήμερα πραγματοποιούνται
μέσω των οδών Λυκοβρύσεως – Γ. Παπανδρέου – Σοφ. Βενιζέλου –
Καραολή & Δημητρίου. Έτσι αποφορτίζεται το κέντρο του Δήμου,
ενώ παράλληλα βελτιώνεται σημαντικά η λειτουργία του κόμβου
της Μεταμόρφωσης με την Εθνική Οδό.
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 Στην περιοχή Καναπίτσα/Τρία Αστέρια, επιτυγχάνεται ο στόχος
της μείωσης των διαμπερών κινήσεων από και προς τους
όμορους δήμους, χωρίς να εμποδίζεται η απρόσκοπτη
προσπέλαση των κατοίκων της περιοχής. Η μονοδρόμηση των
οδών Δρυάδων και Μπιζανίου σε συνδυασμό με την αντιδρόμηση
της οδού Βάκχου (στο τμήμα της οδού που ανήκει στο Δ.
Ηρακλείου) επιφέρει τη φόρτιση των οδών Μπιζανίου και
Σολωμού με υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους, ενώ αντίθετα
αποφορτίζεται σημαντικά η οδός Αγ. Νεκταρίου. Επιπλέον, η
μονοδρόμηση της οδού Σολωμού προς Νότο φορτίζει επιπλέον το
τμήμα της οδού Βάκχου δυτικά της οδού Αγ. Νεκταρίου.

 Στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, η πλήρης
διάνοιξη των οδών Μπιζανίου και Παπαδιαμάντη, καθώς και η
διάνοιξη του νότιου παράδρομου της Αττικής Οδού,
συνεισφέρει σημαντικά στην επιπλέον αποφόρτιση της κεντρικής
περιοχής του Δήμου από την διαμπερή κίνηση και παρέχει τη
δυνατότητα για μετατροπή της οδού Γ. Παπανδρέου σε ήπιας
κυκλοφορίας.
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Παραδείγματα από Πόλεις του 

Σήμερα και του Αύριο…
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Οι ελληνικές πόλεις σήμερα…
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Οι ελληνικές πόλεις σήμερα…
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Η Λάρισα

Οδός Ελ. Βενιζέλου –
Πεζοί, Ποδήλατο, 

Μ.Μ.Μ.

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

Έργα Εφαρμογής του ΣΒΑΚ
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ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

Έργα Εφαρμογής του ΣΒΑΚ

Η Λάρισα

Οδός Μ. Αλεξάνδρου –
Πεζοί, Ποδήλατο, Μ.Μ.Μ.
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Κύριες Οδοί Ήπιας Κυκλοφορίας
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Τοπικές Οδοί Ήπιας Κυκλοφορίας



Η ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Δήμου Μεταμόρφωσης

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών σχετικά με 

τα προκαταρκτικά σενάρια διαχείρισης κινητικότητας

Μεταμόρφωση, Οκτώβριος 2019


