
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΣΤΑΔΙΟ Ι 

Π2.  Συμπεράσματα από την 1η Διαβούλευση 

 

 

 

 

Έκδοση 1η  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

 

 

 

 



ΣΒΑΚ Δ. Πετρούπολης 
Στάδιο Ι 

Παραδοτέο Π2 

 
 

Οκτώβριος 2019 
Έκδοση 1η Σελίδα 2 

 

 

 

Πίνακας Περιεχομένων 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ___________________________________________________________ 3 

2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ____________________________________ 4 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 Πρόσκληση 1ης Διαβούλευσης 
 Πρόγραμμα 1ης Διαβούλευσης 
 Ενημερωτικό έντυπο 1ης Διαβούλευσης 
 Παρουσίες στην 1η Διαβούλευση 

 

 



ΣΒΑΚ Δ. Πετρούπολης 
Στάδιο Ι 

Παραδοτέο Π2 

 
 

Οκτώβριος 2019 
Έκδοση 1η Σελίδα 3 

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Με το παρόν Παραδοτέο (Στάδιο Ι, Παραδοτέο Π2) ο Ανάδοχος παρουσιάζει τα αποτελέσματα 
της 1ης Διαβούλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης, στις 7 μ.μ.  

Στην παρούσα έκθεση καταγράφονται οι απόψεις των Φορέων (Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου 
βαθμού, Φορέων, Συλλόγων πολιτών) και των πολιτών σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση 
όσον αφορά στην κινητικότητα στο Δήμο Πετρούπολης, καθώς και οι προτάσεις τους για τη 
βελτίωση της αστικής κινητικότητας και εν προκειμένω της ποιότητας ζωής στην πόλη. 

Πριν την πραγματοποίηση της 1ης Διαβούλευσης σχεδιάστηκε πρόσκληση (Παράρτημα) η οποία 
εκτυπώθηκε και διαμοιράσθηκε στο Δήμο, αλλά στάλθηκε και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Στην 1η Διαβούλευση προσκαλέσθηκαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς (ΟΑΣΑ, Αστυνομία, κ.λπ.) αλλά 
και οι τοπικοί σύλλογοι (γονέων, αθλητικοί, κ.λπ.).  

Το πρόγραμμα της 1ης Διαβούλευσης (Παράρτημα) περιελάμβανε σύντομες ομιλίες 
παρουσιάσεις από εκπρόσωπο του Δήμου (Αντ/χος Τεχνικών Υπηρεσιών, Αθανάσιος 
Σκαλιστήρας), εκπρόσωπο της Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ του Δήμου (Αφροδίτη Ξυδιά), και 
εκπρόσωπο του Αναδόχου (Στέλιος Ευσταθιάδης). Ακολούθως, η συζήτηση ήταν ανοικτή στο 
κοινό με ομιλίες, παρεμβάσεις, προτάσεις των παρευρισκομένων. Στο επόμενο Κεφάλαιο 
συνοψίζονται τα αποτελέσματα της 1ης Διαβούλευσης. 

Κατά τη διάρκεια της Διαβούλευσης διαμοιράσθηκε έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο (Παράρτημα) 
σε σχέση με το ΣΒΑΚ για το Δήμο Πετρούπολης. 

 

 



ΣΒΑΚ Δ. Πετρούπολης 
Στάδιο Ι 

Παραδοτέο Π2 

 
 

Οκτώβριος 2019 
Έκδοση 1η Σελίδα 4 

 

2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Εκπρόσωποι φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων και συλλόγων πολιτών, καθώς και απλοί 
πολίτες σκιαγράφησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις καθημερινές τους μετακινήσεις 
στην πόλη, εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους και παρουσίασαν τις ιδέες και τις προτάσεις 
τους για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας στο Δήμο Πετρούπολης (στο Παράρτημα 
φαίνονται όσοι δήλωσαν την παρουσία τους). Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν εστιάστηκαν 
στις μετακινήσεις των πεζών (όλων των ηλικιών, ΑμΕΑ, γονείς με παιδικά καροτσάκια) και των 
ποδηλατιστών, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στη χρήση του Ι.Χ. όσον αφορά στην κυκλοφορία 
στο δρόμο και στάθμευση, κ.λπ. Παρουσιάστηκαν τα γενικότερα προβλήματα όσον αφορά τα 
προαναφερθέντα, πολλές φορές με συγκεκριμένα παραδείγματα, και πραγματοποίηθηκαν και 
συγκεκριμένες ιδέες-προτάσεις. Τα ανωτέρω συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• Είναι αναγκαίες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τα σχολεία. 
• Ποιος είναι σήμερα ο σχεδιασμός της γειτονιάς, πώς φτάνει κανείς από το σπίτι του 

στους κεντρικούς άξονες, εντός και εκτός του Δήμου, θέματα που πρέπει να εξετασθούν 
στο ΣΒΑΚ. 

• Η δεντροφύτευση έχει οδηγήσει σε στενά πεζοδρόμια που γίνονται ακόμη στενότερα 
λόγω των Ι.Χ. που παρκάρουν παράνομα πάνω τους. 

• Προτείνεται η επέκταση πεζοδρομίων τουλάχιστον από τη μία πλευρά των ΟΤ. 
• Τα κοινωφελή κτίρια να ενοποιηθούν με τα σχολεία. 
• Να πραγματοποιηθούν δράσεις «έξυπνης πόλης». 
• Να γίνει ευκολότερη η προσβασιμότητα σε ΑμΕΑ. 
• Σήμερα δεν υπάρχουν χώροι προσβάσιμοι σε ΑμΕΑ ούτε σε κεντρικά κτίρια όπως το 

Δημαρχείο, το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, ούτε σε σχολεία. 
• Στα πεζοδρόμια υπάρχει ανεπαρκής χώρος για ΑμΕΑ: ύπαρξη δέντρων, χαλασμένα 

πεζοδρόμια, λανθασμένη τοποθέτηση κάδων, κολωνάκια στη μέση των πεζοδρομίων. 
• Στα πεζοδρόμια οι ράμπες για τα ΑμΕΑ καταλήγουν σε δέντρα, αδιέξοδο, κολώνες, 

τοίχους, και άλλα εμπόδια. 
• Απροσπέλαστες οι στάσεις λεωφορείων για ΑμΕΑ. 
• Χρειάζεται προσοχή στη διαβάθμιση των πεζοδρομίων. Σήμερα υπάρχουν σκαλιά χωρίς 

κόκκινες πλάκες ή άλλη σήμανση προειδοποίησης αλλαγής υψομέτρου. 
• Στα εξής σχολεία 12ο Δημοτικό, 2ο Λύκειο, και 3ο Γενικό Λύκειο οι διαβάσεις οδηγούν σε 

κάγκελα.  
• Σε κάποια σχολεία η προσπελασιμότητα γίνεται μόνο με σκαλιά (π.χ. 6ο) ενώ στο 7ο 

νηπιαγωγείο υπάρχουν στην είσοδο και σκαλιά και κάγκελα. 
• Υπάρχουν πεζοδρόμια που ο ελεύθερος χώρος για τους πεζούς καταλαμβάνεται από 

περίπτερα. 
• Δεν υπάρχει ηχητική σήμανση για τους τυφλούς στους φωτεινούς σηματοδότες. 
• Στα σχολεία θα πρέπει να γίνει ενημέρωση για το ΣΒΑΚ. 
• Το ανάγλυφο της Πετρούπολης δημιουργεί προβλήματα στους ηλικιωμένους πεζούς, 

είναι αναγκαίος ένας τρόπος παρέμβασης. Πρόταση για κυλιόμενο διάδρομο με 
φωτοκύταρο. 

• Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κοινωνικής συνάθροισης στους δημόσιους χώρους και 
τις γειτονιές. 

• Είναι απαραίτητο τα παιδιά να μπορούν ξανά να βγουν στο δρόμο και τις γειτονιές να 
παίξουν. 
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• Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία όσον αφορά το δημόσιο χώρο. Τα δέντρα που 
φυτεύονταν παλαιότερα, σήμερα λειτουργούν εις βάρος των ΑμΕΑ. Ο δημόσιος χώρος 
που σήμερα καταλαμβάνεται από το Ι.Χ. πρέπει να παραχωρηθεί ξανά στον άνθρωπο. 

• Δεν υπάρχουν χώροι να φυτευτούν δέντρα.  
• Έχουν ήδη γίνει βελτιώσεις σε παιδικές χαρές, να γίνουν κι άλλες με επίβλεψη και να 

τηρούνται οι κανόνες. 
• Έχουν δημιουργηθεί ποδηλατόδρομοι που μετατράπηκαν σε parking Ι.Χ. Είναι σημαντικό 

να σεβόμαστε τα έργα που έχουμε φτιάξει. 
• Πρέπει οι πολίτες να εκπαιδευτούν, να ενημερωθούν και να αποκτήσουν συνείδηση της 

σημασίας του ΣΒΑΚ. Μέσω των σχολείων και των διαβουλεύσεων να αποκτήσουν οι 
πολίτες τη σωστή νοοτροπία. 

• Είναι σημαντικό το τρίπτυχο Ποδήλατο-Πεζή μετακίνηση-ΜΜΜ. 
• Χρειάζεται προέκταση προδηλατόδρομου στη Σκουφά που να συνδέεται με το Πάρκο 

Τρίτση. 
• Να δημιουργηθεί ποδηλατόδρομος στην κεντρική λεωφόρο (25ης Μαρτίου), από τη μια 

πλευρά με απαγόρευση στάθμευσης. 
• Προτείνεται η απευθείας σύνδεση πρωινές και απογευματινές ώρες με την 

Πολυτεχνειούπολη για την εξυπηρέτηση των φοιτητών – κατοίκων του Δήμου. 
• Είναι αναγκαία η παρουσίαση δύο διαφορετικών στρατηγικών σχεδίων (Plan A, Plan B), 

σε σχέση με την ύπαρξη ή όχι Μετρό. 
• Χρειάζεται αναδιάρθρωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ειδικά τις απογευματινές ώρες. 
• Είναι αναγκαία η πύκνωση των δρομολογίων και η ύπαρξη πιο αξιόπιστων ΜΜΜ. 
• Πρέπει να διεκδικηθούν περισσότερες γραμμές ΜΜΜ. 
• Ο Δήμος Πετρούπολης με τα ΜΜΜ που διαθέτει είναι αποκλεισμένος από το κέντρο της 

Αθήνας. 
• Η σύνδεση της Δημοτικής Συγκοινωνίας με άλλο Δήμο (π.χ. το Περιστέρι) δεν είναι 

εφικτή γιατί δεν δίνει άδεια ο ΟΑΣΑ.  
• Θα πρέπει να γίνει κοινός σχεδιασμός για Πετρούπολη και όμορων Δήμων, σε σχέση με 

την εξυπηρέτηση των ΜΜΜ. 
• Ένας νέος τρόπος διασύνδεσης με γειτονικούς Δήμους μπορεί να είναι η δημιουργία μίας 

γραμμής Τραμ. 
• Με τη χρήση ΜΜΜ ο γονέας μπορεί να αποδεσμευτεί από το να μεταφέρει συνεχώς το 

παιδί του με Ι.Χ. σε διάφορα σημεία της πόλης. Χρειάζονται περισσότερα λεωφορεία για 
τις μετακινήσεις των μαθητών. 

• Εάν η Δημοτική Συγκοινωνία καλύψει Περικλέους-Πανόραμα, όλοι οι πολίτες θα 
αφήσουν το Ι.Χ. 

• Στις στάσεις των λεωφορείων να μπουν πλατφόρμες. 
• Να χρησιμοποιηθούν υλικά που μπορούν να γίνουν κατανοητά στον πολίτη ώστε να 

αγκαλιάσει τις νέες δράσεις. 
• Προτείνονται δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με χώρους πρασίνου. 
• Συστήνεται η εκτροπή Ι.Χ. σε κεντρικούς άξονες ώστε να αποσυμφορηθούν οι λιγότερο 

κεντρικοί άξονες: μέσο αποτρεπτικό από συγκεκριμένα σημεία αλλά όχι τιμωρητικό για 
Ι.Χ. 

• Ο χώρος της κύριας δραστηριότητας της πόλης είναι η λεωφόρος (εννοείται 25ης 
Μαρτίου) σε γραμμική ανάπτυξη. Θα πρέπει όλες οι περιοχές να ενωθούν με την περιοχή 
κύριας δραστηριότητας, κι έτσι οι γειτονιές να συνδέονται μεταξύ τους. 

• Για να δυσκολέψουμε τη χρήση του Ι.Χ. πρέπει πρώτα να λύσουμε το συγκοινωνιακό 
πρόβλημα της πόλης. 
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• Η προσέγγιση της χρήσης του δρόμου πρέπει να είναι διαφορετική, να αποτελεί δημόσιο 
χώρο και για αθλητικές δράσεις, δράσεις κοινωνικοποίησης και όχι μόνο για την κίνηση 
των Ι.Χ. 

• Πρόταση για κατάργηση του Ι.Χ. και προτεραιότητα στα ΜΜΜ και στους πεζούς.  Καμία 
Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να πείσει τον Έλληνα οδηγό να αφήσει το Ι.Χ. του. Απαιτείται 
πολιτική βούληση. 

• Χρειαζόμαστε πιο προσβάσιμες πόλεις, με μείωση των Ι.Χ. που άλλωστε σε σύντομο 
χρονικό διάστημα θα περάσουμε στην ηλεκτροκίνηση. 

• Παρόλο που πρέπει να σταματήσουμε να αγοράζουμε αυτοκίνητα, φαίνεται ότι τα 
αυτοκίνητα συνεχώς αυξάνονται. Άρα δύσκολη οποιαδήποτε απόφαση. 

• Να οριστούν χώροι parking καινούριων κτιρίων και να προβλεφθούν χώροι στάθμευσης. 
• Δεν μπορούν να γίνουν υπόγεια parking στην Πετρούπολη. 

 

Τέλος, προτάσεις-σχόλια-προβλήματα για συγκεκριμένες οδούς/ σημεία: 

• Στην Ελευθερίου Βενιζέλου παρατηρείται αυξημένη κίνηση από Ι.Χ. και βαρέα οχήματα, 
που κινούνται με υπερβολική ταχύτητα και παρατηρούνται αυξημένοι ρύποι στην 
ατμόσφαιρα.  

• Τα τραπεζοκαθίσματα στην 25ης Μαρτίου μειώνουν τον ελεύθερο χώρο των πεζοδρομίων 
για τους πεζούς. 

• Στο Άλσος του Αγίου Δημητρίου παρατηρούνται προβλήματα φωτισμού και συνεπώς 
επικινδυνότητας για τους πολίτες που κυκλοφορούν στο χώρο, καθώς και πυκνή 
βλάστηση από αγριόχορτα.  

• Στο Θέατρο Πέτρας οι χώροι πρασίνου να ενωθούν με τις γειτονιές σε συνεργασία με το 
Δασαρχείο. 

• Στην οδό Κεφαλληνίας υπάρχει απουσία οδηγών όδευσης τυφλών. 
• Στην Πλατεία Ηρώων δεν υπάρχει δυνατότητα κάθετης προσπελασιμότητας. 
• Στο Άλσος του Αγίου Δημητρίου υπάρχουν δυσκολίες στις μετακινήσεις των ΑμΕΑ 
• Πρέπει να γίνει διαγράμμιση πάνω από τη Λεωφόρο Πετρουπόλεως. 
• Να  γίνει πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Πετρουπόλεως. 
• Πρόταση για δημιουργία υπόγειου parking στη Λεωφόρο Πετρουπόλεως. 
• Κοντά στον βρεφονηπιακό σταθμό, Κερασσόβου και Θράκης, δεν υπάρχει ορατότητα 

από δεξιά στο STOP και καθημερινά σχεδόν συμβαίνουν ατυχήματα. Έχει τοποθετηθεί 
καθρέπτης αλλά δεν είναι αποτελεσματική λύση. 

• Ανακατασκευή της Πλατείας Ηρώων Αγωνιστών, που σήμερα λειτουργεί περισσότερο ως 
κυκλοφοριακός κόμβος ενώ θα ήταν καλύτερο να πάρει ανθρώπινο χαρακτήρα, να 
μπορούν να παίζουν εκεί τα παιδιά. 

• Οι δρόμοι τριγύρω της πλατείας να γίνουν ήπιας κυκλοφορίας ώστε να μπορούν οι 
πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση. 

 

Γενικά σχόλια: 

• Τα ΣΒΑΚ είναι αναγκαία καθώς σήμερα όλοι χρησιμοποιούν το Ι.Χ. ακόμη και για μικρές 
διαδρομές χωρίς μάλιστα να μπορούν να βρουν θέση στάθμευσης. 

• Ο σχεδιασμός του ΣΒΑΚ θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα ανθρωποκεντρικό και διοικητικό 
πλαίσιο. 
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• Είναι απαραίτητη η συνεργασία με διπλανούς δήμους. 
• Στο σχεδιασμό του ΣΒΑΚ πρέπει να συμπεριληφθούν κι άλλοι άξονες, όπως η ανεργία, ο 

αθλητισμός, κ.λπ. 
• Με βάση εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλοι οι δημόσιοι χώροι πρέπει να γίνουν 

προσβάσιμοι μέχρι το 2020. 
• Το κοινό πρέπει να ενημερωθεί για το έργο ΣΒΑΚ, ώστε να μπορέσει να γίνει πράξη και 

να σταματήσει η πόλη να είναι διαλυμένη. 
• Η 1η Διαβούλευση θα έπρεπε να είχε επικοινωνηθεί στους πολίτες της πόλης με 

καλύτερο τρόπο. 
• Οι Διαβουλεύσεις να μεταδίδονται ζωντανά, όπως τα Δημοτικό Συμβούλιο μεταδίδεται 

διαδικτυακά μέσω κοινωνικών δικτύων.  
• Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί το Διαδίκτυο στο έπακρο για το διάλογο των πολιτών 

και τη μετάδοση των αποτελεσμάτων. 
• Κάποια πράγματα θα πρέπει να μένουν σταθερά, παρά τους εκλογικούς 

κύκλους/εκλογικές αναμετρήσεις. 
• Όποια προσπάθεια κι αν γίνει, χρειάζεται η συμμετοχή των πολιτών. 
• Να γίνουν τοπικά δημοψηφίσματα για ζητήματα που αφορούν την πόλη. 
• Ο κύκλος του ΣΒΑΚ είναι περίπλοκος. Είναι αναγκαία η επεξεργασία του Νομικού 

Πλαισίου. 
• Δημιουργία ενός γραφείου συντονισμού έργων πιλοτικής μορφής. 
• Έχουν γίνει πολλές μελέτες μέχρι σήμερα και κάποιες έμειναν στα χαρτιά και δεν 

υλοποιήθηκαν. Είναι το ΣΒΑΚ ένα ακόμη έργο που θα μείνει στο συρτάρι, χωρίς 
αποτέλεσμα; 

• Πριν υποβληθούν οι προτάσεις, θα πρέπει να γίνει σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση 
ώστε να αλλάξει η νοοτροπία των πολιτών. 

• Είναι αναγκαίο να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα για τον πολίτη. 
• Είναι σημαντικό να κάτσουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι με εκπροσώπους ΑμΕΑ, 

ποδηλατιστών, κ.α., και να συζητήσουν τα ειδικότερα θέματα. 
• Το σημαντικό είναι να συμμετέχει όλη η κοινωνία στις δράσεις και στις διεργασίες, 

αλλιώς το ΣΒΑΚ θα αποτύχει. 
• Λείπει το κράτος αιχμής και η νοοτροπία των πολιτών δεν αλλάζει. 
• Το ΣΒΑΚ είναι ένα δύσκολο αλλά και απαραίτητο εγχείρημα. 
• Εφόσον υπάρχει εμπειρία και από άλλους Δήμους, πρέπει αυτή να χρησιμοποιηθεί και 

για το Δήμο Πετρούπολης. 
• Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα στο θέμα του ΣΒΑΚ και κοινοποίηση σε όσο 

δυνατόν περισσότερους. Έτσι θα καταλάβουν οι πολίτες ότι μπορούν να συμμετέχουν 
στις διαδικασίες. 

 

Ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του όλα τα ανωτέρω αποτελέσματα της 1ης Διαβούλευσης κατά την 
εκπόνηση του Σ.Β.Α.Κ. 
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