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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στο παρόν τεύχος παρουσιάζontai τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης, η οποία έλαβε χώρα με το 
πέρας του Σταδίου Ι του υπό εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου 
Πετρούπολης.  

Σκοπός της διαβούλευσης ήταν η παρουσίαση των σεναρίων για την ανάπτυξη της βιώσιμης 
κινητικότητας στην πόλη της Πετρούπολης κατά τα επόμενα έτη, η καταγραφή των απόψεων 
φορέων και πολιτών, καθώς και η διαμόρφωση κοινής άποψης. Απώτερος στόχος ήταν η 
μεγαλύτερη εφικτή αποδοχή και υιοθέτηση των προτεινόμενων μέτρων και παρεμβάσεων του 
Σχεδίου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δημοτικό 
Συμβούλιο) να εγκρίνουν το 1ο Στάδιο της Μελέτης, έτσι ώστε ο Ανάδοχος να προχωρήσει στη 
διαμόρφωση της τελικής έκδοσης του ΣΒΑΚ στο επόμενο Στάδιο της μελέτης. 

 

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Η Διαβούλευση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, σημειώνοντας 
αθρόα συμμετοχή. Η Διαβούλευση, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αναχαίτιση της εν 
εξελίξει πανδημίας Covid-19, υλοποιήθηκε με ηλεκτρονικό τρόπο. Η σχετική πρόσκληση (Εικόνα 1) 
για τη συμμετοχή στη Διαβούλευση (μαζί με το σύνολο της μελέτης) είχε κοινοποιηθεί στους 
κατοίκους και φορείς της πόλης έγκαιρα, και ήταν ενεργή στον επίσημο ιστότοπο του ΣΒΑΚ 
Πετρούπολης, γεγονός το οποίο συντέλεσε στην ευρεία συμμετοχή. Επιπλέον, πρόσκληση 
στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους τους αρμόδιους φορείς (Αττικό Μετρό ΑΕ, ΟΑΣΑ, 
Αστυνομία κ.ά.) και τοπικούς συλλόγους (γονέων, αθλητικοί κ.ά.).  

Η Διαβούλευση πραγματοποιήθηκε στην ψηφιακή πλατφόρμα zoom που είναι εύκολα 
προσβάσιμη από όλους.  Η σύνδεση στη διαβούλευση ήταν ανοικτή στον οποιονδήποτε χωρίς 
προεγγραφές και απαιτήσεις ταυτοποίησης.  
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Εικόνα 1. Πρόσκληση στη Διαβούλευση 

 

Η διαβούλευση έλαβε μέρος και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσέλιδας του ΣΒΑΚ, με σχόλια και 
προτάσεις από πλευράς ενδιαφερομένων και ανταλλαγή απόψεων, για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
όπως φαίνεται και στην επόμενη Εικόνα 2 (τμήμα αυτής). 
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Εικόνα 2. Ενότητα ‘Υποβληθείσες Ιδέες’ ιστοσελίδας ΣΒΑΚ 

 

Ο σύνδεσμος για τη σύνδεση στη Διαβούλευση ήταν εμφανής και στην αρχική σελίδα του 
ιστότοπου του ΣΒΑΚ (Εικόνα 3) για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
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Εικόνα 3. Αρχική σελίδα ιστοσελίδας ΣΒΑΚ 

 

Τελικά, στην εκδήλωση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι του Δήμου, επικεφαλείς Δημοτικών 
Παρατάξεων, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων (της Αττικό Μετρό ΑΕ κα. Άννα 
Αναστασάκη και της ΣΤΑΣΥ κος Βασίλης Κρέλιος). Επιπρόσθετα, στη διαβούλευση συμμετείχαν και 
εκπρόσωποι Συλλόγων καθώς και κάτοικοι της πόλης. Στις επόμενες Εικόνες φαίνοται στιγμιότυπα 
της ηλεκτρονικής Διαβούλευσης της 4ης Ιανουαρίου. 
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Εικόνα 4. Στιγμιότυπο από την παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων 

 

 

Εικόνα 5. Στιγμιότυπο από τη συζήτηση 

 

Ο Ανάδοχος παρέθεσε τα πλέον επίκαιρα αποτελέσματα από τη διαμόρφωση του ΣΒΑΚ 
Πετρούπολης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι μελλοντικές βασικές υποδομές, 
των οποίων η υλοποίηση έχει ήδη δρομολογηθεί ή προτείνεται για πρώτη φορά. Τα έργα αυτά 
κατανέμονται σε τρεις χρονικούς ορίζοντες και συνδυάζονται με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές 
που θα ευνοήσουν την ικανοποίηση του κοινού οράματος και συνακόλουθα των προτεραιοτήτων 
και στρατηγικών στόχων που απορρέουν από αυτό.  
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Στην παρουσίαση αναφέρθηκε ότι στη μελέτη δίνεται προτεραιότητα στην κατηγορία των 
ευάλωτων χρηστών (πεζοί, ηλικιωμένοι-παιδιά-κ.λπ., ποδηλάτες και χρήστες της οδού με ειδικές 
ανάγκες) ώστε να κινούνται με άνεση και ασφάλεια σε ένα όμορφο, άνετο, ασφαλές και φιλικό 
περιβάλλον, όπου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν τη ζωή τους στην πόλη. 

Οι προτεινόμενες δράσεις και παρεμβάσεις αφορούν τη διαπλάτυνση πεζοδρομίων, δημιουργία 
πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, υποδομές για ΑμεΑ, διαδρομές για ποδηλάτες, 
σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων, πύκνωση των δρομολογίων της υφιστάμενης γραμμής 
δημοτικής συγκοινωνίας, τη θέσπιση και λειτουργία δεύτερης συμπληρωματικής γραμμής 
δημοτικής συγκοινωνίας, την εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικών  οχημάτων, την βελτιστοποίηση 
της χρήσης υφιστάμενων και μελλοντικών χώρων στάθμευσης δημόσιας χρήσης, την εισαγωγή και 
ηλεκτρονική παρακολούθηση ελεγχόμενης στάθμευσης στην κεντρική περιοχή, κλπ. Σημειώνεται 
ότι όλα τα στοιχεία είναι αλληλοσυνδεόμενα και δρουν συνδυαστικά μεταξύ τους. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης σε σημαντικούς εξωγενείς παράγοντες που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν την υλοποίηση του ΣΒΑΚ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι τεχνολογικές εξελίξεις, 
το νομικό καθεστώς, η σύνδεση της πόλης με την Αττική Οδό, καθώς και η επικείμενη εξυπηρέτηση 
των μετακινούμενων από υπόγεια δημόσια συγκοινωνία (στάσεις Μετρό ‘Παλατιανή’ και 
‘Πετρούπολη’).  

Από την πλευρά της Αττικό Μετρό Α.Ε., η κα Αναστασάκη επιβεβαίωσε πως η κατασκευή του 
σταθμού Μετρό ‘Παλατιανή’ είναι ένα έργο που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός της 
επόμενης δεκαετίας, καθώς έως το τέλος του 2021 θα προκηρυχθεί το έργο, ενώ άγνωστη 
παραμένει η χρονική τοποθέτηση του σταθμού «Πετρούπολη», η κατασκευή του οποίου έχει 
μετατεθεί σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα (πλέον των 15-20 ετών). 

Η σύγκριση των εναλλακτικών σενάριων που εξετάσθηκαν (οι αναλυτικές πληροφορίες με τις 
επεμβάσεις και μέτρα που εμπεριέχονται σε κάθε σενάριο βρίσκονται στο Παραδοτέο 7), με 
μακροσκοπικά, μεσοσκοπικά ή μικροσκοπικά κριτήρια φαίνεται στους επόμενους Πίνακες. 

Πίνακας 1. Συγκριτική αξιολόγηση σεναρίων – Μακροσκοπικά μεγέθη κυκλοφορίας 

Σενάριο 
Οχηματο-χιλιόμετρα 

(veh-km) 
Μετακινήσεις 

(veh-trips) 

Οχηματο-ώρες (veh-hours) 

Κίνησης Καθυστέρησης Σύνολο 

0 11.119,63 9.114 230,23 91,06 321,29 

5A 12.424,75 9.756 257,29 140,52 397,81 

5B 12.976,25 9.874 268,50 114,95 383,45 

10A 13.658,21 10.283 282,62 128,63 411,25 

10B 12.495,49 9.568 258,57 103,92 362,49 

10Γ 9.912,35 8.134 205,25 75,30 280,55 

10Δ 10.058,40 8.134 208,28 76,71 284,99 

20Α 10.664,52 8.801 220,42 83,58 303,99 

20Β 11.556,71 9.158 280,74 123,44 404,18 
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Πίνακας 2. Συγκριτική αξιολόγηση σεναρίων – Μεσοσκοπικά μεγέθη κυκλοφορίας 

Σενάριο Μέσος χρόνος μετακίνησης 
ανά χιλιόμετρο (min/km) 

Μέσος χρόνος καθυστέρησης 
ανά χιλιόμετρο (min/km) 

0 1,73 0,49 

5Α 1,92 0,68 

5Β 1,77 0,53 

10Α 1,81 0,57 

10Β 1,74 0,50 

10Γ 1,70 0,45 

10Δ 1,70 0,46 

20Α 1,71 0,47 

20Β 1,79 0,55 

 

Πίνακας 3. Συγκριτική αξιολόγηση σεναρίων – Μικροσκοπικά μεγέθη κυκλοφορίας 

Σενάριο 

Μέσος χρόνος/μετακίνηση (min/veh-trip) Μέση 
ταχύτητα 

κυκλοφορίας 
(km/hr) 

Σύνολο Καθυστέρησης 
Καθυστέρησης 

λόγω 
σηματοδότησης 

Αναμονής 
σε ουρά 

Ακινητοποίησης 

0 2,05 0,58 0,31 0,27 0,24 34,60 

5Α 2,36 0,84 0,52 0,47 0,43 31,22 

5Β 2,48 0,74 0,41 0,35 0,31 33,80 

10Α 2,55 0,80 0,45 0,39 0,34 33,15 

10Β 2,40 0,69 0,36 0,31 0,27 34,44 

10Γ 2,00 0,54 0,27 0,23 0,21 35,41 

10Δ 2,02 0,54 0,27 0,23 0,21 35,24 

20Α 2,06 0,57 0,29 0,24 0,22 35,08 

20Β 2,52 0,77 0,42 0,36 0,32 33,64 

 

Από την ανάλυση των εναλλακτικών σεναρίων, προκύπτει καθολικά (λαμβανομένων όλων των 
κριτηρίων αξιολόγησης) ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το βέλτιστο σενάριο είναι το 20Α. Το 
συγκεκριμένο σενάριο, εκτός από τα γενικά χαρακτηριστικά που διέπουν τα μακροπρόθεσμα 
σενάρια κινητικότητας, θεωρήθηκε πως η οδική σύνδεση της Πετρούπολης με την Περιφερειακή 
Αιγάλεω δεν υφίσταται, ενώ ο σταθμός Μετρό είναι κατασκευασμένος εκτός Πετρούπολης, επί 
της συμβολής των λεωφόρων Θηβών και Ανδρέα Παπανδρέου (‘Παλατιανή’).  

Συγκρίνοντας την εναλλακτική λειτουργίας του σταθμού μετρό εντός της Πετρούπολης (σταθμός 
‘Πετρούπολη’) ή στην ‘Παλατιανή’, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (εναλλακτικά σενάρια 10Γ και 10Δ, 
αντίστοιχα), είναι εμφανές ότι η επιλογή λειτουργίας του σταθμού Μετρό εντός της Πετρούπολης 
έχει περισσότερες ωφέλειες σε επίπεδο χρόνου μετακινήσεων αλλά και περιβαλλοντικών 
παραμέτρων. 

Αξιολογώντας τα εναλλακτικά σενάρια σε σχέση με τις επιπτώσεις που το καθένα έχει στο 
περιβάλλον (εκπομπές αερίων), επαληθεύονται τα στοιχεία και οι επιλογές που προαναφέρθηκαν 
(Πίνακας 4). 
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Πίνακας 4. Συγκριτική αξιολόγηση σεναρίων – Περιβαλλοντικά μεγέθη περιοχής 

Σενάριο 
Κατανάλωση 

Καυσίμου 
(Λίτρα) 

Εκπομπές Αερίων 
(γρ/χλμ) 

CO NO 

0 1.510 6,8413 0,3821 

5Α 1.789 6,9780 0,3977 

5Β 1.829 7,1955 0,4101 

10Α 1.946 7,2483 0,4163 

10Β 1.756 7,2265 0,4101 

10Γ 1.370 7,2048 0,4029 

10Δ 1.392 7,2172 0,4033 

20Α 1.474 7,2234 0,4039 

20Β 1.930 7,2700 0,4163 

 

Έτσι, όπως προέκυψε από την ανάλυση των σεναρίων της μελέτης, τεκμηριώνεται ότι η σύνδεση 
της Πετρούπολης με την Περιφερειακή Αιγάλεω δεν είναι επιθυμητή για τη βιώσιμη κινητικότητα 
της πόλης, σε αντίθεση με το σταθμό Μετρό, που στα άμεσα σχέδια της Αττικό Μετρό είναι στη 
θέση «Παλατιανή» (‘Λακιώτης’) και έτσι συμπεριλήφθηκε στο ΣΒΑΚ. 

Στην Διαβούλευση καταγράφηκαν οι απόψεις των Φορέων και των πολιτών σχετικά με 
εναλλακτικά σενάρια για την διαχείριση της κινητικότητας στην Πετρούπολη, καθώς και τις 
προτεινόμενες υποδομές, παρεμβάσεις και πολιτικές που θα προωθήσουν την βιώσιμη 
κινητικότητα και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην πόλη τα επόμενα έτη. 

Στο εποικοδομητικό διάλογο που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις απόψεις τους για 
τα θέματα της κινητικότητας στο Δήμο Πετρούπολης και τις προτάσεις τους για την εφαρμογή του 
ΣΒΑΚ. 

 

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν επικεντρώθηκαν στις μετακινήσεις των πεζών και των 
ποδηλατών, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στη χρήση του Ι.Χ. όσον αφορά στην κυκλοφορία στο 
δρόμο, σε θέματα στάθμευσης, κ.ά. Παράλληλα, διεξοδική αναφορά έγινε σε δύο εξωγενή έργα 
(εκτός αρμοδιότητας Δήμου Πετρούπολης) τα οποία είναι δυνατόν να αλλάξουν τον χάρτη των 
μετακινήσεων στην πόλη, με την υλοποίηση τους: (i) η προγραμματισμένη έλευση του Μετρό στην 
άμεση περιοχή επιρροής της πόλης και (ii) το ζήτημα της πιθανής απευθείας σύνδεσης της 
Πετρούπολης με την Αττική Οδό. Τα συμπεράσματα, όπως προέκυψαν από τον γόνιμο διάλογο 
που διενεργήθηκε, συνοψίζονται στα ακόλουθα. 

 Ο Δήμος Πετρούπολης αποτελεί έναν τερματικό Δήμο και δεν πρέπει να απωλέσει το 
συγκεκριμένο στρατηγικό χαρακτηριστικό. 

 Το έργο της οδικής σύνδεσης με την Περιφερειακή Αιγάλεω και την Αττική Οδό δεν είναι 
επιθυμητό σε καμία περίπτωση, αφού όπως αποδείχτηκε από την ανάλυση του Αναδόχου 
και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, είναι ορατός ο κίνδυνος της μετατροπής της 
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πόλης σε έναν ενδιάμεσο «κόμβο», προσελκύοντας πρόσθετη διαμπερή κυκλοφορία λόγω 
του έργου, με απρόβλεπτες συνέπειες για την κυκλοφορία και την ποιότητα ζωής στην 
πόλη. 

 Η επικείμενη άφιξη του Μετρό στη θέση «Παλατιανή» είναι επιθυμητή και ωφέλιμη για 
την πόλη, ωστόσο ουσιαστική λύση στη μείωση της χρήσης οχημάτων Ι.Χ. και την ενίσχυση 
της δημόσιας συγκοινωνίας θα δοθεί μόνο μέσω της έλευσης του Μετρό εντός της πόλης 
(Σταθμός «Πετρούπολη»). 

 Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία του σταθμού Μετρό 
«Πετρούπολη». 

 Κρίνεται επιτακτική η πύκνωση των δρομολογίων των γραμμών του ΟΑΣΑ, οι οποίες 
συνδέουν την Πετρούπολη με τους υφιστάμενους σταθμούς Μετρό και την Αθήνα, έως 
ότου να εξυπηρετηθεί η περιοχή από το σταθμό Μετρό «Παλατιανή» οπότε και θα 
αναδιαμορφωθούν εκ νέου οι λεωφορειακές γραμμές (ΟΣΥ και Δημοτική Συγκοινωνία). 

 Είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας, σήμερα, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο υπό διαβούλευση ΣΒΑΚ, για την κάλυψη των εσωτερικών 
μετακινήσεων. 

 Υπάρχει ευρεία ικανοποίηση από τα συνιστώμενα δίκτυα εξυπηρέτησης πεζών και 
ποδηλατικών μετακινήσεων στο υπό διαβούλευση ΣΒΑΚ. 

 Να υπάρχει πρόβλεψη για τους αναγκαίους χώρους στάθμευσης για κάθε νέο κτίριο που 
επίκειται να κατασκευαστεί (π.χ. νέο Δημαρχείο), όπως ορίζεται από την κείμενη 
νομοθεσία. 

 Είναι απαραίτητες οι κυκλοφοριακές επεμβάσεις και βελτιώσεις υποδομής γύρω από τα 
σχολικά συγκροτήματα, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας και η 
προσβασιμότητα σε αυτά. 

 Πρέπει οι πολίτες να εκπαιδευτούν, να ενημερωθούν και να αποκτήσουν συνείδηση της 
σημασίας της βιώσιμης κινητικότητας (αντίστοιχα με την ‘αναλύκλωση’). Τονίστηκε η 
ανάγκη διαρκούς επικοινωνίας των θεμάτων της βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσω 
των σχολείων και ενημερωτικών εκστρατειών, έτσι ώστε να αποκτήσουν οι πολίτες τη 
σχετική νοοτροπία. 

 Οποιαδήποτε πρόταση μέτρων πριν υλοποιηθεί θα πρέπει να εξηγηθεί στους κατοίκους, 
στη γλώσσα που το κοινό καταλαβαίνει, να λυθούν οι όποιες απορίες ή φοβίες υπάρχουν 
και να αναπτυχθεί μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ των πολιτών 
και των αρμοδίων αρχών που υλοποιούν τη δράση. 

 Η συνεχής και διαρκής διεξαγωγή συμμετοχικών διαδικασιών, όπως η παρούσα 
διαβούλευση του ΣΒΑΚ, με φορείς και πολίτες είναι μια μείζονος σημασίας 
δραστηριότητα, ωστόσο δεν πρέπει να υπονομεύσει την έγκαιρη χρονική περαίωση του 
ΣΒΑΚ Πετρούπολης. 

Τέλος, αποφασίστηκε ότι η κατάθεση απόψεων από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να παραμείνει 
ενεργή για όλο το χρόνο εκπόνησης της μελέτης. Προτρέπονται όλοι οι πολίτες να ενημερώνονται 
για τις δραστηριότητες του ΣΒΑΚ στην ιστοσελίδα του (svak-petroupoli.gr) και να συμβάλλουν με 
τις ιδέες και προτάσεις τους, στην αντίστοιχη ενότητα. 



ΣΒΑΚ Δ. Πετρούπολης 
Στάδιο Ι 
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4 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του 1ου Σταδίου και την επιλογή από τη Διαβούλευση του βέλτιστου σεναρίου, 

αναμένεται η σχετική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε ο Ανάδοχος να προχωρήσει 

στην εκπόνηση του επόμενου Σταδίου της μελέτης.  

Το Στάδιο ΙΙ αφορά την οριστικοποίηση και αναλυτική περιγραφή του ΣΒΑΚ. Μετά την επιλογή του 

βέλτιστου σεναρίου ως απόρροια της διαβούλευσης και έγκρισης από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

του Σταδίου Ι, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει την οριστικοποίηση του ΣΒΑΚ, με κατανομή ευθυνών και 

αρμοδιοτήτων, χρονικό προγραμματισμό, μηχανισμούς παρακολούθησης, κ.λπ. 

 

 

 


