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END 
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28/12/2018-
28/11/2019 



Διάγναμμα νοήξ 
ενγαοιών 



Κοινό όναμα ΣΒΑΚ Δ. Φακκηδόνοξ 
 

«Έναξ ούγξνονοξ Δήμοξ μορ οέβεπαι πο ούνοκο πτν μοκιπών όνπαξ 
μνοοβάοιμοξ αμό όκορξ, έναξ Δήμοξ μορ μνοτθεί πη 

ορνδεοιμόπηπα πτν διαςόντν μέοτν μεπαςονάξ, πιξ νέεξ 
πεξνοκογίεξ, πην ήμια κινηπικόπηπα ενώ μανάκκηκα μανέξει 

αρλημένα εμίμεδα οδικήξ αοςάκειαξ και δημόοιορξ ξώνορξ ρσηκήξ 
αιοθηπικήξ και μενιβακκονπικήξ αλίαξ, με αμώπενο οπόξο πην 

ιοόννομη μοκρκενπνική ανάμπρλη και πην ανάμπρλη πηξ ρμαίθνορ». 



Σενάριο BAU «Υφιςτάμενεσ 

Τάςεισ» (Business As Usual) 

Ολοκληρώνονται τα τρϋχοντα και υλοποιούνται τα όδη 

προγραμματιζόμενα από το Δόμο και τουσ υπερκεύμενουσ 

φορεύσ ςχεδιαςμού ϋωσ το 2030 ϋργα. 

Δεν γύνεται καμύα ειδικό παρϋμβαςη ςτο πλαύςιο του Σ.Β.Α.Κ. 

Σενάριο 1 «Βελτίωςη 

μηχανοκίνητησ κυκλοφορίασ» 

Εντϊςςονται ϋργα που ςαν ςκοπό ϋχουν τη μεύωςη των 

αρνητικών επιπτώςεων τησ μηχανοκύνητησ κυκλοφορύασ 

όπωσ η ρύπανςη, ο θόρυβοσ, η οπτικό όχληςη, χωρύσ όμωσ να 

περιορύζεται η κϊθε αυτό κυκλοφορύα των οχημϊτων. 

Το Ι.Χ. αυτοκύνητο εξακολουθεύ να παραμϋνει το κυρύαρχο 

μϋςο μετακύνηςησ για την πλειοψηφύα των μετακινόςεων και 

λαμβϊνονται μϋτρα για τη διευκόλυνςη τησ κυκλοφοριακόσ 

ροόσ. 

Περιλαμβϊνονται μϋτρα για την αςφαλό μετακύνηςη των 

υπόλοιπων χρηςτών τησ οδού. 

Στόχοσ: η διαςφϊλιςη τησ προςβαςιμότητασ με επύκεντρο την 

κυκλοφορύα των οχημϊτων. 

Σενάριο 2 «Ενίςχυςη ήπιων 

μορφών μετακίνηςησ και 

δημοςίων ςυγκοινωνιών» 

Εντϊςςονται ϋργα που ςτοχεύουν ςτη βιώςιμη κινητικότητα 

ςτο ςύνολο του Δόμου, τα οπούα καλύπτουν τα περιςςότερα 

και ςημαντικότερα πεδύα δρϊςησ ενόσ Σ.Β.Α.Κ. 

Οι εναλλακτικού τρόποι μετακύνηςησ κερδύζουν ϋδαφοσ ϋναντι 

των ςυμβατικών μϋςων και ιδύωσ τησ μηχανοκύνητησ 

μετακύνηςησ. 

Στόχοσ: η εξαςφϊλιςη τησ προςβαςιμότητασ για όλουσ και η 

εςτύαςη περιςςότερο ςτην προώθηςη βιώςιμων τρόπων 

μεταφορϊσ (δημόςιεσ αςτικϋσ και τοπικϋσ ςυγκοινωνύεσ, 

ποδηλαςύα, πεζό μετακύνηςη). 

Σενάριο 3 «Έμφαςη ςτην 

πολυκεντρικότητα και μερικόσ 

αποκλειςμόσ κεντρικών 

περιοχών» 

Εςτιϊζει ςτην αναζωογόνηςη των κεντρικών περιοχών των 

τριών Δημοτικών Ενοτότων (Κουφϊλια, Χαλκηδόνα, Αγ. 

Αθανϊςιοσ) και τη διαςύνδεςη μεταξύ τουσ και με τουσ 

υπόλοιπουσ οικιςμούσ πϋραν του ΙΧ αυτοκινότου και με 

υποδομϋσ βιώςιμησ κινητικότητασ. 

Περιλαμβϊνει προτϊςεισ πεζοδρομόςεων για τον μερικό 

αποκλειςμό των κϋντρων των Δημοτικών Ενοτότων με 

αποκλειςμό τησ κύνηςησ των ΙΧ ςε αυτϋσ τισ περιοχϋσ με ςκοπό 

την ενύςχυςη των κϋντρων του Δόμου ωσ κϋντρα 

υπερτοπικών χρόςεων (υπηρεςύεσ, λειτουργύεσ πόλησ, 

εμπορικϋσ δραςτηριότητεσ). 

Προωθούνται πολιτικϋσ περιοριςμού του ΙΧ ςτισ κεντρικϋσ 

περιοχϋσ των μεγαλύτερων αςτικών ςυγκεντρώςεων με 

Γνακκακπικά 
Σενάνια ΣΒΑΚ 

Πνοκνιθέν Σενάνιο: 
Σρνδραομόξ πτν 2 & 3 



Ονιομόξ μνοπεναιοπήπτν ΣΒΑΚ  
(οε ιενανξική κκίμακα) 
 

1. Διαούνδεοη μεπαλύ πτν οικιομών και με πο ΠΣΘ με ΛΛΛ (αναβάθμιοη 
ρμηνεοιών αοπικών οργκοιντνιών, ούνδεοη με μνοαοπιακό οιδηνόδνομο) 
2. Δημιορνγία οκοκκηντμέντν δικπύτν ενακκακπικήξ μεπακίνηοηξ / Αναβάθμιοη 
ρμοδομών μεζών / Βεκπίτοη πηξ μνοοβαοιμόπηπαξ για ΑμεΑ 
3. Αύληοη πορ εμιμέδορ οδικήξ αοςάκειαξ μένιλ οξοκικών οργκνοπημάπτν 
4. Αμοπνομή διαμμενών μεπακινήοετν & ρσηκών παξρπήπτν ενπόξ πτν οικιομών 
5. Λέπνα μενιονιομού ξνήοηξ Ι.Φ. αρποκινήπορ / Δνάοειξ εραιοθηπομοίηοηξ και 
ενημέντοηξ πορ κοινού οε θέμαπα βιώοιμηξ αοπικήξ κινηπικόπηπαξ και οδικήξ 
αοςάκειαξ 
6. Αναβάθμιοη αοπικού μενιβάκκονποξ 
7. Σρνπήνηοη οδικού δικπύορ / οκοκκήντοη οδικού δικπύορ ενπόξ πτν οικιομών 



Σπναπηγικοί Σπόξοι ΣΒΑΚ 
 

Οικονομική 
αμοδοπικόπηπα 

• Βεκπιοπομοίηοη πηξ κειπορνγίαξ και διαξείνιοηξ πτν 
ρςιοπάμεντν ρμοδομών με έμςαοη οπην κακύπενη 
αλιομοίηοη πορ οδικού δικπύορ 

• Πανοξή και βεκπιοπομοίηοη ενακκακπικών πνόμτν 
μεπακίνηοηξ 

Πενιβακκονπική 
βιτοιμόπηπα 

• Λείτοη αννηπικών εμιμπώοετν πτν μεπαςονών οπην 
ργεία πτν μοκιπών και οπο μενιβάκκον (απμοοςαινική 
νύμανοη, κρκκοςονιακόξ θόνρβοξ, ομπική νύμανοη, κκμ.) 



Σπναπηγικοί Σπόξοι ΣΒΑΚ 
 
Πνοοβαοιμόπηπα 

• Ίοη ανπιμεπώμιοη καπά πο δρναπόν όκτν πτν ομάδτν μοκιπών 
και μεπακινορμέντν με πη δημιορνγία ενόξ μενιβάκκονποξ 
μνοομεκάοιμο αμό όκορξ πορξ μοκίπεξ με ορνθήκεξ αοςάκειαξ 

Αοςάκεια 

• Βεκπίτοη πηξ οδικήξ αοςάκειαξ και πορ αιοθήμαποξ αοςάκειαξ 

• Γλάκειση αμό πο οδικό δίκπρο πρξόν «μεκανών οημείτν» 

Ποιόπηπα και 
εκκροπικόπηπα 
αοπικού ξώνορ 

• Αναβάθμιοη πορ αοπικού μενιβάκκονποξ και πηξ μοιόπηπαξ 
ζτήξ πτν μοκιπών  



Άλονεξ Πνοπεναιόπηπαξ ΣΒΑΚ 
 

Διαξείνιοη 
Κρκκοςονίαξ 

Διαξείνιοη 
Σπάθμεροηξ 

Πνοοβαοιμόπηπα 

ΔΑΣ & αοπικέξ 
εμμονερμαπικέξ 

μεπαςονέξ 

Πνοώθηοη μη 
μηξανοκίνηπτν 

μέοτν 

Αναβάθμιοη 
αοπικού 

μενιβάκκονποξ 

Διαξείνιοη 
καπανάκτοηξ 

ενένγειαξ 

Υιοθέπηοη νέτν 
έλρμντν κύοετν 

& πεξνοκογιών 



Πνοκαπανκπική Πνόπαοη ΣΒΑΚ 

Μέτξα 
Βξαρππξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2022) 

Μεσνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2025) 

Μαθξνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2030) 
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Βειηίσζε 

νδηθώλ & 

ζηδεξνδξνκηθώλ 

ππνδνκώλ 

πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε νδηθνύ δηθηύνπ 

ζην βαζηθό νδηθό δίθηπν  

πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε νδηθνύ δηθηύνπ 

θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζην ζύλνιν ηνπ 

νδηθνύ δηθηύνπ  

Καηαζθεπή ηεο παξάθακςεο Υαιθεδόλαο ζηα 

πιαίζηα ηεο βειηίσζεο ηεο Δ.Ο.2 

Θεζζαινλίθεο – Έδεζζαο 

Δπξεία επηζεώξεζε νδηθήο αζθάιεηαο ζην 

ζύλνιν ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο  

Λεηηνπξγηθή θαη γεσκεηξηθή αλαβάζκηζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο νδνύ ζηνλ νηθηζκό ησλ 

Κνπθαιίσλ  

Γηάλνημε νδηθώλ ηκεκάησλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ 

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεη ππάξμεη έσο ηώξα 

πιήξεο εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ 

Καηαζθεπή θπθιηθνύ θόκβνπ ζηε λόηηα είζνδν 

ηνπ νηθηζκνύ ησλ Κνπθαιίσλ (ζπκβνιή νδνύ 

Δζληθήο – Αληηζηάζεσο θαη πεξηθεξεηαθήο 

νδνύ) 

Νέα ράξαμε ηεο Δπ.Ο.8 ζηα αλαηνιηθά ησλ 

Κνπθαιίσλ (παξάθακςε ηνπ νηθηζκνύ) 

Καηαζθεπή θπθιηθνύ θόκβνπ ζηε βόξεηα 

είζνδν ηνπ νηθηζκνύ ησλ Κνπθαιίσλ 

Δμέηαζε ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ πξναζηηαθή 

ζύλδεζε ηνπ Γήκνπ Υαιθεδόλνο κε ηελ πόιε 

ηεο Θεζζαινλίθεο 

Καηαζθεπή θπθιηθνύ θόκβνπ ζηε Υαιθεδόλα 

επί ηεο Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο – Έδεζζαο (ζηελ 

έμνδν γηα Υαιθεδόλα) 

 



Πνοκαπανκπική Πνόπαοη ΣΒΑΚ 

Μέτξα 
Βξαρππξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2022) 

Μεσνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2025) 

Μαθξνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2030) 
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Βειηίσζε 

νδηθώλ & 

ζηδεξνδξνκηθώλ 

ππνδνκώλ 

Καηαζθεπή θπθιηθνύ θόκβνπ ζηε Υαιθεδόλα 

ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Πνιπηερλείνπ θαη 

Καπεηάλ Άγξα 

Kαηαζθεπή δηαδνρηθώλ θπθιηθώλ θόκβσλ ζε 

ραξαθηεξηζηηθέο δηαζηαπξώζεηο ηεο Λεσθ. 

Αζελώλ ζηνλ νηθηζκό ηνπ Αγ. Αζαλαζίνπ 

Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσηεηλήο 

ζεκαηνδόηεζεο ζηνλ θεληξηθό θόκβν ζηνλ 

νηθηζκό ηεο Υαιθεδόλαο (Δ.Ο. Έδεζζαο 

Θεζζαινλίθεο – Μηζθάθε) 

Γηακνξθώζεηο εηζόδσλ – εμόδσλ πξνο ηελ 

Π.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο – Δύδσλνη ζηνπο 

νηθηζκνύο Αθξνπόηακν, Καζηαλά θαη Γέθπξα 

Γηακόξθσζε θόκβσλ ζε θξίζηκα ζεκεία ηνπ 

δηθηύνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 



Πνοκαπανκπική Πνόπαοη ΣΒΑΚ 

Μέτξα 
Βξαρππξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2022) 

Μεσνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2025) 

Μαθξνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2030) 
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Βειηίσζε 

νδηθώλ & 

ζηδεξνδξνκηθώλ 

ππνδνκώλ 

Γηαηάμεηο κεηξηαζκνύ ηεο ηαρύηεηαο θαηά 

κήθνο νδώλ όπνπ αλαπηύζζνληαη πςειέο 

ηαρύηεηεο θαη δηέξρνληαη ακηγώο θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο:  

 

• Κνπθάιηα: νδνί Μειίλα Μεξθνύξε, Γ. 

Γελλεκαηά  

• Υαιθεδόλα: νδνί Πνιπηερλείνπ, Καπεηάλ 

Άγξα 

• Πξόρσκα:  Π.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο – 

Δύδσλνη 

• Νέα Μεζήκβξηα: νδόο Κπξηάθνπ Γακαζθνύ 

• Αγρίαινο: Δπαξρηαθή νδόο πνπ δηαηξέρεη 

ηνλ νηθηζκό   

 

 



Διαμόνςτοη κνίοιμτν 
κρκκοςονιακών κόμβτν (1) 



Διαμόνςτοη κνίοιμτν 
κρκκοςονιακών κόμβτν (2) 



Διαμόνςτοη κνίοιμτν 
κρκκοςονιακών κόμβτν (3) 



Διαμόνςτοη κνίοιμτν 
κρκκοςονιακών κόμβτν (4) 



Πνοκαπανκπική Πνόπαοη ΣΒΑΚ 

Μέτξα 
Βξαρππξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2022) 

Μεσνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2025) 

Μαθξνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2030) 
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Κπθινθνξηαθή 

νξγάλσζε 

Δπαλαδηαγξάκκηζε θαη ρσξνζέηεζε λέσλ 

δηαρσξηζηηθώλ ισξίδσλ θαη νξηδόληηαο 

ζήκαλζεο ζην βαζηθό νδηθό δίθηπν 

Δπαλαδηαγξάκκηζε θαη ρσξνζέηεζε λέσλ 

δηαρσξηζηηθώλ ισξίδσλ θαη νξηδόληηαο 

ζήκαλζεο ζην ζύλνιν ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ 

Δπαλαδηαγξάκκηζε δηαβάζεσλ θαη 

ρσξνζέηεζε λέσλ ζην βαζηθό νδηθό δίθηπν 

Δπαλαδηαγξάκκηζε δηαβάζεσλ θαη 

ρσξνζέηεζε λέσλ ζην ζύλνιν ηνπ νδηθνύ 

δηθηύνπ 

Μνλνδξόκεζε ησλ πθηζηάκελσλ ηνπηθώλ 

νδώλ δηπιήο θαηεύζπλζεο κε πιάηνο <5 

κέηξα 

Δθαξκνγή «ζρνιηθώλ δαθηπιίσλ» γύξσ από 

όια ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ  

Δθαξκνγή «ζρνιηθώλ δαθηπιίσλ» γύξσ από 

όια ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  
Δμέηαζε πξνο κνλνδξόκεζε ησλ νδώλ 

δηπιήο θαηεύζπλζεο ζην ζύλνιν ηνπ δηθηύνπ 

πνπ δελ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζρεηηθά 

κε ηα ειάρηζηα πιάηε ισξίδσλ θίλεζεο 

νρεκάησλ, πεδνδξνκίσλ θαη ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδό  

Καζνδεγεηηθή πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε γηα 

ηνπο νδεγνύο Ι.Υ. από θαη πξνο ηηο θεληξηθέο 

πεξηνρέο θαη άιινπο πόινπο έιμεο 

επηζθεπηώλ 

Μέηξα ήπηαο θπθινθνξίαο ζηηο εηζόδνπο ζην 

ηνπηθό δίθηπν από αλώηεξεο ηεξάξρεζεο νδνύ 

έηζη ώζηε λα κεηώλεηαη ε ηαρύηεηα δηέιεπζεο 

ησλ νρεκάησλ 



Πνοκαπανκπική Πνόπαοη ΣΒΑΚ 

Μέτξα 
Βξαρππξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2022) 

Μεσνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2025) 

Μαθξνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2030) 
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Κπθινθνξηαθή 

νξγάλσζε 

Έιεγρνο θαη απνκάθξπλζε κε ηζρύνπζαο 

ζήκαλζεο από ην βαζηθό νδηθό δίθηπν 

Έιεγρνο θαη απνκάθξπλζε κε ηζρύνπζαο 

ζήκαλζεο από ην ζύλνιν ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ 

Δπηβνιή αλώηαηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο 30 

ρικ/ώξα ζην ζύλνιν ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο κε ηελ θαηάιιειε 

θαηαθόξπθε ζήκαλζε 



Πνοκαπανκπική Πνόπαοη ΣΒΑΚ 

Μέτξα 
Βξαρππξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2022) 

Μεσνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2025) 

Μαθξνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2030) 

Γ
ηα

ρ
ε
ίξ

ησ
ε

 Σ
τά

ζ
κ

ε
π

σ
ε

ο
 

Οξγάλσζε ηεο 

ζηάζκεπζεο 

παξά ηελ νδό  

ηνρεπκέλν πξόγξακκα αζηπλόκεπζεο 

παξάλνκεο ζηάζκεπζεο  

Δγθηβσηηζκόο ζηάζκεπζεο θαη απαγνξεύζεηο 

ζηάζκεπζεο ζην βαζηθό νδηθό δίθηπν  

Δπαλαπξνζδηνξηζκόο θαη εμνξζνινγηζκόο 

ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ηαμί ζύκθσλα κε ηε 

ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείν Τπνδνκώλ & 

Μεηαθνξώλ Γηεξεύλεζε ζθνπηκόηεηαο εγθαηάζηαζεο 

ζπζηήκαηνο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο παξά 

ηελ νδό ζε θεληξηθνύο δξόκνπο ησλ νηθηζκώλ 

Κνπθαιίσλ θαη Υαιθεδόλαο 

ε ρώξνπο γύξσ από ηα ζρνιεία ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ζέζεηο όπνπ ζα 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο γνλείο λα 

ζηακαηάλε γηα ιίγν ώζηε λα αθήζνπλ ή λα 

πάξνπλ ηα παηδηά ηνπο 

Υσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο δίθπθισλ 

ζηηο θεληξηθέο πεξηνρέο ησλ νηθηζκώλ 

Υαιθεδόλαο, Κνπθαιίσλ θαη Αγ. Αζαλαζίνπ 

Καζνδεγεηηθή ζήκαλζε γηα ηνπο ρώξνπο 

ζηάζκεπζεο δίθπθισλ 
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Οξγάλσζε ηεο 

ζηάζκεπζεο 

εθηόο νδνύ  

Γηεξεύλεζε γηα εμεύξεζε δεκνηηθώλ ρώξσλ 

πνπ κπνξνύλ θαηόπηλ θαηάιιειεο 

δηακόξθσζεο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ρώξνη 

ζηάζκεπζεο εθηόο νδνύ  Θέζπηζε θηλήηξσλ γηα δεκηνπξγία ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο από ηδηώηεο ζε ηνπνζεζίεο πνπ 

επλννύλ ηελ κεηεπηβίβαζε ζε νρήκαηα 

δεκνζίσλ ζπγθνηλσληώλ ή θαη ζε πνδήιαηα 

θαη θηλήηξσλ πξνο ρξήζηεο ηδησηηθώλ 

νρεκάησλ γηα κεηεπηβίβαζε ζε Μέζα Μαδηθήο 

Μεηαθνξάο (ΜΜΜ) 

Καζνξηζκόο δηαδξνκώλ πξόζβαζεο κε ηε 

ρξήζε ζρεηηθήο θαζνδεγεηηθήο ζήκαλζεο 

ζηνπο δεκνηηθνύο ρώξνπο ζηάζκεπζεο  

Λεηηνπξγία πηλαθίδσλ VMS γηα ελεκέξσζε 

δηαζεζηκόηεηαο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηνπο 

δεκνηηθνύο ρώξνπο ζηάζκεπζεο 

Πηινηηθή εθαξκνγή δηάζεζεο δύν (2) ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο γηα νρήκαηα θνηλήο ρξήζεο ζε 

θεληξηθέο νδνύο ησλ νηθηζκώλ Κνπθαιίσλ θαη 

Υαιθεδόλαο 

Γηεξεύλεζε επέθηαζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 

νρεκάησλ θνηλήο ρξήζεο 



Πνοκαπανκπική Πνόπαοη ΣΒΑΚ 

Μέτξα 
Βξαρππξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2022) 

Μεσνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2025) 

Μαθξνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2030) 

Π
ξ

ν
σ

β
α

σ
ηκ

ό
τε

τα
  

Βειηίσζε 

ππνδνκώλ ΑκεΑ 

Δμαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο πξόζβαζεο 

ζην ζύλνιν ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ θαη 

ππεξεζηώλ θνηλήο σθέιεηαο  

Υσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ κε 

ζηόρν ην 2% ησλ λόκηκσλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδό θαη εθηόο νδνύ λα 

δηαηίζεληαη γηα ΑΜΔΑ 

Υσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ κε 

ζηόρν ην 5% ησλ λόκηκσλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδό θαη εθηόο νδνύ λα 

δηαηίζεληαη γηα ΑΜΔΑ 

Γεκηνπξγία ξακπώλ θαη νδεγώλ ηπθιώλ γηα 

πξόζβαζε ζηηο ζηάζεηο ιεσθνξείσλ θαη ηαμί 

αιιά θαη ζηα παξαθείκελα πεδνδξόκηα ζην 

ζύλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

Ράκπεο θαη νδεγνί ηπθιώλ θαηά κήθνο όισλ 

ησλ ηκεκάησλ πεδνδξόκσλ θαη πεδνδξνκίσλ 

ηνπ βαζηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ζην ζύλνιν ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο  

Ράκπεο θαη νδεγνί ηπθιώλ θαηά κήθνο όισλ 

ησλ ηκεκάησλ πεδνδξόκσλ θαη πεδνδξνκίσλ 

ζην ζύλνιν ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο  

Σνπνζέηεζε ερεηηθήο δηάηαμεο ζηνπο 

θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο ζην ζύλνιν ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο κε ζηόρν ηελ θαζνδήγεζε 

ησλ αηόκσλ κε κεησκέλε όξαζε 
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Πξνώζεζε 

Γεκνζίσλ 

Αζηηθώλ 

πγθνηλσληώλ 

Αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζην ζύλνιν ησλ 

ζηάζεσλ (ζηέγαζηξα, πξνζβαζηκόηεηα, 

θσηηζκόο θ.ιπ.) 

Λεηηνπξγία κεηαβιεηώλ πηλαθίδσλ (VMS) ζην 

ζύλνιν ησλ ζηάζεσλ ζην βαζηθό νδηθό δίθηπν 

Δγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ πιεξνθόξεζεο 

(θαηεπζύλζεηο, πνξείεο, ζπρλόηεηεο, σξάξηα) 

Σν ζύλνιν ησλ αζηηθώλ ιεσθνξείσλ ηνπ 

ΟΑΘ, ηνπ ΚΣΔΛ θαη ηεο δεκνηηθήο αζηηθήο 

ζπγθνηλσλίαο λα είλαη πξνζβάζηκα από 

ΑΜΔΑ 

Πύθλσζε δξνκνινγίσλ ΟΑΘ θαη ΚΣΔΛ γηα 

ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηεο επηβαηηθήο 

θίλεζεο 

Ίδξπζε 3 θπθιηθώλ δξνκνινγίσλ δεκνηηθήο 

ζπγθνηλσλίαο κε mini bus.  

• Γηαδξνκή Άγ. Αζαλάζηνο: Άγ. Αζαλάζηνο – 

Αγρίαινο – Ν. Μεζήκβξηα, Ξεξνρώξη – 

Βαζύιαθνο – Γέθπξα – Άγ. Αζαλάζηνο 

• Γηαδξνκή Υαιθεδόλα: Υαιθεδόλα – Μ. 

Μνλαζηήξη – Λνπδίαο – Άδελδξν – Παξζέλη 

– Βαιηνρώξη – Διενύζα – Υαιθεδόλα 

• Γηαδξνκή Κνπθάιηα: Κνπθάιηα – 

Αθξνπόηακνο – Καζηαλάο – Πξόρσκα – 

Κνπθάιηα 
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Οξγάλσζε ηεο 

ζηάζκεπζεο 

εθηόο νδνύ  

Πξνηείλεηαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ησλ ηξηώλ 

θπθιηθώλ δηαδξνκώλ κε ηε δξνκνιόγεζε ελόο 

mini bus θαη ζπρλόηεηα θάζε 60-90’ κε ζηόρν 

ηε κεηαθίλεζε πξνο ηα θέληξα ησλ Γεκνηηθώλ 

Δλνηήησλ 

Μεηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ησλ 3 θπθιηθώλ 

δηαδξνκώλ ηεο δεκνηηθήο αζηηθήο 

ζπγθνηλσλίαο πξνηείλεηαη ε εμέηαζε ηεο 

κεηαηξνπήο ησλ πθηζηάκελσλ γξακκώλ ζε 

ιεσθνξεηαθέο γξακκέο πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηε δήηεζε (demand responsive systems) 

Γξνκνιόγεζε ιεσθνξείσλ κε εμνπιηζκό 

κεηαθνξάο πνδειάησλ ζε επηιεγκέλεο 

δηαδξνκέο θαη ώξεο 
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Γηεπζέηεζε 

ζπζηήκαηνο 

αζηηθώλ 

δηαλνκώλ 

Οξηζκόο απνθιεηζηηθώλ ζέζεσλ 

θνξηνεθθόξησζεο ζε θεληξηθέο νδνύο ησλ 

ηξηώλ θέληξσλ ησλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ όπνπ 

ππάξρεη ζπγθέληξσζε εκπνξηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ: 

• Γηα ηελ Υαιθεδόλα πξνηείλεηαη ε 

ζεζκνζέηεζε ζέζεσλ θνξηνεθθόξησζεο 

ζηηο νδνύο Δζλ. Αληηζηάζεσο θαη Φ. 

Μηζθάθε,  

• ηα Κνπθάιηα ζηηο νδνύο Δζλ. 

Αληηζηάζεσο, Μεγ. Αιεμάλδξνπ, Αγ. 

Γεσξγίνπ, Γελλεκαηά, Φηιίππνπ θαη 

Σδηβαξνπνύινπ  

• ηνλ Αγ. Αζαλάζην ζηηο νδνύο Λεσθ. 

Μεηαμά, Λεσθ. Αζελώλ, Κνινθνηξώλε, 

Ρήγα Φεξαίνπ, Αζ. Γηάθνπ, αξάληα 

Δθθιεζηώλ, Π. Μειά θαη Υαξ. Σξηθνύπε. 

Γηεξεύλεζε αλάπηπμεο Αζηηθνύ Κέληξνπ 

Οκαδνπνίεζεο Δκπνξεπκάησλ γηα ηε 

κεηαθόξησζε αζηηθώλ δηαλνκώλ θαη ηελ 

απνηξνπή δηακπεξνύο θπθινθνξίαο βαξέσλ 

νρεκάησλ από ηα θέληξα ησλ νηθηζκώλ 

Δλζάξξπλζε δηαλνκώλ κε πνδήιαην (γηα 

κηθξέο απνζηάζεηο) θαη κε νρήκαηα "θαζαξήο" 

ελέξγεηαο 

Γηαηάμεηο ειεγρόκελεο πξόζβαζεο ζε 

νρήκαηα δηαλνκήο ζε πεδνδξνκεκέλεο νδνύο 

θαη νδνύο ήπηαο θπθινθνξίαο 

Γηεξεύλεζε κέζσ απηνςηώλ ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο γηα ηελ θαηαγξαθή νδώλ όπνπ 

ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από ηέζζεξα 

θαηαζηήκαηα πνπ απαηηνύλ ζπρλή 

ηξνθνδνζία ή απνζηνιέο 

Θεζκνζέηεζε σξαξίνπ θνξηνεθθόξησζεο, 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη νη 

θνξηνεθθνξηώζεηο (θπξίσο ηηο πνιύ πξσηλέο 

ώξεο)  
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Βειηίσζε 

ππνδνκώλ 

πεδώλ 

Αληηθαηάζηαζε θαη επηζθεπή θζαξκέλσλ 

πεδνδξνκίσλ ζην βαζηθό νδηθό δίθηπν ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο 

Αληηθαηάζηαζε θαη επηζθεπή θζαξκέλσλ 

πεδνδξνκίσλ ζην ζύλνιν ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

Πξνηείλεηαη βέιηηζην πιάηνο πεδνδξνκίσλ 

(όπνπ δελ ππάξρνπλ) ζην ζύλνιν ηνπ νδηθνύ 

δηθηύνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο εθαηέξσζελ ηεο 

νδνύ ηα 2,05 κ. θαη όπνπ δελ κπνξεί λα 

ηεξεζεί ην βέιηηζην πιάηνο, ειάρηζην πιάηνο 

πεδνδξνκίνπ 1,65 κ. εθαηέξσζελ ηεο νδνύ θαη 

όπνπ θαη απηό δελ είλαη δπλαηό ηνπιάρηζηνλ 

ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ 1,65 κ. από ηε 

κία πιεπξά ηεο νδνύ 

Καζνδεγεηηθή ζήκαλζε πεδώλ πξνο θαη από 

ηελ θεληξηθή πεξηνρή θαη άιινπο πόινπο έιμεο 

επηζθεπηώλ ζην ζύλνιν ησλ νηθηζκώλ ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο 

Πξνηείλεηαη βέιηηζην πιάηνο πεδνδξνκίσλ 

(όπνπ δελ ππάξρνπλ) ζην βαζηθό νδηθό δίθηπν 

ηεο πεξηνρήο κειέηεο εθαηέξσζελ ηεο νδνύ ηα 

2,05 κ. θαη όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηόλ ηα 

1,65 κ 

Μεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ νδώλ κνλήο 

θαηεύζπλζεο πιάηνπο <5,5 κέηξα ζπλνιηθά ζε 

νδνύο ήπηαο θπθινθνξίαο κε εληαίν 

νδόζηξσκα-  πεδνδξόκην θαη ζα ηζρύεη 

απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο 

Μεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ νδώλ δηπιήο 

θαηεύζπλζεο πιάηνπο <5 κέηξα ζπλνιηθά ζε 

νδνύο ήπηαο θπθινθνξίαο κνλήο θαηεύζπλζεο 

κε εληαίν νδόζηξσκα – πεδνδξόκην θαη ζα 

ηζρύεη απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο 
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Βειηίσζε 

ππνδνκώλ 

πεδώλ 

Γεκηνπξγία δσλώλ ήπηαο θπθινθνξίαο ζηνπο 

θεληξηθνύο νηθηζκνύο όπνπ ππάξρεη 

ζπγθέληξσζε δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ: 

• Κνπθάιηα: Πεξηκεηξηθά ηνπ Γεκαξρείνπ 

ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη από ηηο νδνύο 

Αγ. Γεσξγίνπ, Π. Μειά, Μ. Μεξθνύξε θαη 

Πιάησλνο 

• Υαιθεδόλα: Πεξηκεηξηθά ηνπ Ιεξνύ Νανύ 

Αγ. Παληειεήκνλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη κεηαμύ ησλ 

νδώλ Αξηεκίνπ, Ρήγα Φεξαίνπ, Αζ. Γηάθνπ 

θαη 28εο Οθησβξίνπ 

• Αγ. Αζαλάζηνο: Π. Λεβαληή θαη Υξ. 

κύξλεο όπνπ ππάξρεη ζπγθέληξσζε 

ζρνιηθώλ θαη αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

Μεηαηξνπή ησλ δσλώλ ήπηαο θπθινθνξίαο 

ζηνπ θεληξηθνύο νηθηζκνύο ζε πεδνδξόκνπο 

πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί πεξηζζόηεξνο 

ρώξνο ζηνπο πεδνύο, λα πεξηνξηζηεί ε θίλεζε 

ησλ Ι.Υ. νρεκάησλ θαη λα ηνλσζεί ε εκπνξηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζηηο θεληξηθέο πεξηνρέο 

Γεκηνπξγία πεδνγέθπξαο πνπ ζα ελώλεη ηνπο 

νηθηζκνύο ηεο Γέθπξαο θαη ηεο Κάησ Γέθπξαο 



Πνοπεινόμενεξ οδοί ήμιαξ 
κρκκοςονίαξ (1) 



Πνοπεινόμενεξ οδοί ήμιαξ 
κρκκοςονίαξ (2) 



Πνοπεινόμενεξ οδοί ήμιαξ 
κρκκοςονίαξ (3) 
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(2022) 

Μεσνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2025) 

Μαθξνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2030) 
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Βειηίσζε 

ππνδνκώλ 

πνδειάηνπ 

Υώξνη ζηάζκεπζεο πνδειάησλ ζηηο θεληξηθέο 

πεξηνρέο ησλ νηθηζκώλ (Κνπθάιηα, 

Υαιθεδόλα, Αγ. Αζαλάζηνο) θαη πιεζίνλ 

πόισλ έιμεο κεηαθηλήζεσλ  

Αλάπηπμε δηθηύνπ πνδειαηνδξόκσλ 

Δμέηαζε ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε 

πνδειαηνδξόκνπ κεηαμύ ησλ νηθηζκώλ 

Κνπθαιίσλ – Υαιθεδόλαο θαη Κνπθαιίσλ – 

Πξνρώκαηνο 

Καζνδεγεηηθή ζήκαλζε ζην δίθηπν 

πνδειαηόδξνκσλ 

Τπνδνκέο bike and ride ζηνπο δεκνηηθνύο 

ρώξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνύλ θαη ζην ζηδεξνδξνκηθό 

ζηαζκό Αδέλδξνπ 

1ε θάζε εηζαγσγήο ζπζηήκαηνο bike sharing 

κε ειεθηξηθά θαη ζπκβαηηθά πνδήιαηα γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ 

ζηνπο νηθηζκνύο Κνπθάιηα, Υαιθεδόλα, Άγ. 

Αζαλάζηνο 

Γηεξεύλεζεο επέθηαζεο ζπζηήκαηνο bike 

sharing κε ειεθηξηθά θαη ζπκβαηηθά πνδήιαηα, 

θαζώο θαη dockless πνδειάησλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ 

ζηνπο νηθηζκνύο Κνπθάιηα, Υαιθεδόλα, Άγ. 

Αζαλάζηνο 



Πνοπεινόμενο δίκπρο 
μοδηκαποδνόμτν (1) 



Πνοπεινόμενο δίκπρο 
μοδηκαποδνόμτν (2) 



Πνοπεινόμενο δίκπρο 
μοδηκαποδνόμτν (3) 
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(2030) 
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Αλαβάζκηζε 

αζηηθώλ 

ππνδνκώλ  

Βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο θεληξηθώλ νηθηζκώλ 

πνπ εμππεξεηνύλ κεγάιν θόξην θαη 

δηακπεξείο θηλήζεηο - νδόο Δζλ. Αληίζηαζεο – 

Κνπθάιηα 

Βηνθιηκαηηθέο αλαπιάζεηο νδώλ θεληξηθώλ 

νηθηζκώλ πνπ εμππεξεηνύλ κεγάιν θόξην θαη 

δηακπεξείο θηλήζεηο - νδόο Μηζθάθε θαη ηκήκα 

Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο – Έδεζζαο – Υαιθεδόλα 

ηαδηαθή ππνγεηνπνίεζε ησλ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ θαη ησλ θαισδίσλ ηεο ΓΔΗ 

έσο ην 2030 

Αλαβάζκηζε αζηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη 

αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ αζηηθνύ 

εμνπιηζκνύ πιεζίνλ πόισλ έιμεο 

κεηαθηλήζεσλ, πεδνδξόκσλ θαη ρώξσλ 

αλαςπρήο ζην ζύλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

Γεκηνπξγία πεξηπαηεηηθήο δηαδξνκήο 

παξαπιεύξσο ηεο νδνύ Κνπθαιίσλ – 

Πξνρώκαηνο κε ζηόρν ηε ζύλδεζε κε ηελ 

πςειήο νηθνινγηθήο πεξηνρή ηνπ Αμηνύ 

πνηακνύ θαη παξαπιεύξσο ηνπ Αμηνύ 

πνηακνύ 

ηαδηαθή αύμεζε ηνπ πξάζηλνπ ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο κέζσ ελίζρπζεο ηνπ «θάζεηνπ» 

πξάζηλνπ, θύηεπζε λεζίδσλ, δεκηνπξγία 

πξάζηλσλ δσκάησλ πινπνίεζε ησλ ρώξσλ 

αζηηθνύ πξαζίλνπ πνπ πξνβιέπνληαη από ηα 

εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα 

Αλαβάζκηζε ηνπ ζπλόινπ ησλ παηδηθώλ 

ραξώλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο ζύκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία θαη πηζηνπνίεζε απηώλ 

Βειηίσζε ειεθηξνθσηηζκνύ ζην βαζηθό νδηθό 

δίθηπν ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

Βειηίσζε ειεθηξνθσηηζκνύ ζην ζύλνιν ηνπ 

νδηθνύ δηθηύνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
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Πξνώζεζε ηεο 

ρξήζεο 

ελαιιαθηηθώλ 

θαπζίκσλ 

Υσξνζέηεζε 2 ζηαζκώλ θόξηηζεο ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ.  

Ο έλαο ζηαζκόο πξνηείλεηαη λα ρσξνζεηεζεί 

ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ησλ Κνπθαιίσλ, θαηά 

πξνηίκεζε πιεζίνλ ηνπ Γεκαξρείνπ ώζηε λα 

εμππεξεηεί ηόζν επηζθέπηεο όζν θαη 

εξγαδόκελνπο ζην Γήκν.  

Ο δεύηεξνο ζηαζκόο θόξηηζεο πξνηείλεηαη λα 

ρσξνζεηεζεί ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο 

Υαιθεδόλαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

πξνζβάζηκνο θαη από δηεξρόκελνπο νδεγνύο. 

Παξάιιεια, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 

θεληξηθήο πιαηθόξκαο δηαρείξηζεο θαη 

παξαθνινύζεζεο ησλ 2 ζηαζκώλ θόξηηζεο 

Υσξνζέηεζε ζηαζκνύ θόξηηζεο ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ ζηνλ Άγ. Αζαλάζην θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα πιεζίνλ ηνπ ΚΔΠ Αγ. 

Αζαλαζίνπ 

Πξνλνκηαθέο ζπλζήθεο ζηάζκεπζεο ζε 

θεληξηθέο νδνύο ζπκθνξεκέλσλ πεξηνρώλ ηνπ 

Γήκνπ (ζήκαλζε ζέζεσλ, ρξέσζε θ.ιπ.) γηα 

ηδησηηθά νρήκαηα θαη ηαμί πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

ελαιιαθηηθά θαύζηκα 

Παξνρή θηλήηξσλ (π.ρ. κείσζε δεκνηηθώλ 

ηειώλ) γηα ηελ ελζσκάησζε ελαιιαθηηθώλ 

θαπζίκσλ από ηα πθηζηάκελα πξαηήξηα θαη 

γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ νρεκάησλ από 

ηα λνηθνθπξηά 



Πνοκαπανκπική Πνόπαοη ΣΒΑΚ 

Μέτξα 
Βξαρππξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2022) 

Μεσνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 

(2025) 

Μαθξνπξόζεσκνο Οξίδνλταο Υινπνίεσεο 
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Δθζπγρξνληζκόο 

δεκνηηθνύ 

ζηόινπ 

Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ 

απνξξηκκαηνθόξσλ 

Αληηθαηάζηαζε νρεκάησλ δεκνηηθνύ ζηόινπ 

κε νρήκαηα θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

(ζηόρνο ην 2030 ε νιηθή αληηθαηάζηαζε όισλ 

ησλ νρεκάησλ) 

Αληηθαηάζηαζε δεκνηηθνύ θσηηζκνύ κε 

ιακπηήξεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο (ζηόρνο 

ην 2025 λα έρεη αληηθαηαζηαζεί ην ζύλνιν ησλ 

ιακπηήξσλ) 

Αληηθαηάζηαζε νρεκάησλ δεκόζησλ 

ζπγθνηλσληώλ κε νρήκαηα ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο (π.ρ. ειεθηξηθά, πβξηδηθά) 
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«Έμππλεο» 

εθαξκνγέο 

Δπέθηαζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνο ηνπο 

πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνύλ νη 

κεηαθηλήζεηο ζε θέληξα δηνίθεζεο 

Κάξηα θαηνίθνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη όια ηα 

κέζα κεηαθνξάο εληόο ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη ηε 

ζηάζκεπζε (δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, ζύζηεκα 

ζηάζκεπζεο, ζύζηεκα θνηλνρξήζησλ 

πνδειάησλ, ηαμί θιπ). 

Γεκηνπξγία e-ΚΔΠ (Απηνκαηνπνηεκέλνπ 

Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιίηε) ζηηο έδξεο 

ησλ ηξηώλ Γεκνηηθώλ ελνηήησλ 

Γεκηνπξγία εθαξκνγήο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

παξάλνκεο ζηάζκεπζεο όπνπ έρεη εθαξκνζηεί 

ην ζύζηεκα ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο 

Αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ δηαδηθηπαθώλ 

ηζηνζειίδσλ κε πιεξνθόξεζε γηα όια ηα 

κεηαθνξηθά κέζα θαη ππεξεζίεο ζην Γήκν 

Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο γηα ηελ 

πξνώζεζε ηνπ car-pooling εηδηθόηεξα κεηαμύ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο  

Γεκηνπξγία πιαηθόξκαο γηα ηελ πξνώζεζε 

ηνπ car – sharing 

Λεηηνπξγία πζηήκαηνο Σειε-ειέγρνπ – Σειε-

δηαρείξηζεο γηα ην δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ 
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«Έμππλεο» 

εθαξκνγέο 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θαη 

πιαηθόξκαο ‘έμππλεο πόιεο’ θαη "βηώζηκεο 

θηλεηηθόηεηαο" (αζύξκαην δίθηπν, έιεγρνο 

πιεξόηεηαο θάδσλ, info kiosk, πιαηθόξκα 

έμππλεο πόιεο θαη έμππλεο βηώζηκεο 

θηλεηηθόηεηαο). 

Δπέθηαζε ηεο πιαηθόξκαο «έμππλεο πόιεο» 

κε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κεηαθηλνύκελν  

Δπέθηαζε ηεο πιαηθόξκαο «έμππλεο πόιεο» 

κε παξνρή πιεξνθόξεζεο ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν ζηνλ κεηαθηλνύκελν γηα ηελ θαηάζηαζε 

ζην νδηθό δίθηπν ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

Δλζσκάησζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο 

novoville 



Υμοοπηνικπικά μέπνα 

• Γκμόνηοη Τομικού Φτνικού Σξεδίορ (ΤΦΣ) με οκομό μια ενιαία και οκοκκηντμένη μνοοέγγιοη 

οπο κομμάπι πορ ξτνικού οξεδιαομού οε όκη πην εμικνάπεια πορ Δήμορ 

• Πνοώθηοη πηκε-ενγαοίαξ και ερέκικπτν τνανίτν ενγαοίαξ οε εμίμεδο δημοπικών ρμηνεοιών 

• Λειπορνγία μνάοιντν οημείτν και ονγάντοη δνάοετν για πην εραιοθηπομοίηοη πτν μοκιπών οε 

θέμαπα καθανιόπηπαξ και ανακύκκτοηξ 

 

 



Υμοοπηνικπικά μέπνα 

Δνάοειξ εραιοθηπομοίηοηξ & ενημέντοηξ 

• Ονγάντοη δνάοετν εραιοθηπομοίηοηξ και ακκαγήξ κορκπούναξ μεπακινούμεντν - μνοώθηοηξ πηξ 

βιώοιμηξ κινηπικόπηπαξ οπα οξοκεία 

• Γκμαίδεροη μαιδιών οε θέμαπα αοςακούξ μεπακίνηοηξ με ελειδίκεροη οπην αοςάκεια ξνήοηξ 

μοδηκάπορ και μεζήξ μεπακίνηοηξ. 

• Ονγάντοη δνάοετν για πην μνοώθηοη πηξ ξνήοηξ πορ μοδηκάπορ (γντνίζτ πην μόκη μορ με 

μοδήκαπο, νρξπενινή μοδηκαποδνομία κ.α.) 

• Πνοώθηοη βιώοιμηξ κινηπικόπηπαξ μέοτ αθκηπιομού (αθκηπική μοδηκαοία, μεζομονία, ονειβαοία, 

κ.ά) 

• Πνοοτνινή (εμοξιακή) μεζοδνόμηοη κενπνικών εμμονικών οδών 

 



Υμοοπηνικπικά μέπνα 

Δνάοειξ εραιοθηπομοίηοηξ & ενημέντοηξ 

• Γρντμαοκή Γβδομάδα Κινηπικόπηπαξ - Ημένα ξτνίξ αρποκίνηπο 

• Δημιορνγία ξανπών/ ςρκκαδίτν με μκηνοςονίεξ για πον μεπακινούμενο (δνομοκόγια και οπάοειξ 

ΔΑΣ, ύμανλη μοδηκαπόδνομτν και ξώντν οπάθμεροηξ μοδηκάπτν, δημοπικοί ξώνοι 

οπάθμεροηξ, ξώνοι οπάθμεροηξ TAXI, ούοπημα κοινοξνήοπτν μοδηκάπτν, οπαθμοί ςόνπιοηξ 

ηκεκπνικών οξημάπτν κκμ). Διάθεοη πορξ οε εμίκαινα οημεία πηξ μόκηξ 

• Γμανακειπορνγία και αλιομοίηοη Πάνκορ Κρκκοςονιακήξ Αγτγήξ Κορςακίτν 

• Γςανμογή μικοπικού μνογνάμμαποξ για πην οικονομική - οικοκογική οδήγηοη (Γco-Driving) οε 

δημοπικούξ ρμακκήκορξ 

 

 

 



Γμόμενα Βήμαπα 

• Οκοκκήντοη μακέπτν μέπντν οε ορνενγαοία με πην Αναθέποροα ανξή 

• Ανπιοποίξιοη πτν μακέπτν μέπντν με ςονέα ρκομοίηοηξ, ενδεικπική κοοποκόγηοη και 

καπαγναςή δρνηπικών μηγών ξνημαποδόπηοηξ 

• Ποοοπική και μοιοπική αλιοκόγηοη πτν μιο οημανπικών μακέπτν μέπντν μέοτ ρμοκογιομού 

εμικεγμέντν δεικπών βιώοιμηξ αοπικήξ κινηπικόπηπαξ και ούγκνιοη αρπών πτν δεικπών με 

πορξ δείκπεξ μορ ρμοκογίοθηκαν ανξικά και αςονούοαν πην ρςιοπάμενη καπάοπαοη 

• Σξέδιο μανακοκούθηοηξ πτν δεικπών, πο ομοίο θα αναςένει πορξ δείκπεξ, πην πιμή βάοηξ και 

πην πιμή οπόξο, καθώξ και πιξ μηγέξ αμό πιξ ομοίεξ μνοήκθαν πα οποιξεία οπο μκαίοιο πορ ΣΒΑΚ 

• Διανκήξ μανακοκούθηοη πηξ μονείαξ ρκομοίηοηξ πορ Σξεδίορ αμό πον ίδιο πον Δήμο με οκομό 

να ενπομίζονπαι κενά και αδρναμίεξ 




