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Πεξίιεςε 

 
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ 

θίλεζεο πεδψλ ζην Γήκν Εσγξάθνπ κε επίθεληξν ην επξχηεξν νηθνδνκηθφ 

ηεηξάγσλν ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ. Ρν δίθηπν ζπγθξνηείηαη απφ επηιεγκέλνπο 

πξάζηλνπο άμνλεο, δειαδή δξφκνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ ηνπο 

θαζηζηνχλ θαηάιιεινπο γηα ηελ απξφζθνπηε, αζθαιή θαη επράξηζηε πεδή 

κεηαθίλεζε ησλ θαηνίθσλ έρνληαο σο ζεκαληηθφηεξν θφκβν ην κνλαδηθφ 

πλεχκνλα πξαζίλνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο, ηε Βίια Εσγξάθνπ. 

Ν Γήκνο Εσγξάθνπ είλαη έλαο ππθλνδνκεκέλνο Γήκνο ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ 

κε ζπκπαγή νηθηζηηθφ ηζηφ φπνπ θπξηαξρνχλ νη πνιπψξνθεο πνιπθαηνηθίεο, ε 

πςειή θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ, ε έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη ν 

θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ. Ξαξά ην γεγνλφο φηη ζηα αλαηνιηθά 

γεηηληάδεη κε ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ κεηηνχ θαη ηαπηφρξνλα πεξηβάιιεηαη απφ  

κεγάινπο πξάζηλνπο ρψξνπο, φπσο ηα πάξθα Γνπδή θαη Ηιηζίσλ, ην Εσγξάθνπ 

παξνπζηάδεη κηθξφ πνζνζηφ ρψξσλ πξαζίλνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ρν επξχηεξν 

ζπγθξφηεκα πνπ αλήθεη ε Βίια Εσγξάθνπ είλαη ν κεγαιχηεξνο εληαίνο ρψξνο 

πξαζίλνπ κέζα ζην Γήκν, ν νπνίνο ζπγρξφλσο παξαιακβάλεη ρξήζεηο 

πνιηηηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο θαη απνηειεί ηφπν μεθνχξαζεο, άζθεζεο θαη 

αλαςπρήο γηα ηνπο θαηνίθνπο.  

 Πηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηνπ θπζηθνχ απηνχ 

ππξήλα κε ηελ πφιε θαη ηνπο πνιίηεο κέζσ δηαδξνκψλ πεξπαηήκαηνο θαη 

επηπιένλ ελίζρπζε ησλ ήπησλ ηξφπσλ κεηαθίλεζεο γηα ηηο θαζεκεξηλέο 

κεηαθνξέο. Ζ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο απνηειεί κηα 

κεγάιε επθαηξία φρη κφλν γηα ην Γήκν Εσγξάθνπ αιιά θαη θάζε ζχγρξνλε 

ειιεληθή πφιε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο. Άιισζηε, 

ηειηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

πνιηηψλ ζηελ πφιε θαη ε θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ ηνπο αλαγθψλ.                        

 

   



 
Έληαμε ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ ζε δίθηπν πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζην Γήκν Εσγξάθνπ  

Γεκήηξεο Ε. Αλδξηθφπνπινο   

   

   -5-        

Abstract 

 

 This diploma thesis is concerned with the creation of a pedestrian traffic 

network in the Municipality of Zografou focusing on the wider space of Villa 

Zografou. The network consists of selected green axes – roads whose 

characteristics make them suitable for the seamless, safe and pleasant 

walking of the residents, having as the most important hub the unique green 

area inside the city, Villa Zografou. 

 The Municipality of Zografou is a densely populated Municipality with a 

compact urban fabric dominated by high buildings, traffic congestion, lack of 

parking space and fragmentation of urban green. Despite the fact that in the 

east it is close to Hymettus mountain range and at the same time surrounded 

by large green spaces, such as the Goudi and Ilissia parks, Zografou presents 

a small percentage of green spaces inside it. The largest complex that 

Zografou Villa belongs to, is the largest cohesive green space within the 

Municipality, which simultaneously serves cultural and educational uses. The 

latter is also a place of rest, exercise and recreation for the residents. 

 In the context of this work, it is attempted to connect this natural core 

with the city and the citizens through walking routes and strengthen the 

sustainable means of transport for daily transportation, as well. Promoting the 

principles of sustainable mobility is a great opportunity not only for the 

Municipality of Zografou but also for every greek city to create a new road 

environment. Besides, the ultimate goal of this dissertation is to improve the 

standard of living in the city and to meet their everyday needs as much as 

possible. 
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1. Δηζαγσγή 

1.1 Τπόζεζε εξγαζίαο 
   

 Ζ πνιενδνκηθή εμέιημε ησλ κεγάισλ ειιεληθψλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη 

ηδίσο ηεο Αζήλαο, απφ ην 1960 θαη κεηά είρε δχν ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

ηε ξαγδαία αλνηθνδφκεζε κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ άκεζα νη ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνλ ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ κε γλψκνλα ηελ θπθινθνξία ηνπ Η.Σ. 

απηνθηλήηνπ, ην νπνίν κε ηαρχ ξπζκφ εδξαηψζεθε σο θχξην κεηαθνξηθφ κέζν 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ζ Αζήλα, φπσο ήηαλ θπζηθφ, σο πξσηεχνπζα θαη 

επίθεληξν ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αιιαγψλ έγηλε πεδίν κηαο πξσηνθαλνχο 

νηθνδνκηθήο έμαξζεο πνπ νδήγεζε ζηελ αλνηθνδφκεζε κηαο ππεξπιεζψξαο 

θηηξίσλ κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νρεκάησλ ζηνπο δξφκνπο, 

ηελ θαηαπάηεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη εληέιεη ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ κέζα ζηελ πφιε. 

Ρα κεγάια θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ 

αλέθπςαλ εμαηηίαο απηνχ αθξηβψο ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο θαη νη επηπηψζεηο 

ηνπο πνπ επηδξνχλ κέρξη θαη ζήκεξα ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο 

αλέδεημαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ζεκαζία ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ πξαζίλνπ 

γηα ηε ζχγρξνλε πφιε. Ρα πάξθα, ηα άιζε, νη πιαηείεο θαη γεληθφηεξα θάζε 

ππξήλαο αζηηθνχ πξαζίλνπ, ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ βειηίσζε ηνπ 

κηθξνθιίκαηνο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηε  δηαηήξεζε 

ηεο ζεξκνθξαζία ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ ζε ζηαζεξά επίπεδα θαη ηελ 

πξνζηαζία απφ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα φπσο νη πιεκκχξεο. Δπηπιένλ νη 

ρψξνη πξαζίλνπ πξνζειθχνπλ ηνπο πνιίηεο σο ρψξνη μεθνχξαζεο θαη 

αλαςπρήο αιιά θαη σο ρψξνη αλάπηπμεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

παξάιιεια αλαβαζκίδνπλ ηηο πεξηνρέο κε ηηο νπνίεο γεηηληάδνπλ ηφζν 

αηζζεηηθά φζν θαη ζε επίπεδν αμηψλ ησλ αθηλήησλ. 

Ν Γήκνο Εσγξάθνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ππθλνδνκεκέλνπο 

Γήκνπο ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αζήλαο κε κεγάια χςε θηηξίσλ, πςειή 

θπθινθνξία νρεκάησλ, έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη πξάζηλσλ ρψξσλ. 

Ξαξά ην γεγνλφο φηη ν Γήκνο πεξηιακβάλεη ζηα δηνηθεηηθά ηνπ φξηα έλα 
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ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ κεηηνχ θαη ην πνιενδνκηθφ ηνπ ζπγθξφηεκα 

πεξηβάιιεηαη απφ κεγάινπο πλεχκνλεο πξαζίλνπ φπσο ην Κεηξνπνιηηηθφ 

πάξθν ζην Γνπδή, ην άιζνο Ηιηζίσλ, ε Ξαλεπηζηεκηνχπνιε θαη ε 

Ξνιπηερλεηνχπνιε, ζην εζσηεξηθφ ηνπ απνπζηάδνπλ νη κεγάινη ρψξνη 

πξαζίλνπ κε κνλαδηθή εμαίξεζε ην ζπγθξφηεκα ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ. 

Ρν ζπγθξφηεκα ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ, ην νπνίν θαηαιακβάλεη έλα κεγάιν 

νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ζπγθεληξψλεη, πέξα απφ ην ζηνηρείν ηνπ πξαζίλνπ, 

δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ, αλαςπρήο θαη θνηλσθειψλ εμππεξεηήζεσλ. 

Ππγθεθξηκέλα ζην νηθνδνκηθφ απηφ ηεηξάγσλν βξίζθνληαη ηα δηαηεξεηέα 

θηίξηα ηεο νηθνγέλεηαο Εσγξάθνπ κε ηνλ αληίζηνηρν πεξηβάιινληα ρψξν, ην 

πάξθν Δηξήλεο, δχν εθθιεζίεο, ππαίζξην ζέαηξν, δεκνηηθφο παηδηθφο ζηαζκφο, 

ππφγεηνο δεκνηηθφο ρψξνο ζηάζκεπζεο, ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν ηνπ Γήκνπ θαη 

ην Ππίηη Αιιειεγγχεο. Ξξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλαλ πλεχκνλα πξαζίλνπ κε 

πνιιαπιέο ρξήζεηο, ν νπνίνο κε ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε θαη έλαλ 

ζπλνιηθφηεξν ζρεδηαζκφ ζε επίπεδν πφιεο, ζα κπνξνχζε λα αλαδεηρζεί θαη λα 

απνηειέζεη πφιν έιμεο γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ. 

Πε απηά ηα πιαίζηα, ζηελ παξνχζα εξγαζία θαηαγξάθεηαη ε πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ζε φηη αθνξά ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, ηηο ρξήζεηο γεο θαη ην 

θπθινθνξηαθφ δίθηπν ζε νιφθιεξν ην Γήκν Εσγξάθνπ εζηηάδνληαο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ. Πηε ζπλέρεηα 

ηίζεληαη νη αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο πξνσζείηαη ν ζρεδηαζκφο πξάζηλσλ 

δηαδξνκψλ εληφο ηνπ Γήκνπ θαη νη παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζην 

ζρεδηαζκφ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Ρέινο πξνηείλεηαη ην δίθηπν φπνπ ε Βίια 

Εσγξάθνπ ζα παίδεη πξσηεχνληα ξφιν θαη επηιχνληαη πνιενδνκηθά θαη 

θπθινθνξηαθά επηκέξνπο ηκήκαηα γχξσ απφ ην νηθνδνκηθφ ηεο ηεηξάγσλν. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο αληινχληαη 

ζηνηρεία ηφζν απφ παιαηφηεξεο ζρεηηθέο εξγαζίεο φζν θαη απφ ζχγρξνλα 

ζπγγξάκκαηα κε ζέκα ηηο ήπηεο κνξθέο κεηαθίλεζεο ζηελ πφιε θαη ελ γέλεη ηε 

βηψζηκε αζηηθή θηλεηηθφηεηα. 
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1.2 ηόρνη εξγαζίαο 
 

Νη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη: 

 
1. Ζ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ επξχηεξνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ηεο Βίιαο 

Εσγξάθνπ σο πλεχκνλα πξαζίλνπ γηα ην δήκν Εσγξάθνπ 

2. Ζ δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ κε επίθεληξν 

ηε Βίια Εσγξάθνπ κε θπθινθνξηαθέο παξεκβάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

3. Ζ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο ζην Γήκν Εσγξάθνπ θαη 

ε ζηξνθή ησλ πνιηηψλ ζε ήπηνπο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο 

1.3 Κεζνδνινγία θαη δνκή 

 
Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη 

αλαδήηεζε θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο, 

επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, εληνπηζκφ ησλ θξίζηκσλ 

ζεκείσλ,  ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή νινθιεξσκέλεο 

πξφηαζεο θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ φιε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

Νη πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα ζην 

πεδίν θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη επηπιένλ απφ 

ζηνηρεία ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ θαη άιισλ 

ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ. Νη δεπηεξνγελείο πεγέο αθνξνχλ ζε δεκνζηεπκέλα 

θείκελα, έξεπλεο θαη πξνεγνχκελεο εξγαζίεο απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη ην 

δηαδίθηπν, νη νπνίεο πξαγκαηεχνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο 

πξαζίλνπ, ηα δίθηπα πξάζηλσλ δηαδξνκψλ θαη ηε βηψζηκε θηλεηηθφηεηα θαη 

ζέηνπλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο παξνχζαο. 

Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο είλαη ε αθφινπζε: 

Πην 1ν θεθάιαην  γίλεηαη γεληθή εηζαγσγή ζην ζέκα, δηαηππψλνληαη νη 

ζηφρνη θαη παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο εξγαζίαο.                                                                                    
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Πην 2ν θεθάιαην δίλνληαη νη νξηζκνί ησλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηε δηπισκαηηθή θαη παξαηίζεληαη νη πξνζεγγίζεηο θαη νη αληηιήςεηο 

παιαηφηεξσλ θαη ζχγρξνλσλ εξεπλεηψλ γηα ηα πξνο δηεξεχλεζε δεηήκαηα.   

Πην 3ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηφζν ε 

επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο δειαδή ν Γήκνο Εσγξάθνπ φζν θαη ην νηθνδνκηθφ 

ηεηξάγσλν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ. Ζ αλάιπζε απηή 

πεξηέρεη ηζηνξηθά, θνηλσληθά, πνιενδνκηθά θαη θπθινθνξηαθά ζηνηρεία θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ράξηεο. 

Πην 4ν θεθάιαην πξνηείλεηαη ην δίθηπν ησλ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζην 

Γήκν Εσγξάθνπ κε βάζε παξακέηξνπο θαη θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ 

εξεπλεηή θαη κειεηάηαη εζηηαζκέλα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή γχξσ απφ ηε 

Βίια Εσγξάθνπ. 

Πην 5ν θεθάιαην ζπλάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη γίλνληαη 

παξαηεξήζεηο πάλσ ζην δίθηπν πνπ πξνηείλεηαη θαη δηαηππψλνληαη ηδέεο. 

Ρέινο, αλαγξάθνληαη νη πεγέο θαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. 
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2. Θεσξεηηθό πιαίζην  

2.1  Σν πξάζηλν ζηελ πόιε 

2.1.1 Αζηηθνί ππαίζξηνη ρώξνη-αζηηθνί ρώξνη πξαζίλνπ 

Νη ππαίζξηνη ρψξνη απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Αθνξνχλ ζην αδφκεην θνκκάηη ηεο πφιεο ζην νπνίν  πέξαλ 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμππεξεηήζεσλ εθηπιίζζεηαη ε θνηλσληθή δσή, ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ε επαθή ηνπο κε ην θπζηθφ ζηνηρείν. 

Ππρλά, νη ππαίζξηνη ρψξνη αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο αλνηρηνί, 

ειεχζεξνη θαη πξάζηλνη ρψξνη θαη ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Ζ πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αζηηθψλ ππαίζξησλ ρψξσλ έγηλε ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο ηνπίνπ Olmstead θαη Nolen νη 

νπνίνη ηνπο δηέθξηλαλ ζε:1 

α. δξφκνπο, βνπιεβάξηα θαη ιεσθφξνη-πάξθα (parkways) 

β. πιαηείεο, θνηλφρξεζην πξάζηλν (commons), δεκφζηνη θήπνη 

γ. παηδηθέο ραξέο ηξηψλ θαηεγνξηψλ: γηα κηθξά παηδηά, παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο 

θαη εθήβνπο 

δ. κηθξά πάξθα γεηηνληάο  

ε. κεγάια πάξθα κέζα ζηελ πφιε 

ζη. κεγάια πάξθα έμσ απφ ηελ πφιε 

Ζ κνξθή θαη ε ηππνινγία ησλ αζηηθψλ ππαίζξησλ ρψξσλ πξνθχπηεη 

απφ ηα πξφηππα πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο θαη θαζεκεξηλήο δσήο ηεο πφιεο ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή επνρή. Ν ξφινο ηνπο, ινηπφλ, κέζα ζην 

πνιενδνκηθφ πεξηβάιινλ εμαξηάηαη απφ ην ραξαθηήξα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

πφιεο θαζψο θαη απφ ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν απηή 

αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη.2 

                                                
1 Αξαβαληηλφο Αζ., Θνζκάθε Ξ. (1988), παίζξηνη ρψξνη ζηελ πφιε. Θέκαηα αλάιπζεο θαη 

πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο αζηηθψλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη πξαζίλνπ, ζει. 19 

 
2 Ό.π.,ζει.20 
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Πχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ρξήζεσλ γεο ηεο πφιεο, ν Α. Αξαβαληηλφο3 

αλαθέξεη πσο: «Νη ειεχζεξνη αζηηθνί ρψξνη πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα είδε 

θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ φπσο π.ρ. δεκνηηθνί θαη δεκφζηνη θήπνη, πάξθα, άιζε, 

δάζε θιπ. (δειαδή φρη ηδησηηθέο πξαζηέο, αθάιππηνπο νηθνπέδσλ, αθάιππηνπο 

ζρνιείσλ ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο). Δίλαη δπλαηφ αθφκα 

λα παξνπζηαζηνχλ θαηά πεξίπησζε αιέεο, λεζίδεο πξαζίλνπ ή άιιεο ισξίδεο 

πξαζίλνπ, κέζα ζε ινηπέο θνηλφρξεζηεο επηθάλεηεο (φπσο ζε επηθάλεηεο 

θπθινθνξίαο, θέληξα θιπ.), εθφζνλ ε ζπκκεηνρή ηνπ πξαζίλνπ δελ είλαη 

ακειεηέα. Πηελ θαηεγνξία απηή εκθαλίδνληαη ζπλήζσο θαη νη πδάηηλεο 

επηθάλεηεο, φπσο ηερλεηέο ή θπζηθέο ιίκλεο, πνηάκηα, ρείκαξξνη, βηφηνπνη, 

βαιηψδεηο επηθάλεηεο, δψλεο, θαζψο θαη ην ζαιάζζην κέησπν 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο θαη ηεο δψλεο παξαιίαο. Ρέινο, 

ζηελ ίδηα θαηεγνξία παξνπζηάδνληαη δσνινγηθνί θαη βνηαληθνί θήπνη, ειεχζεξνη 

ρψξνη γηα ζπγθεληξψζεηο, ππαίζξηεο γηνξηέο, παλεγχξηα, παξειάζεηο, 

πεξηπάηνπο, πηθ-ληθ θ.α., πνπ κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ κε ηηο παξαπάλσ 

δηαθξίζεηο πξαζίλνπ θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ, αιιά θαη κε άιιεο θαηεγνξίεο 

ρξήζεσλ». 

Θαηά ηνπο Κπειαβίια-Βαηαβάιε4  νη ειεχζεξνη ρψξνη εκθαλίδνπλ κηα 

πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ: 

 Κε βάζε ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ πφιε ζε ηνπηθνχο, ππεξνπηηθνχο θαη 

κεηξνπνιηηηθνχο.  

Ξαξάδεηγκα πάξθνπ κεηξνπνιηηηθήο ζεκαζίαο είλαη ην πάξθν Αληψλεο Ρξίηζεο 

ζηελ Αζήλα, ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο ε πιαηεία Λ. Πκχξλεο θαη ηνπηθήο κηα 

κηθξή δεκνηηθή πιαηεία.  

 Κε βάζε ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο, ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο. 

Γεκφζηνο κπνξεί λα είλαη έλαο δξφκνο, ηδησηηθφο ειεχζεξνο ρψξνο κπνξεί λα 

είλαη ν αθάιππηνο κηαο πνιπθαηνηθίαο. 

                                                
3 Αξαβαληηλφο Α. (2007), Ξνιενδνκηθφο Πρεδηαζκφο γηα κηα Βηψζηκε Αλάπηπμε ηνπ Αζηηθνχ 
Σψξνπ, Δθδφζεηο Ππκκεηξία, Αζήλα 
 
4 Κπειαβίιαο Λ., Βαηαβάιε Φ. (2009), Νδεγφο γηα ην πεξηβάιινλ: Ξξάζηλν θαη ειεχζεξνη 
ρψξνη ζηελ πφιε. Αζήλα: WWF Διιάο [http://www.wwf.gr/images/pdfs/Odigos_AstikoPrasino.pdf] 
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 Κε βάζε ηε ρξήζε ηνπο, ζε θνηλφρξεζηνπο θαη κε. Ζ δηάθξηζε απηή 

ζπλδέεηαη θαη κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ρσξίο φκσο απηφο λα είλαη 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο, θαζψο κπνξεί λα έρνπκε έλαλ ειεχζεξν ρψξν 

ηδηνθηεζίαο ηνπ δεκνζίνπ πνπ λα κελ είλαη πξνζβάζηκνο απφ ηνπο πνιίηεο θαη 

έλαλ ηδησηηθφ ρψξν πνπ λα είλαη αλνηρηφο ζε φινπο. 

Θνηλφρξεζηνο είλαη ν ρψξνο κηαο παηδηθήο ραξάο. Θνηλφρξεζηνο, αλ θαη 

ηδησηηθφο, είλαη ν ρψξνο ηεο παξφδηαο ζηνάο κηαο πνιπθαηνηθίαο. Κε 

θνηλφρξεζηνο είλαη έλαο πεξηθξαγκέλνο θαη φρη πξνζβάζηκνο ειεχζεξνο ρψξνο 

φπσο κηα αδφκεηε ζηξαηησηηθή έθηαζε. 

 Κε βάζε ηε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πφιε ζε αζηηθνχο θαη 

πεξηαζηηθνχο. 

Αζηηθφο ειεχζεξνο ρψξνο είλαη ε πιαηεία Κηανχιε ζηελ Δξκνχπνιε. 

Ξεξηαζηηθφο ειεχζεξνο ρψξνο είλαη ε παξαιίκληα δψλε ζηα Ησάλληλα. 

 Κε βάζε ηε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε ρψξνπο πξαζίλνπ, ζπλάζξνηζεο, 

άζιεζεο, πεξηπάηνπ, θπθινθνξίαο, πνιηηηζκνχ ή ζε ρψξνπο πνπ ζπλδπάδνπλ 

ηα πην πάλσ 

Έλαο δξφκνο κπνξεί λα είλαη ρψξνο θπθινθνξίαο θαη πεξηπάηνπ. Κηα πιαηεία 

κπνξεί λα είλαη ρψξνο παηρληδηνχ θαη ραιάξσζεο, ρψξνο θνηλσληθψλ 

εθδειψζεσλ θαη ζπγθέληξσζεο ζε έθηαθηεο ζπλζήθεο. 

Ρν πξάζηλν, κε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, απνηειεί 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ. Κπνξεί λα δηαθξηζεί: 

 Κε βάζε ηελ πξνέιεπζε ηνπ ζε αλζξσπνγελέο θαη ζε απηνθπέο.  

 Κε βάζε ην ραξαθηήξα ηνπ, ζε αζηηθφ, δαζηθφ θαη αγξνηηθφ. 

 Κε βάζε ην ύςνο, ζε ρακειφ θαη ςειφ.  

Γηα ηελ επεμήγεζε ησλ ελλνηψλ αζηηθνί ππαίζξηνη ρψξνη θαη αζηηθνί 

ρψξνη πξαζίλνπ επηιέγνληαη νη πην θάησ νξηζκνί.5 

Νη αζηηθνί ππαίζξηνη ρώξνη αλαθέξνληαη ζε ρψξνπο κε ζθιεξέο θαη 

καιαθέο επηθάλεηεο πνπ έρνπλ σο θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ (κεηαθίλεζε, εξγαζία, αλαςπρή θιπ.) ηελ 

                                                
5 Ιηνλάηνπ Κ. (2008), Αξρηηεθηνληθή Ρνπίνπ θαη Γίθηπα Ξξαζίλνπ ζηα Πχγρξνλα Αζηηθά 
Θέληξα: Γπλαηφηεηεο θαη Ξξννπηηθέο - Κεζνδνινγία θαη Δθαξκνγή: Ρν παξάδεηγκα ηεο  
Ιάξηζαο. Θεζζαινλίθε: Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 
Πρνιή Γεσπνλίαο 
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αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο θαζψο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο. Πε απηή ηε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλνληαη νη ρψξνη πξαζίλνπ θαη νη ππφινηπνη αδφκεηνη ρψξνη ηεο 

πφιεο. 

Νη αζηηθνί ρώξνη πξαζίλνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο ρψξνπο εληφο ηνπ 

αζηηθνχ ηζηνχ ή ζε άκεζε επαθή κε απηφλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεληθφηεξεο θαηεγνξίαο ησλ αζηηθψλ ππαίζξησλ ρψξσλ, 

κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπο λα έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο θαηά θχξην ιφγν 

ζπλίζηαληαη απφ πξάζηλν θαη έρνπλ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηηο 

πδξνπεξαηέο επηθάλεηεο. Πε απηή ηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ηα δάζε, νη 

παηδηθέο ραξέο, ηα πάξθα, ηα πνηάκηα, νη θπζηθνί θαη αδφκεηνη ρψξνη, νη 

λεζίδεο θιπ. 

 
2.1.2 Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ππαίζξησλ ρώξσλ θαη ησλ ρώξσλ       

πξαζίλνπ γηα ηελ πόιε  

Νη ππαίζξηνη ρψξνη θαη νη ρψξνη πξαζίλνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Ζ πνιπζχλζεηε πξνζθνξά ηνπο ζηελ πφιε 

κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Ζ πξψηε αθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπο 

ζην θπζηθφ ρψξν θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ δεχηεξε αθνξά ζην θνηλσληθφ, 

ςπρνινγηθφ θαη αηζζεηηθφ επίπεδν, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο, ρξήζεο, θαηαλφεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ απφ 

ηνπο πνιίηεο. Ρέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπκβνιή ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ θαη 

ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζε φηη αθνξά ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα.6,7 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εάλ φρη ην ζεκαληηθφηεξν απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε χπαξμε αζηηθνχ πξαζίλνπ ζηελ πφιε είλαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα. Απηφ επηηπγράλεηαη αθελφο κε ηελ 

                                                
6 Αξαβαληηλφο Αζ., Θνζκάθε Ξ. (1988), παίζξηνη ρψξνη ζηελ πφιε. Θέκαηα αλάιπζεο θαη 

πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο αζηηθψλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη πξαζίλνπ 

 
7 Ξεξδηθνγηάλλλε Π. (2017), Ζ πεξίπησζε ησλ πάξθσλ «ηζέπεο» σο εξγαιείν αλαβάζκηζεο 

ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, Ππνπδαζηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γ.Ξ.Κ.Π. Αξρηηεθηνληθή - 

Πρεδηαζκφο ηνπ Σψξνπ, Θαηεχζπλζε Β’: Ξνιενδνκία-Σσξνηαμία 
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παξαγσγή νμπγφλνπ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θσηνζχλζεζεο θαη αθεηέξνπ 

κε ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο δεδνκέλνπ φηη ηα θχιια έρνπλ 

ηελ ηδηφηεηα λα απνξξνθνχλ ηνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο φπσο ηα νμείδηα 

ηνπ ζείνπ θαη ηνπ αδψηνπ, ην φδνλ, ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα θιπ. Δπηπιένλ, 

ε χπαξμε πλεπκφλσλ πξαζίλνπ ζπληείλεη ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

εληφο ηνπ ππθλνδνκεκέλνπ ηζηνχ, θαζψο απηνί κπνξνχλ λα ππνδερζνχλ θαη 

λα θηινμελήζνπλ απηφρζνλα είδε ηεο νξληζνπαλίδαο θαη ηεο κηθξνπαλίδαο. Ρν 

αζηηθφ πξάζηλν ζπκβάιιεη, ηέινο, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ 

πδάησλ κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν πιεκκπξψλ θαζψο θαη ζηε αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο ζεξκηθήο λεζίδαο κέζσ ηνπ ζθηαζκνχ ησλ επηθαλεηψλ 

θαη ηεο δξνζηάο πνπ πξνζθέξνπλ.  

Όζνλ αθνξά ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο ξφιν, νη ρψξνη πξαζίλνπ απνηεινχλ 

ηα θαηαιιειφηεξα θαη πην επράξηζηα κέξε ηεο πφιεο γηα μεθνχξαζε, 

αλάπαπζε, ζηάζε θαη άζιεζε. Πηνπο ρψξνπο απηνχο εληζρχνληαη νη 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη αμηνπνηείηαη ν 

ειεχζεξνο ηνπο ρξφλνο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ην πεξπάηεκα, ε 

παξαηήξεζε, ην δηάβαζκα θαη ε ζπδήηεζε. Νη κεγάινη ππαίζξηνη αζηηθνί ρψξνη 

απνηεινχλ επθαηξία γηα ηε δηνξγάλσζε ζπιινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ςπραγσγηθψλ δξψκελσλ, ππαίζξησλ εθδειψζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ε αηζζεηηθή 

αμία ηνπ πξαζίλνπ δεκηνπξγεί ζηνπο πνιίηεο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζπκβάιιεη 

ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο εξεκία θαη επεμία θαζψο θαη ζηε κείσζε ησλ επηπέδσλ 

ηνπ άγρνπο πνπ πξνθαιείηαη εμαηηίαο ησλ εληαηηθψλ ξπζκψλ ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο. 

Φπζηθά, αμίδεη λα αλαθεξζεί θαλείο θαη ζηελ νηθνλνκηθή πηπρή ηεο 

χπαξμεο ηνπ πξαζίλνπ κέζα ζηελ πφιε. Ρν επαξθέο πιήζνο δέληξσλ εληφο 

ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

ζθηαζκνχ θαη βειηίσζεο ηνπ κηθξνθιίκαηνο κεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ην δξνζηζκφ ησλ θαηνηθηψλ ηδηαίηεξα ζηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο. Δπίζεο, είλαη γεγνλφο πσο ε παξνπζία ηνπ πξαζίλνπ ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πξνζειθχεη πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο ζε απηή θαη 
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ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ησλ γχξσ νηθνπέδσλ θαη 

θηηξίσλ.  

2.1.3 Γίθηπα πξαζίλνπ- πξάζηλνη δηάδξνκνη 

Ρα νθέιε ηεο χπαξμεο ρψξσλ πξαζίλνπ ζηελ πφιε, φπσο αλαθέξζεθε, 

είλαη πνιιά θαη γίλνληαη αθφκε κεγαιχηεξα φηαλ νη ρψξνη απηνί βξίζθνληαη 

νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλνη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, ελνπνηνχληαη ή ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο ζε εληαία δίθηπα. Ζ νινθιεξσκέλε δηθηχσζε ησλ πξάζηλσλ 

ρψξσλ πνιιαπιαζηάδεη ηε κεκνλσκέλε ζπλεηζθνξά ηνπο θαη παξάγεη έλα 

εληαίν θπζηθφ νηθνζχζηεκα.  

Ωο δίθηπα πξαζίλνπ8 ελλννχληαη ην ζχλνιν ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ 

πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε πξάζηλνπο δηαδξφκνπο, Γηα λα δνκεζεί έλα 

ζχζηεκα πξάζηλεο ππνδνκήο ή δηθηχνπ απαηηείηαη ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο θαη 

νξγάλσζε ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ζε δηάθνξεο ρσξηθέο θιίκαθεο φπσο ζε 

θιίκαθα πεξηθεξεηψλ ή ζε ηνπηθή θιίκαθα. 

Πε θιίκαθα πεξηθεξεηψλ ην πξάζηλν δίθηπν απνηειεί έλα ζχζηεκα πνπ 

πεξηιακβάλεη ρψξνπο κε πεξηβαιινληηθή αμία θαη αμία θιεξνλνκηάο αιιά θαη 

ηηο απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο γηα ηελ αλαγθαία νηθνινγηθή ζπλδεζηκφηεηα ηεο 

πεξηνρήο ζπλνιηθά, ε θιίκαθα ηνπ ηνπίνπ δηακνξθψλεηαη ζπλερψο γηα λα 

ζρεδηαζηνχλ πην ιεηηνπξγηθά νηθνινγηθά δίθηπα. 

Πε ηνπηθή θιίκαθα, εληνπίδνληαη φια ηα θπζηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ πνπ 

απαηηνχληαη ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα ζηαζεξή, πξάζηλε ππνδνκή, θαζψο 

πξνζδηνξίδνληαη ηα εκη-θπζηθά θαη ηερλεηά ζηνηρεία, πην θνληά ζηελ αζηηθή 

θιίκαθα ηεο πφιεο, κε ηε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ κέξνπο ηεο πξάζηλεο 

ππνδνκήο. Πε απηή ηελ θιίκαθα ηα ζηνηρεία ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ έρνπλ 

κεγάιε ζεκαζία θαη πξνσζνχληαη νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ αζηηθψλ ρψξσλ 

(δξφκνη, πιαηείεο, πάξθα θαη θήπνη) ελψ νη πεξηαζηηθνί, θπζηθνί θαη 

πνιηηηζηηθνί ρψξνη, ζπλδένληαη κέζσ ήπησλ ζπλδέζεσλ θαη ρσξίο 

κεραλνθίλεηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο. 
                                                
8  Ληάθα Δ. (2015), Γίθηπν πξαζίλσλ θαη κπιε δηαδξνκψλ σο εξγαιεία κεηξνπνιηηηθνχ 

πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ, Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γ.Ξ.Κ.Π. Αξρηηεθηνληθή - 

Πρεδηαζκφο ηνπ Σψξνπ, Θαηεχζπλζε Β’: Ξνιενδνκία-Σσξνηαμία 
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Ρα δίθηπα πξαζίλνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηε ζχγρξνλε πνιενδνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα σο έλαο θαηλνηφκνο ζρεδηαζκφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηηο δνκέο ησλ παξαδνζηαθψλ ζπκπαγψλ πφιεσλ. Νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηνλ νξηζκφ, ηελ εξκελεία θαη ελ ηέιεη ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

δηθηχσλ πξαζίλνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ησλ κνληέισλ νξγάλσζεο θαη 

ρσξνηαμηθψλ πιάλσλ θάζε ρψξαο. Ππρλά, ν φξνο δίθηπα πξαζίλνπ εκθαλίδεηαη 

ζηε βηβιηνγξαθία σο πξάζηλε ππνδνκή, πξάζηλε δηάξζξσζε, δηαδξνκέο θαη 

δίθηπα δηαδξνκψλ πξαζίλνπ. 

Ωο πξάζηλνη δηάδξνκνη 9 ελλννχληαη ειεχζεξνη ρψξνη πνπ 

αλαπηχζζνληαη θαηά κήθνο θπζηθψλ δηαδξνκψλ, φπσο πνηάκηα ή ξεκαηηέο ή 

θαηά κήθνο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ή άιισλ γξαθηθψλ δηαδξνκψλ, φπσο 

πάξθα, δηαδξνκέο πξαζίλνπ, δελδξνζηνηρίεο, αδφκεηνη ρψξνη πνπ έρνπλ 

επνηθηζζεί απφ βιάζηεζε, ξέκαηα θαη πνηάκηα σο νηθνινγηθνί δηάδξνκνη, 

θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή λεξνχ.  

Ρα θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη: 

1. Ρν επίκεθεο ζρήκα ηνπο, ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηε κεηαθίλεζε θαη 

ηελ επηθνηλσλία. 

2. Ζ ζχλδεζή ηνπο κε άιιεο δηαδξνκέο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο σο ζχζηεκα-

δίθηπν. 

3. Ζ πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαζψο εμππεξεηνχλ πνηθίινπο ζθνπνχο θαη 

θηινμελνχλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο. 

4. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο θαζψο είλαη 

δπλαηφλ κέζσ απηψλ λα επηηεπρζεί ηαπηφρξνλα ε ρξήζε ηνπο απφ ηνλ 

άλζξσπν θαη ε πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

2.1.4 Παξαδείγκαηα πξάζηλσλ δηαδξόκσλ ζηελ Δπξώπε θαη ηελ 

Διιάδα  

H Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πξνζπαζεί λα 

δηακνξθψζεη κηα εληαία ζηξαηεγηθή φζνλ αθνξά ζην ρσξνηαμηθφ θαη 

                                                
9  Ληάθα Δ. (2015), Γίθηπν πξαζίλσλ θαη κπιε δηαδξνκψλ σο εξγαιεία κεηξνπνιηηηθνχ 
πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ, Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γ.Ξ.Κ.Π. Αξρηηεθηνληθή - 
Πρεδηαζκφο ηνπ Σψξνπ, Θαηεχζπλζε Β’: Ξνιενδνκία-Σσξνηαμία 
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πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ γηα ην ζχλνιν ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ, κε γλψκνλα 

ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ην 

πεξηβάιινλ. Πε απηφ ην πιαίζην, ηα δεηήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο δηαρείξηζεο 

θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ πξαζίλνπ κέζα ζηηο πφιεηο απνθηνχλ κεγαιχηεξε 

ζεκαζία θαη ρξήδνπλ βαζχηεξεο εμέηαζεο.  

Κηα απφ ηηο πξψηεο επξσπατθέο πφιεηο πνπ δεκηνχξγεζαλ έλα 

νινθιεξσκέλν νηθνινγηθφ πξφγξακκα ήηαλ ε πφιε Κνχλζηεξ ζηε Γεξκαλία, 

ην 1966. Ζ δνκή ηεο πφιεο κε ην θέληξν, πξναζηηαθέο πεξηνρέο θαη έλα 

πεξηαζηηθφ ηνπίν πνπ ηζνδπλακεί ζρεδφλ κε ηα ¾ ηεο πφιεο, ζπλέβαιιε ζηε 

δεκηνπξγία δηθηχνπ πξάζηλσλ ρψξσλ πνπ αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ ζήκεξα.10  

Ρν πξάζηλν ζχζηεκα (ράξηεο 2.1) ζπγθξνηείηαη απφ ηξεηο πξάζηλνπο 

δαθηπιίνπο θαη επηά πξάζηλνπο δηαδξφκνπο, νη νπνίνη θηλνχληαη αθηηληθά απφ 

ηα πξνάζηηα πξνο ην θέληξν ηεο πφιεο. Δπηπιένλ ην θαλάιη Dortmund 

δηαζρίδεη ηελ πφιε πξνζθέξνληαο κηα μερσξηζηή πδάηηλε πεξηνρή πξνο ην 

θέληξν ηεο κε ζπλέπεηα φινη νη πνιίηεο λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

έλα επξχ θάζκα απφ ρψξνπο πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο κέζσ ελφο εθηεηακέλνπ 

δηθηχνπ πεδνδξφκσλ θαη πνδειαηνδξφκσλ. 

 

    

 

 

 

 

 

Υάξηεο 2.1: Ρν πξάζηλν ζχζηεκα ηεο πφιεο Κνχλζηεξ ζηε Γεξκαλία                                                           

(πεγή: http://www.muenster.de/stadt/livcom/index244.htm) 

                                                
10  Ληάθα Δ. (2015), Γίθηπν πξαζίλσλ θαη κπιε δηαδξνκψλ σο εξγαιεία κεηξνπνιηηηθνχ 
πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ, Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γ.Ξ.Κ.Π. Αξρηηεθηνληθή - 
Πρεδηαζκφο ηνπ Σψξνπ, Θαηεχζπλζε Β’: Ξνιενδνκία-Σσξνηαμία 

http://www.muenster.de/stadt/livcom/index244.htm
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Αλάινγα παξαδείγκαηα έρνπλ κειεηεζεί θαη πινπνηεζεί θαη ζε άιιεο 

πφιεηο ηεο Δπξψπεο φπσο ε Πηνθρφικε ζηε Πνπεδία, ε Λάλη ζηε Γαιιία θαη νη 

Βξπμέιιεο ζην Βέιγην. 

Πηελ Διιάδα, παξφηη ε δνκή, ν ραξαθηήξαο, ηα θπζηθά θαη θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πφιεσλ δηαθέξνπλ απφ εθείλα ησλ επξσπατθψλ, ε ηδέα 

ησλ πξάζηλσλ δηαδξφκσλ αλαπηχζζεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε 

ζχγρξνλεο πνιενδνκηθέο κειέηεο σο «εξγαιείν» αζηηθήο αλαβάζκηζεο. Πην 

Δξεπλεηηθφ Ξξφγξακκα ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο Πρνιήο Αξρηηεθηφλσλ 

ηνπ ΔΚΞ κε ηίηιν: «Γηεξεχλεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηθηχσζε ησλ αζηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζην Κεηξνπνιηηηθφ Θέληξν Αζελψλ» πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 

ελφο νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ επηά πξάζηλσλ δηαδξφκσλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Κεηξνπνιηηηθήο Αζήλαο ην νπνίν ζα ζπλδέεη ζηε δηεχζπλζε Βνξξά-Λφηνπ θαη 

Αλαηνιήο-Γχζεο ζεκαληηθνχο θπζηθνχο πλεχκνλεο ηεο πξσηεχνπζαο (ράξηεο 

2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υάξηεο 2.2: Κεηξνπνιηηηθνί πξάζηλνη δηάδξνκνη ζην Ιεθαλνπέδην Αηηηθήο                                                   

(πεγή: Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο – Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν, Πρνιή Αξρηηεθηφλσλ Κεραληθψλ, 

Δξγαζηήξην Αζηηθνχ Ξεξηβάιινληνο (2013), Γηεξεχλεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηθηχσζε ησλ 

αζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν Αζελψλ, Δξεπλεηηθφ Ξξφγξακκα) 
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Νη πξάζηλνη απηνί πξνηεηλφκελνη δηάδξνκνη είλαη νη παξαθάησ: 

 Πξάζηλνο δηάδξνκνο 1: Απφ κεηηφ / Αηζζεηηθφ Γάζνο Θαηζαξηαλήο / 

Κνλή Θαηζαξηαλήο έσο Αηγάιεσ / Γηνκήδεηνο Βνηαληθφο Θήπνο (Σατδάξη) / 

Κνλή Γαθλίνπ (κήθνο πεξίπνπ 18ρικ)  

 Πξάζηλνο δηάδξνκνο 2: Απφ κεηηφ / Κεηξνπνιηηηθφ Ξάξθν Γνπδή / Αγ. 

Ησάλλεο Θενιφγνο έσο Ξνηθίιν Όξνο / Θέαηξν Ξέηξαο Ξεηξνχπνιεο θαη 

Θέαηξν Φνίληθα Ξεξηζηεξίνπ (κήθνο πεξίπνπ 17 ρικ).  

 Πξάζηλνο δηάδξνκνο 3: Θεθηζφο. Απφ Ξάξλεζα / Θηήκα Ραηνΐνπ έσο 

Ρξεηο Γέθπξεο (κήθνο πεξίπνπ 15 ρικ).  

 Πξάζηλνο δηάδξνκνο 4: Οέκα Δζραηηάο. Απφ Ξάξλεζα / Κεηξνπνιηηηθφ 

Ξάξθν Ξχξγνπ Βαζηιίζζεο – Ρξεηο Γέθπξεο – Ξξναζηηαθφο έσο Ξνιηηηζηηθφ 

Ξάξθν Ξεηξαηά / Ζεηηψληα Αθηή (κήθνο πεξίπνπ 25 ρικ).  

 Πξάζηλνο δηάδξνκνο 5: Οεκαηηά Σαιαλδξίνπ / Ξνδνλίθηεο. Απφ Ξεληέιε 

/ Αξραία Ιαηνκεία έσο Ρξεηο Γέθπξεο (18 ρικ).  

 Πξάζηλνο δηάδξνκνο 6: Λφηην ηκήκα Ηιηζνχ. Απφ Κεηξνπνιηηηθφ Ξάξθν 

Φαιήξνπ έσο Ξιαηεία Θεζείνπ θαη σο Θνλψλεην Ρείρνο Ξεηξαηά (κήθνο πε-

ξίπνπ 13 ρικ).  

 Πξάζηλνο δηάδξνκνο 7: Οέκα Ξηθξνδάθλεο. Απφ Ξαιαηφ Φάιεξν έσο 

κεηηφ/Θέαηξν Βξάρσλ (κήθνο πεξίπνπ 9 ρικ).  

 

 

 

 

 

 

 

Υάξηεο 2.3: Σαξηνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ πξάζηλνπ δηαδξφκνπ 1                                                   

(πεγή: φ.π.) 
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2.2 Οη κεηαθηλήζεηο ζηελ πόιε 

2.2.1 ύζηεκα αζηηθώλ κεηαθνξώλ 

Νη κεηαθνξέο απνηεινχλ, αλακθίβνια, κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο ζχγρξνλεο πφιεο. Ξεξηιακβάλνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο αλζξψπσλ 

θαη αγαζψλ εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

ρξήζεσλ γεο ζηελ πφιε θαη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θαηνίθσλ θαη δηαδξακαηίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηε ρσξηθή αλάπηπμε ηνπ 

αζηηθνχ ρψξνπ.  

Δζηηάδνληαο ζηνλ ακηγψο ιεηηνπξγηθφ ηνπο ραξαθηήξα νη κεηαθνξέο 

πινπνηνχληαη κέζσ ελφο ζπλφινπ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην Πχζηεκα 

Αζηηθψλ Κεηαθνξψλ. Θάζε Π.Α.Κ. απνηειείηαη απφ ηξεηο νκάδεο ζηνηρείσλ11: 

1) ηα θηλεηά ζηνηρεία ηεο θπθινθνξίαο πνπ αθνξνχλ α) ζηα νρήκαηα (κηθξά: 

δίθπθια, επηβαηηθά, επαγγεικαηηθά, αζζελνθφξα, πεξηπνιηθά – κεγάια:  

ιεσθνξεία, ηξφιετ,  θνξηεγά, απνξξηκαηνθφξα, ππξνζβεζηηθά, γεξαλνθφξα) 

θαη β) ηνπο πεδνχο (πεδνχο κεγάισλ αξηζκψλ πνπ έρνπλ θνηλή πνξεία ή πνπ νη 

πνξείεο ηνπο ζπγθιίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία φπσο νη καζεηέο ζρνιείσλ, 

πεδνχο κεγάισλ ζπγθεληξψζεσλ, ζε εκπνξηθνχο δξφκνπο θαη ζε εκπνξηθά 

θέληξα, ζε γήπεδα, ζε πιαηείεο, ζε άιζε θαη πάξθα θ.α. παξφκνηνπο ρψξνπο 

θαη πεδνχο ζε κηθξνχο αξηζκνχο κε δηάρπηεο πνξείεο κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ζε 

πεξηνρέο θαηνηθίαο), 2) ηα ζηαζεξά ζηνηρεία, φπσο ην νδηθφ δίθηπν θαη νη 

ζέζεηο ζηάζκεπζεο (νξγαλσκέλνη επίγεηνη ή ππφγεηνη ρψξνη, ρψξνη ζην 

θξάζπεδν ησλ δξφκσλ, ρψξνη ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ησλ νηθνπέδσλ ή ησλ 

θηηξίσλ θ.α).θαη 3) ηα επηρεηξεζηαθά ζηνηρεία, ζηα νπνία εληάζζνληαη νη 

θάζε είδνπο ξπζκίζεηο (ζήκαηα, θαλάξηα, ρξφλνη, πξάζηλν θχκα θιπ) θαη 

θαλφλεο θπθινθνξίαο (Θψδηθαο Νδηθήο Θπθινθνξίαο). 

Θάζε κεηαθνξηθφ ζχζηεκα αληηθαηνπηξίδεη ηελ νπηηθή, ηηο αληηιήςεηο 

θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ θαη έρεη αληίθηππν ζηελ πνιενδνκηθή, 

                                                
11 Παξεγηάλλεο Γ. (2017), Γξφκνη θαη πεδφδξνκνη ζηνλ αζηηθφ ρψξν: θαζνιηθφο ζρεδηαζκφο, 

επί κέξνπο ζηνηρεία, νξνινγία, Ξξνζσξηλέο ζεκεηψζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 

«Κεηαθνξηθά ζπζηήκαηα πφιεσλ» ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ζην Γ.Ξ.Κ.Π. Αξρηηεθηνληθή - 

Πρεδηαζκφο ηνπ Σψξνπ, Θαηεχζπλζε Β’: Ξνιενδνκία-Σσξνηαμία 
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νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πφιεο ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ είλαη ε ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ απνθφξηηζε ησλ 

πεξηνρψλ θαηνηθίαο απφ ηελ κεγάιε θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ θαη ηελ φριεζε 

πνπ απηά δεκηνπξγνχλ. 

Γεληθά, νη νδνί ηαμηλνκνχληαη ζε: 

 Δζληθέο νδνχο  

 Θιεηζηνχο απηνθηλεηφδξνκνπο (ζπλδένπλ πεξηνρέο πφιεσλ κεηαμχ ηνπο 

θαη κε ην εζληθφ δίθηπν)   

 Θχξηεο αξηεξίεο  

 Γεπηεξεχνπζεο αξηεξίεο  

 Ππιιεθηήξηεο αξηεξίεο (κεηαθέξνπλ ηελ θίλεζε απφ κηθξφηεξεο 

πεξηνρέο ζηηο θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο αξηεξίεο)  

 Ρνπηθέο νδνχο πεξηνρψλ θαηνηθίαο  

Ζ ηαμηλφκεζε απηή ζπλνδεχεηαη κε αληίζηνηρα κέγηζηα επηηξεπφκελα 

φξηα ηαρχηεηαο γηα θάζε θαηεγνξία δξφκνπ ελψ πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλα 

ζπγθνηλσληαθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Ζ κείσζε ηεο ξνήο ησλ νρεκάησλ ζηνπο ηνπηθνχο δξφκνπο κε ζθνπφ 

ηελ αζθαιέζηεξε θαη πην επράξηζηε θίλεζε ησλ πεδψλ κέζα ζηηο γεηηνληέο έρεη 

απνηειέζεη γηα δεθαεηίεο πεδίν έξεπλαο θαη πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνπο 

πνιενδφκνπο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Πχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ εθεζπραζκνχ 12 απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη αθελφο ε κείσζε 

ηεο έληαζεο ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, αθεηέξνπ κηα γεληθφηεξε 

βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ρξήζεο ηνπ δξφκνπ, θαζψο επίζεο θαη ε 

αλαβάζκηζε ηεο κνξθήο θαη ηεο εηθφλαο ηνπ. Πηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη 

επίζεο ν ρσξηζκφο επηκέξνπο πεξηνρψλ ηεο πφιεο ζε θπςέιεο εζσηεξηθήο 

θπθινθνξίαο ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη κφλν ε πεξηκεηξηθή θίλεζε ησλ 

νρεκάησλ ελψ απνθιείεηαη ε δηακπεξήο. Πε απηφ ην ζρεδηαζκφ ζεκαληηθή 

ζέζε έρνπλ νη πεδφδξνκνη θαη νη δξφκνη ήπηαο θπθινθνξίαο, νη νπνίνη 

                                                
12 Πεξξάνο Θ. (2013), Ν θπθινθνξηαθφο εθεζπραζκφο σο εξγαιείν αζηηθήο αλάπιαζεο απφ ην 

Ξξάζηλεο κεηαθηλήζεηο ζηελ πφιε: πνιηηηθέο γηα κηα βηψζηκε θηλεηηθφηεηα ζηα αζηηθά θέληξα, 

Δθδφζεηο Ξαπαζσηεξίνπ 
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αλαιχνληαη ζε επφκελε παξάγξαθν. 

2.2.2 Βηώζηκε θηλεηηθόηεηα 

Ν φξνο βηψζηκε θηλεηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ηα ηειεπηαία δεθαπέληε 

πεξίπνπ ρξφληα αληαλαθιψληαο ηηο αξρέο ηεο βησζηκφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

αζηηθψλ κεηαθνξψλ. Ξξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα κεηαθνξψλ θαη έλα πξφηππν 

κεηαθηλήζεσλ πνπ παξέρεη ηα κέζα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ απνηειεζκαηηθά θαη 

δίθαηα, ελψ ηαπηφρξνλα ειαρηζηνπνηεί απνθεπθηέο ή επνπζηψδεηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο ηνπο, ζηηο δηάθνξεο ρσξνρξνληθέο 

θιίκαθεο13.  

Πχκθσλα κε ηελ Ιεπθή Βίβιν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Ππζηήκαηνο 

Κεηαθνξψλ θαη ηελ Ξξνζηαζία ηνπ Ξεξηβάιινληνο ηεο αξκφδηαο γηα ζέκαηα 

Κεηαθνξψλ, Δλέξγεηαο θαη Ξεξηβάιινληνο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ην βηψζηκν ζχζηεκα κεηαθνξψλ: 

1.Δπηηξέπεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ αηφκσλ, επηρεηξήζεσλ θαη 

θνηλσληψλ γηα βαζηθή πξνζπειαζηκφηεηα θαη αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο θαη 

δηαζθαιίδεη ηε δηθαηνζχλε ζηελ θαηαλνκή ησλ αγαζψλ. 

2. Δίλαη νηθνλνκηθά πξνζηηφ, ιεηηνπξγεί δίθαηα θαη απνηειεζκαηηθά, πξνζθέξεη 

ελαιιαθηηθέο κεηαθηλήζεσλ. 

3.Ξεξηνξίδεη ηηο εθπνκπέο ξχπσλ θαη ηελ παξαγσγή θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο 

Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο (Α.Ξ.Δ.). 

Πε απηή ηελ λέα θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζην επίπεδν ησλ αζηη-

θψλ κεηαθνξψλ είλαη άκεζε αλάγθε ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ Η.Σ. 

απηνθηλήηνπ θαη ησλ Κέζσλ Καδηθήο Κεηαθνξάο ζηελ πφιε θαη ζηνλ θπθιν-

θνξηαθφ ζρεδηαζκφ ζπγθεθξηκέλα, βάζεη ησλ θχξησλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ14: 

                                                
13 Ξηηζηάβα–Ιαηηλνπνχινπ Κ. et al (2007), Βηψζηκεο νδηθέο κεηαθνξέο ηνπ κέιινληνο: 

ππνδνκή, φρεκα. Ξξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζην Γηεζλέο Ππλέδξην «Γξφκνη ηνπ κέιινληνο» 

 
14  Παξεγηάλλεο Γ. (2013), Νη κεηαθνξέο ζηελ πφιε-Πχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη ζχγρξνλεο 

πξαθηηθέο γηα κηα βηψζηκε θηλεηηθφηεηα απφ ην Ξξάζηλεο κεηαθηλήζεηο ζηελ πφιε: πνιηηηθέο 

γηα κηα βηψζηκε θηλεηηθφηεηα ζηα αζηηθά θέληξα, Δθδφζεηο Ξαπαζσηεξίνπ 
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 Κε ην Η.Σ. θάζε κεηαθεξφκελν πξφζσπν θαηαιακβάλεη 20-40 θνξέο 

πεξηζζφηεξν ρψξν νδνζηξψκαηνο απφ φηη ζε έλα Κ.Κ.Κ.   

 Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα θάζε επηβάηε Η.Σ. είλαη 7-10 θνξέο κεγα-

ιχηεξε απφ ηα Κ.Κ.Κ., φπσο θαη ε παξαγσγή θαπζαεξίσλ.  

 Ρν ηξακ παξάγεη ζφξπβν έσο θαη ηέζζεξηο θνξέο κηθξφηεξεο έληαζεο 

απφ ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα. 

 Ζ θίλεζε ηνπ Η.Σ. απνθφπηεη ηηο δπν πιεπξέο ηνπ δξφκνπ, δεκηνπξγεί 

φριεζε θαη αηπρήκαηα θαη απνκνλψλεη ηνπο πνιίηεο.  

 Ρν  Η.Σ. έρεη πνιχ κηθξφηεξε δηάξθεηα δσήο ζε ζχγθξηζε κε ηα Κέζα 

Πηαζεξήο Ρξνρηάο. 

Ρα πξνεγνχκελα, παξφηη επηγξακκαηηθά, θαηαδεηθλχνπλ ην ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ησλ Κέζσλ Καδηθήο Κεηαθνξάο θαη δε ησλ Κέζσλ 

Πηαζεξήο Ρξνρηάο έλαληη ησλ ηδησηηθψλ νρεκάησλ ζηε ζχγρξνλε πφιε. Βέβαη-

α, δελ αξθεί κφλν ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κέζνπ γηα ηε ζεκειίσζε κηαο λέ-

αο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο κεηαθνξψλ αιιά θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε πσο 

νη κεηαθνξέο είλαη δηθαίσκα φισλ ησλ πνιηηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα 

δηαηεξνχλ πάληνηε ην δεκφζην ραξαθηήξα ηνπο. Δπηπιένλ, απαξαίηεηεο πξνυ-

πνζέζεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο 

βαζηζκέλνπ ζηα Κ.Κ.Κ. είλαη ε αζθάιεηα, ε ππθλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ ζην 

ρψξν θαη ην ρξφλν, ε ηαρχηεηα, ε άλεζε, ε αμηνπηζηία ησλ δξνκνινγίσλ θαη, 

ηέινο, ην εληαίν θαη θζελφ θφκηζηξν.  

Ζ βηψζηκε θηλεηηθφηεηα, θπζηθά, δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηηο καδηθέο κε-

ηαθνξέο ησλ πνιηηψλ κέζα ζηνλ αζηηθφ ρψξν. Ζ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

πνδειάηνπ θαη ηνπ πεξπαηήκαηνο σο θεληξηθψλ ηξφπσλ κεηαθίλεζεο απνηε-

ινχλ βαζηθή ζηξαηεγηθή επηδίσμε ηνπ βηψζηκνπ κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα 

πιαίζηα κηαο επξχηεξεο νπηηθήο ζεψξεζεο γηα πεξηνξηζκφ ησλ νρεκάησλ, πα-

ξαρψξεζεο ηεο πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο πεδνχο, πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ ζηνη-

ρείνπ ζηηο πφιεηο θαη ελ ηέιεη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. 

Άιισζηε, γηα ην ιφγν απηφ, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαδεηά δηαδξν-

κέο πνπ ζα πξνζθέξνπλ κηα αζθαιή, επράξηζηε θαη ρσξίο θφζηνο κεηαθίλεζε 

εληφο ηεο πφιεο θαη ζα απεπζχλνληαη κφλν ζε πεδνχο θαη πνδειάηεο. 
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2.2.3 Θπςέιεο εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο 

Όπσο, ήδε, αλαθέξζεθε, ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο 

θαη βηψζηκνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο κε επίθεληξν ηνπο πεδνχο, νδήγεζε ζηελ 

εθαξκνγή δηαθφξσλ θπθινθνξηαθψλ πξνηάζεσλ θαη κέηξσλ φπσο ην ζχζηε-

κα ησλ θπςειψλ εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο. Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπ-

γθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη δχν ζηάδηα θαη αλαθέξεηαη πεξηιεπηηθά 

παξαθάησ15.  

Ρν πξώην ζηάδην είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ θπςειψλ. Αξρηθά, γίλεηαη 

ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη επηιέγνληαη νη δξφκνη 

νη νπνίνη πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ ην κεγάιν θφξην θπθινθνξίαο ησλ νρεκά-

ησλ θαη νη νπνίνη ζα απνηεινχλ ηηο πεξηβάιινπζεο νδνχο ησλ θπςειψλ. Νη 

ζπγθεθξηκέλνη δξφκνη κπνξεί λα είλαη είηε αξηεξίεο κεγάισλ ηαρπηήησλ (70 

ρικ/ψξα), είηε θαη κηθξφηεξσλ (40 ρικ/ψξα) θαη ζπλήζσο έρνπλ δηπιή θαηεχ-

ζπλζε. Πε πεξηπηψζεηο πνπ ε πεξηβάιινπζα είλαη κνλφδξνκνο ιεηηνπξγεί σο 

δεχγνο κε έλαλ άιιν παξάιιειν δξφκν.  

Γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά κηα θπςέιε, πξέπεη λα πεξη-

ιακβάλεη ην ειάρηζην 6-8 ηεηξάγσλα θαη ην κέγηζην 15-20, θαη παξάιιεια  νη 

δηαζηάζεηο ηεο λα θπκαίλνληαη απφ 200 έσο 800 κέηξα. Φπζηθά, νη δηαζηάζεηο 

απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ νηθνδνκηθψλ 

ηεηξαγψλσλ, ηελ γεσκεηξία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (ηππνδάκεην, αθαλφληζην, 

θιπ), αιιά θαη ηελ φιε ζπγθξφηεζε ηεο πεξηνρήο (ρξήζεηο εδάθνπο, ρα-

ξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο σο θέληξν ή πεξηνρή θαηνηθίαο, θεληξηθή ή ζπλνηθηαθή 

θιπ). Ρν δεύηεξν ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ βαζηθνχ 

δηθηχνπ πεδνδξφκσλ. Βαζηθφ δίθηπν πεδνδξφκσλ νξίδεηαη ην δίθηπν πνπ νδε-

γεί ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο πεδψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θπςέιεο θαη ζπγρξφ-

λσο εθείλν πνπ ζπλδέεη ηελ θπςέιε κε ηηο γεηηνληθέο ηεο θαη ηα ζεκεί-

α/πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο πεδψλ ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο. Ωο κεγάιεο ζπγθε-

ληξψζεηο πεδψλ, νξίδνληαη εκπνξηθνί δξφκνη, ζρνιεία, πιαηείεο, άιζε θαη πάξ-

                                                
15 Παξεγηάλλεο Γ. (2017), Γξφκνη θαη πεδφδξνκνη ζηνλ αζηηθφ ρψξν: θαζνιηθφο ζρεδηαζκφο, 
επί κέξνπο ζηνηρεία, νξνινγία, Ξξνζσξηλέο ζεκεηψζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 
«Κεηαθνξηθά ζπζηήκαηα πφιεσλ» ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ζην Γ.Ξ.Κ.Π. Αξρηηεθηνληθή - 
Πρεδηαζκφο ηνπ Σψξνπ, Θαηεχζπλζε Β’: Ξνιενδνκία-Σσξνηαμία 
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θα, εθθιεζίεο, ζηάζεηο θαη  ζηαζκνί Κέζσλ Καδηθήο Κεηαθνξάο, κεγάινη ρψ-

ξνη ζηάζκεπζεο θιπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.1: Θπςέιεο εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο ζηελ πφιε Κνλο ηνπ Βειγίνπ 

(πεγή: Αξαβαληηλφο Α. (1997), Ξνιενδνκηθφο Πρεδηαζκφο) 

 

Ρν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θπςειψλ εζσηεξηθήο 

θπθινθνξίαο είλαη φηη απαγνξεχεηαη ε δηακπεξήο θίλεζε ησλ νρεκάησλ κέζα 

ζε απηέο. Ζ πξνζπέιαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο θπςέιεο γίλεηαη κε ζειηέο θαη α-

δηέμνδα.  
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Νη ζειηέο (εηθφλα 2.2) αξρίδνπλ απφ ηηο πεξηβάιινπζεο νδνχο ηεο θπςέ-

ιεο θαη θαηαιήγνπλ μαλά ζε απηέο έπεηηα απφ ζχληνκε δηαδξνκή κέζα ζηελ 

θπςέιε ζε ζρήκα Ξ ή Γ. Ππλήζσο έρνπλ κηα ισξίδα θπθινθνξίαο θαη είλαη κν-

λφδξνκνη κε πιάηνο ισξίδαο 2,50 κέηξα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξάλνκε 

ζηάζκεπζε. Νη ζειεηέο πεξηβάιινπλ πεξίπνπ 6-9 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε ηνλ 

αξηζκφ απηφ λα εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαη 

ηελ γεσκεηξηθή δηάηαμή ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.2: Πρεκαηηθή κνξθή θπςέιεο εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο                                  

(πεγή: Παξεγηάλλεο Γ. (2017), Γξφκνη θαη πεδφδξνκνη ζηνλ αζηηθφ ρψξν: θαζνιηθφο ζρεδηα-

ζκφο, επί κέξνπο ζηνηρεία, νξνινγία, Ξξνζσξηλέο ζεκεηψζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 

«Κεηαθνξηθά ζπζηήκαηα πφιεσλ» ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ζην Γ.Ξ.Κ.Π. Αξρηηεθηνληθή - 

Πρεδηαζκφο ηνπ Σψξνπ, Θαηεχζπλζε Β’: Ξνιενδνκία-Σσξνηαμία φ.π.) 

 

Ρα αδηέμνδα εηζέξρνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο θπςέιεο ζε ζρήκα Ρ. Ζ θί-

λεζε ζηα αδηέμνδα φπσο θαη ζηηο ζειηέο γίλεηαη ζε κία θαηεχζπλζε (κνλφδξν-

κνη) κε ρακειή ηαρχηεηα 20 ρικ/ψξα. Πηελ πεξίπησζε απηή, ε αλαζηξνθή 

γίλεηαη θαη’ αξρήλ ζην ηέινο ηνπ αδηεμφδνπ κε δηάθνξεο ζρεδηαζηηθέο ιχζεηο 

αλάινγα κε ηνλ δηαηηζέκελν ρψξν, αιιά θαη κε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο πν-

ξείαο κέρξη ηελ πιεζηέζηεξε ζειηά. 
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 Ρα αδηέμνδα πνπ πξέπεη λα έρνπλ θαη δεχηεξε θαηεχζπλζε έρνπλ πιά-

ηνο κφλν κηαο ισξίδαο θπθινθνξίαο ρακειψλ ηαρπηήησλ, δειαδή αθφκε θαη 

κφλν 2,50 κ. ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε ζηάζκεπζε, εθηφο απφ ηηο θαζνξη-

ζκέλεο γη’ απηφ ζέζεηο. Γηα λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα δηαζηαπξψζεσλ ησλ εη-

ζεξρνκέλσλ κε ηα εμεξρφκελα νρήκαηα, ηα αδηέμνδα δελ έρνπλ κήθνο πάλσ 

απφ 60 κέηξα ψζηε λα ππάξρεη νπηηθή επαθή κεηαμχ ησλ νδεγψλ, ζε αληίζε-

ηε πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο ή λα έρεη θαηά δηαζηήκαηα 

δηαπιαηχλζεηο γηα δηαζηαχξσζε.  

Νη ππφινηπνη δξφκνη ηνπ δηθηχνπ θπθινθνξίαο δηακνξθψλνληαη ζε 

δξφκνπο ήπηαο θπθινθνξίαο, παξθνπεδφδξνκνπο, πεδφδξνκνπο κε δηέιεπζε 

ηξνρνθφξσλ ή ακηγείο πεδφδξνκνπο ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά  νπνίσλ πα-

ξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

2.2.4 Δίδε πεδνδξόκσλ 

Ζ δεκηνπξγία πεδνδξφκσλ κέζα ζε έλα ππθλφ νδηθφ πεξηβάιινλ δελ εί-

λαη εχθνιε δηαδηθαζία θαη απαηηεί ηνλ ζπλππνινγηζκφ θαη ηε δηεξεχλεζε πνι-

ιψλ παξαγφλησλ. Ζ αλάγθε πξνζπέιαζεο φισλ ησλ θηηξίσλ απφ ηξνρνθφξα 

(ζηάζκεπζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ νηθνπέδνπ, κεηαθνξά επίπισλ, πξνζπέιαζε 

απφ νρήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο) θαζψο θαη ε αλάγθε ζχλδεζεο ησλ ζειεηψλ 

θαη αδηεμφδσλ κε δηφδνπο γηα ηξνρνθφξα απνηεινχλ δχν βαζηθέο παξακέ-

ηξνπο ζην ζρεδηαζκφ ησλ πεδνδξφκσλ. Ξαξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα είδε ησλ 

πεδνδξφκσλ θαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο16. 

α) Γξόκνη ήπηαο θπθινθνξίαο (woonerf) 

Tν ζχζηεκα woonerf κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κηθξφηεξεο ζεκαζίαο 

θαη ηαρχηεηαο νδνχο –πεξηβάιινπζεο θπςειψλ– θαη δηαζθαιίδεη ηελ αλαγθα-

ζηηθή κείσζε ηεο ηαρχηεηαο αιιά θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ηνπ ρψξνπ ζε 

ζπγθεληξσκέλα ηκήκαηά ηνπ γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ θαζηζηηθά θαη παηδφην-

                                                
16 Παξεγηάλλεο Γ. (2017), Γξφκνη θαη πεδφδξνκνη ζηνλ αζηηθφ ρψξν: θαζνιηθφο ζρεδηαζκφο, 

επί κέξνπο ζηνηρεία, νξνινγία, Ξξνζσξηλέο ζεκεηψζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 
«Κεηαθνξηθά ζπζηήκαηα πφιεσλ» ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ζην Γ.Ξ.Κ.Π. Αξρηηεθηνληθή - 
Πρεδηαζκφο ηνπ Σψξνπ, Θαηεχζπλζε Β’: Ξνιενδνκία-Σσξνηαμία 
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πνη ή ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Ρν woonerf έρεη νθηνεηδή θάηνςε θαη γηα ηνλ πεξην-

ξηζκφ ηεο ηαρχηεηαο έρεη θαη εκπφδηα ζηελ θαηαθφξπθν δηάζηαζε, φπσο «ζα-

καξάθηα» δηαθφξσλ ηχπσλ, αιιαγή πιηθνχ δηάζηξσζεο θιπ.  

Νη δξφκνη ήπηαο θπθινθνξίαο έρνπλ θαζνξηζκέλν νδφζηξσκα γηα ηελ 

θίλεζε ησλ ηξνρνθφξσλ, θαη νη επηηξεπφκελεο ηαρχηεηεο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 

30-40 ρικ/ψξα θαη θαιφ είλαη λα είλαη κηαο θαηεχζπλζεο θαη κηαο ισξίδαο θπ-

θινθνξίαο πιάηνπο 2,50 έσο 3,00 κ. ψζηε λα απνθεχγνληαη θαη νη κεγάιεο 

ηαρχηεηεο θαη ε παξάλνκε ζηάζκεπζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα λα εκπνδηζηεί 

ζηελ πξάμε ε παξάλνκε ζηάζκεπζε, ζα πξέπεη λα κελ ππάξρεη απηή ε δπλα-

ηφηεηα, δειαδή ην φξην ρψξνπ θίλεζεο νρεκάησλ θαη πεδψλ λα είλαη απξν-

ζπέιαζην απφ νρήκαηα, κε θνισλάθηα, αλαβαζκνχο, θπηεχζεηο θ.α. Γξφκνη 

ήπηαο θπθινθνξίαο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θπςειψλ φπσο 

ζηηο ζειεηέο ή ηα αδηέμνδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.3: Γξφκνο ήπηαο θπθινθνξίαο  

(πεγή: Παξεγηάλλεο Γ. (2017), φ.π.) 

β) Παξθνπεδόδξνκνη 

Ωο παξθνπεδνδξφκνη, λννχληαη νη δξφκνη κέζα ζηελ θπςέιε θαη αλάκε-

ζα ζηηο ζειεηέο θαη ηα αδηέμνδα, νη νπνίνη δελ έρνπλ κεγάιε ηαρχηεηα θαη είλαη 

δηακνξθσκέλνη σο πεδφδξνκνη ζηνπο νπνίνπο φκσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λφκηκεο ζηάζκεπζεο ζε θαζνξηζκέλεο ζέζεηο θαζψο θαη ε πξνζπέιαζε ζε ηδη-

σηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο κέζα ζηα νηθφπεδα, ζηα ππφγεηα ή ηηο πηινηέο 

ησλ θηεξίσλ. Δδψ ε ηαρχηεηα είλαη κηθξή δεδνκέλνπ φηη ν δξφκνο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο θαη απφ ηνπο πεδνχο γηα δηέιεπζε ή γηα αλάπαπζε κε 
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κηθξά θαζηζηηθά θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 10-15 ρικ/ψξα. Γηα λα γίλεη 

απηφ ε ξνή ησλ ηξνρνθφξσλ γίλεηαη νθηνεηδήο, θαη αλάκεζα ζε εκπφδηα,   

(δέληξα, ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζθαινπάηηα θαη αλαβαζκνχο, 

θ.α.). Ζ πνξεία ησλ νρεκάησλ ζεκαίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη πθή πια-

θφζηξσζεο φπσο επίζεο θαη νη λφκηκεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.4: Ξαξθνπεδφδξνκνο 

(πεγή: Παξεγηάλλεο Γ. (2017), φ.π.) 

γ) Πεδόδξνκνη κε δηέιεπζε ηξνρνθόξσλ 

Ξξφθεηηαη γηα θαηεγνξία ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε (παξθνπεδφδξνκνπ) 

φπνπ φκσο δελ ππάξρνπλ λφκηκεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο θαη ν ρψξνο, εθηφο απφ 

εθείλνλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηέιεπζε ησλ ηξνρνθφξσλ, δηαηίζεηαη γηα απν-

θιεηζηηθή ρξήζε ησλ πεδψλ. Θαη εδψ ηζρχνπλ νη ζρεδηαζηηθέο θαη θαηαζθεπα-

ζηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαιχζεθαλ γηα ηνπο παξθνπεδνδξφκνπο. Ζ επηηξε-

πφκελε ηαρχηεηα είλαη επίζεο ηεο ηάμεο ησλ 10-15 ρικ/ψξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.5: Ξεδφδξνκνο κε δηέιεπζε ηξνρνθφξσλ 

(πεγή: Παξεγηάλλεο Γ. (2017), φ.π.) 
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δ) Ακηγείο πεδόδξνκνη 

Πηελ πεξίπησζε απηή, δελ επηηξέπεηαη εληειψο ε δηέιεπζε ηξνρνθφ-

ξσλ, ν δξφκνο θιείλεη κε αθιφλεηα ζηνηρεία (δέληξα, ζηδεξέο κπάξεο, ζηνη-

ρεία απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θιπ) θαη απνδίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζηνπο πε-

δνχο. Απηφ φκσο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα θηίξηα 

ηνπ δξφκνπ απηνχ έρνπλ πξφζβαζε απφ άιινπο δξφκνπο, ζπλήζσο γίλεηαη ζε 

κηθξά νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε 1-2 ηδηνθηεζίεο αλά πιεπξά νπφηε ε πξφζβα-

ζε κπνξεί λα γίλεη απφ ηνπο άιινπο δξφκνπο. 

Γπζηπρψο, δελ αξθεί ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ελφο δηθηχνπ ηεξαξρεκέλσλ 

δξφκσλ κε ηηο ζσζηέο δηαζηάζεηο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο ηαρχηεηεο θαη θαζν-

ξηζκέλν ραξαθηήξα ηνπ δξφκνπ (ζειεηά, παξθνπεδφδξνκνο θιπ). Ζ πίεζε γηα 

ηελ εμεχξεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θπξίσο, αιιά θαη ν κε ζεβαζκφο ησλ φξσλ 

θαη πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη (φξηα ηαρχηεηαο θ.α.) ζπλήζσο νδεγεί ζε θαηα-

ζηξαηήγεζε ησλ αξρψλ ηνπ ζρεδηαζκνχ κε ζπλέπεηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

λα πξνθχπηεη αληίζεην απνηέιεζκα απφ ην ζρεδηαδφκελν θαη αλακελφκελν. 

Γηα ηελ απνηξνπή ησλ ζπλεπεηψλ απηψλ, πξέπεη ζηελ ζρεδίαζε θαη ηελ 

θαηαζθεπή λα δηαζθαιίδεηαη ν ρψξνο ηνπ παιηνχ πεδνδξνκίνπ γηα ηνπο πεδνχο 

ζε έλα πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1,50 κέηξν. Αθφκε πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ηα 

θαζηζηηθά θαη νη άιινη ρψξνη ησλ πεδψλ κε ηελ θαηαζθεπή αθιφλεησλ ηζρπξψλ 

ζηνηρείσλ, φπσο θνινλάθηα, δαξληηληέξεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, δέληξα, 

αλαβαζκνί ψζηε ηα νρήκαηα λα κελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ άιιν ρψξν 

εθηφο απφ εθείλνλ πνπ ηνπο δηαηίζεηαη.  

Βέβαηα, είλαη πξνθαλέο φηη νη πεδνδξνκήζεηο δελ είλαη δεδνκέλν φηη 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Ξνιιέο θνξέο νη θπθιν-

θνξηθέο ζπλζήθεο, ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξφκσλ θαη ε κνξθή 

ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ δελ επηηξέπνπλ ηέηνηεο επεκβάζεηο. Ρφηε κπνξνχλ λα 

πξνηαζνχλ άιια κέηξα φπσο ε δηαπιάηπλζε ησλ πεδνδξνκίσλ, ε θαηάξγεζε 

ηεο ζηάζκεπζεο, νη ηνπηθέο ππεξπςψζεηο ηνπ νδνζηξψκαηνο θ.α. 
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3. Ζ πεξηνρή κειέηεο 

3.1 Γεληθά ζηνηρεία γηα ην Γήκν Εσγξάθνπ       

3.1.1 Θέζε-πνιενδνκηθή εμέιημε17,18
 

Ν Γήκνο Εσγξάθνπ βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ 

Αηηηθήο. Ξεξηθιείεηαη απφ ηνπο Γήκνπο Ξαπάγνπ-Σνιαξγνχ ζηα βφξεηα,  

Αζελαίσλ ζηα δπηηθά,  Θαηζαξηαλήο ζηα λφηηα θαη ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ 

κεηηνχ ζηα αλαηνιηθά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3.1: Θέζε ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ ζην Ιεθαλνπέδην Αηηηθήο 

(πεγή:Google Maps, ίδηα επεμεξγαζία) 

                                                
17 Γαβξίιεο Ρ. et al (2010), Κειέηε Λένπ Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ (Γ.Ξ.Π.) 

ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ θαη αλαζεψξεζε ηνπ Ξαιαηνχ, Α’ Πηάδην: Αλάιπζε 

-Γηάγλσζε – Ξξννπηηθέο 

18 Αιεμίνπ Δ. (2016), Αζηηθφ πξάζηλν θαη ζχλδεζε κε ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηεο πφιεο: ε 

πεξίπησζε ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ, Ππνπδαζηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γ.Ξ.Κ.Π. 

Αξρηηεθηνληθή - Πρεδηαζκφο ηνπ Σψξνπ, Θαηεχζπλζε Β’: Ξνιενδνκία-Σσξνηαμία 
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Πχκθσλα κε ηελ ΔΙΠΡΑΡ, ε γεσγξαθηθή ηνπ έθηαζε αλέξρεηαη ζε 8.517 

ζηξέκκαηα, ην 40% ηεο νπνίαο, αλαηνιηθά ηεο δπηηθήο πεξηθεξεηαθήο 

ιεσθφξνπ κεηηνχ, εκπίπηεη ζηελ δαζηθή έθηαζε ηνπ κεηηνχ. 

Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ, μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα (1902), κε ηελ αγνξά έθηαζεο 750 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ 

απφ ηνλ Ησάλλε Εσγξάθν, βνπιεπηή ηεο επνρήο, απφ ηνλ νπνίν πήξε θαη ην 

φλνκα ηνπ. Ζ ξπκνηφκεζε ηεο έθηαζεο απφ ηνλ Η. Εσγξάθν θαη ε δεκηνπξγία 

δξφκσλ θαη νηθνπέδσλ πξνζέιθπζε νηθηζηέο νη νπνίνη αγφξαδαλ νηθφπεδα κε 

κεληαίεο δφζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαηνηθήζνπλ. Ρα πξψηα ζπίηηα άξρηζαλ λα 

θηίδνληαη ην 1919 θαη δέθα ρξφληα αξγφηεξα αξηζκνχζαλ ηα εθαηφ. Πηελ 

πεξίνδν κεηά ηε Κηθξαζηαηηθή Θαηαζηξνθή θαη ηελ αζξφα εηζξνή πξνζθχγσλ, 

νη πςειέο αμίεο γεο ηεο πεξηνρήο θαη ε θήκε ηεο σο παξαζεξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ έδξαζαλ αλαζηαιηηθά ζηε δεκηνπξγία πξνζθπγηθνχ νηθηζκνχ θαη 

ηε δηαλνκή νηθνπέδσλ ζηνπο πξφζθπγεο απφ ην Θξάηνο. Ρν 1929 ν νηθηζκφο 

Εσγξάθνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθε δηνηθεηηθά θαη αλαγλσξίζηεθε σο Θνηλφηεηα 

θαη ην 1947 αλαθεξχρζεθε ζε Γήκν, ελζσκαηψλνληαο ηηο ζπλνηθίεο Γνπδή, 

Άλσ Ηιίζηα θαη Ηιίζηα απφ ην Γήκν Αζελαίσλ. Πήκεξα ν Γήκνο Εσγξάθνπ είλαη 

απηφλνκνο πξσηνβάζκηνο νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ππάγεηαη 

δηνηθεηηθά ζηνλ θεληξηθφ ηνκέα ηεο  Λνκαξρίαο Αζελψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο. Ζ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηνπ Εσγξάθνπ ζε ζεζκηθφ επίπεδν 

αθνινχζεζε ηα παξαθάησ ζηάδηα. Ρν 1930 εγθξίζεθε ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ ηφηε ΛΓ/ηνο ηεο 17.7.1923  πεξί ζρεδίσλ 

πφιεσλ θαη θσκψλ ηνπ Θξάηνπο. Έθηνηε αθνινχζεζε ζεηξά επεθηάζεσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ θαη αλαζεσξήζεσλ ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ πάληνηε κε ηηο 

ίδηεο δηαηάμεηο. Ζ πνιενδνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ νξηζηηθνπνηήζεθε απφ 

άπνςε επηθάλεηαο κε ηηο εληάμεηο ζην ζρέδην πφιεσο ηεο Ξαλεπηζηεκηνχπνιεο 

(1965) θαη ηεο Ξνιπηερλεηνχπνιεο (1981). 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 άξρηζε λα ζπλεηδεηνπνηείηαη 

αθελφο ε αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο κε ην ηφηε ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη αθεηέξνπ ε  αλαγθαηφηεηα ηεο ρσξνηαμηθήο πξνζέγγηζεο 

ζηα ζέκαηα νξγάλσζεο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ. Ν λφκνο 1337/1983 (ΦΔΘ Α’), 
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γλσζηφο θαη σο Λφκνο Ρξίηζε, θαζηέξσζε ηελ πξαθηηθή ησλ γεληθψλ 

πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, σο εξγαιείσλ νξζνινγηθήο νξγάλσζεο ηνπ νηθηζκέλνπ 

ρψξνπ. Πην πιαίζην ηεο Δπηρείξεζεο Ξνιενδνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ΔΞΑ) 

πνπ πξνψζεζε ην (ηφηε) ΣΝΞ εθπνλήζεθε θαη ε κειέηε ηνπ Γεληθνχ 

Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ (ΓΞΠ) ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ. Ζ εθπφλεζε αλαηέζεθε 

ζην γξαθείν ΘΔΞΑΚΔ Γθεξνχι - Γηακαληφπνπινπ ηελ 20.1.1984 θαη ε Β Φάζε 

ηεο παξαδφζεθε ηελ 11.3.1985. Ρν ΓΞΠ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε 

80326/10.22.1988 (ΦΔΘ 63Γ1989) ηνπ πνπξγνχ ΞΔΣΩΓΔ.   

Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ην ΓΞΠ/1988 ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ 

δελ πξφβιεςε θακηά  επέθηαζε  ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ,  δηφηη ήδε φινο ν 

ρψξνο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, δπηηθά ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

δξφκνπ κεηηνχ είρε ήδε εληαρζεί ζε ζρέδην θαη ξπκνηνκεζεί κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ΛΓ 17.7.1923, ην δε ππφινηπν ηκήκα αλαηνιηθά ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

δξφκνπ κεηηνχ πνπ θηάλεη κέρξη ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ θαιχθζεθε απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ/ηνο 20.10.1978 (ΦΔΘ 544Γ) γηα θαζνξηζκφ δσλψλ 

πξνζηαζίαο κεηηνχ. Νη πνιενδνκηθέο παξεκβάζεηο ηνπ ΓΞΠ/1988 ήηαλ 

ιεηηνπξγηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα κε νξγάλσζε ηνπ νηθηζκέλνπ ρψξνπ θαηά 

γεηηνληέο, γηα λα θαιπθζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο αλάγθεο 

ηνπ Γήκνπ, κε πξφβιεςε πιεζπζκνχ 97.000 θαηνίθσλ γηα ην έηνο 1991. Ζ 

πξφβιεςε απηή ήηαλ πνιχ αηζηφδνμε θαη δελ επηηεχρζεθε, φπσο απνδείρηεθε 

απφ ηηο κεηέπεηηα ζηαηηζηηθέο απνγξαθέο. Πην δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε κεηά 

ην 1985, δφζεθε βαζκηαία απφ ην ΞΔΣΩΓΔ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Ν Λ.2508/1997 (ΦΔΘ 124Α) πνπ 

αθνινχζεζε, πξνζάξκνζε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1337/1983 ζην πιαίζην 

ηεο βηψζηκεο (αεηθφξνπ) νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη έηζη ηα κεηέπεηηα Γεληθά 

Ξνιενδνκηθά Πρέδηα πνπ  εθπνλνχληαη έρνπλ θαηά θαλφλα σο πιαίζην 

γεσγξαθηθήο αλαθνξάο ην ζχλνιν ηεο γεσγξαθηθήο έθηαζεο εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, θαη ην νπζηαζηηθφ ηνπο αληηθείκελν επεθηείλεηαη 

γηα λα θαιχςεη ηζνκεξψο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Πηνλ ράξηε 3.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά νη επεθηάζεηο ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ: 
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 Υάξηεο 3.1: Δπεθηάζεηο ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ (πεγή: Ρερληθή πεξεζία Γήκνπ Εσγξάθνπ, ίδηα επεμεξγαζία) 
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3.1.2 Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία 

Πχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ 

Εσγξάθνπ αλέξρεηαη ζε 71.026 θαηνίθνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη 33.097 είλαη 

άλδξεο θαη νη 37.929 είλαη γπλαίθεο. Πηνλ πίλαθα 3.1 θαίλνληαη νη ειηθηαθέο 

νκάδεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ θαηά θχιν. 

               

 

 
Ξαξαηεξείηαη φηη ε πνιππιεζέζηεξε ειηθηαθή νκάδα ηφζν ζηνπο άλδξεο 

φζν θαη ζηηο γπλαίθεο είλαη ε 20-39 θαη αθνινπζεί γηα κελ ηνπο άλδξεο ε 

νκάδα 40-59 γηα δε ηηο γπλαίθεο νη ειηθίεο άλσ ησλ 60 εηψλ. Ξξφθεηηαη ινηπφλ 

γηα έλα Γήκν κε πνιινχο λένπο, γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Ξνιπηερλείνπ, αιιά θαη άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Πε 

φηη αθνξά ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ απηή παξνπζηάδεηαη 

ζηνπο  παξαθάησ πίλαθεο: 
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Νη έγγακνη θαη νη άγακνη ζην Γήκν Εσγξάθνπ παξνπζηάδνπλ παξαπιήζηα 

πνζνζηά θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θάζε νηθνγέλεηα έρεη 2 παηδηά. 

πάξρνπλ βέβαηα θαη άηνκα κε δηαθνξεηηθή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε φπσο 

επίζεο θαη νηθνγέλεηεο κε πεξηζζφηεξα παηδηά. 

Πε φηη αθνξά ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο, νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ηνπ 

Γήκνπ είλαη απφθνηηνη Ιπθείνπ αιιά έλα πνιχ πςειφ πνζνζηφ είλαη απφθνηηνη 

ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο 

(πίλαθαο 3.4). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 9.523 άλδξεο (29%) θαη 10.340 

γπλαίθεο (27%) είλαη θάηνρνη πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ, κεηαπηπρηαθνχ ή 

δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ. 

 

 Ρέινο, απφ ηνλ πίλαθα 3.5 θαίλεηαη φηη πεξίπνπ ην 10% ησλ θαηνίθσλ 

ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ είλαη αιινδαπνί. Ζ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη θπξίσο 

Αιβαληθήο θαη Θππξηαθήο ππεθνφηεηαο.  Δηδηθφηεξα, γηα ηνπο Θχπξηνπο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, είλαη ειηθίαο 15-29 εηψλ ζε πνζνζηφ 

79% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ Θππξίσλ πνπ δηακέλνπλ ζην Γήκν ιφγσ 

ηεο χπαξμεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ. 

 

 



 
Έληαμε ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ ζε δίθηπν πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζην Γήκν Εσγξάθνπ  

Γεκήηξεο Ε. Αλδξηθφπνπινο   

   

   -37-        

3.1.3 Πνιενδνκηθή δηάξζξσζε-ρξήζεηο γεο 

 
Ν Γήκνο Εσγξάθνπ, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, παξνπζηάδεη κηα 

ηδηνκνξθία σο πξνο ηε δνκή ηνπ. Δλψ, εμεηαδφκελνο ζην ζχλνιν ηεο 

γεσγξαθηθήο έθηαζεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ δηαζέηεη πνιχ κεγάιε 

αδφκεηε πεξηνρή πξαζίλνπ (δαζσκέλν ηκήκα αλαηνιηθά ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ιεσθφξνπ κεηηνχ, εθηεηακέλνη θαη  θαιπκκέλνη κε ρακειφ θαη πςειφ 

πξάζηλν ειεχζεξνη ρψξνη ησλ εθηάζεσλ ησλ ΑΔΗ) κέζα ζηελ νηθηζκέλε έθηαζε 

ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ησλ 2157,5 εθηαξίσλ (30% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο) 

είλαη αζθπθηηθά δνκεκέλνο. Νη ειεχζεξνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη ηδίσο ην 

πξάζηλν κέζα ζηε δνκεκέλε κάδα είλαη ιίγνη θαη θάησ ησλ απαηηνχκελσλ 

βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ ζηαζεξφηππσλ. Πε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή 

ππθλφηεηα νίθεζεο δεκηνπξγείηαη αθ’ ελφο θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θαη  

πξνβιεκαηηθή  ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ κφληκσλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ θαη 

αθεηέξνπ ππνβαζκίδνληαη γεληθά ηηο ζπλζήθεο νίθεζεο. 

Ρα θπξηφηεξα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ19: 

α) Απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ Γήκνπ Αζήλαο πξνο ηα αλαηνιηθά θαη ηα φξηά ηνπ 

δελ ζπλεπάγνληαη ηελ ιεηηνπξγηθή απηνλνκία ηνπ, νχηε απνηεινχλ εκπφδηα 

δηαθίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ εθαηέξσζελ, πξνο θαη απφ απηφλ, αλάινγα κε ηελ 

έιμε πνπ αζθνχλ νη πξνζθεξφκελεο εθαηέξσζελ ππεξεζίεο. 

β) Απαξηίδεηαη απφ ηηο ζπλνηθίεο  Ηιίζηα,  Θνππφληα (Άλσ Ηιίζηα),  Γνπδή θαη 

Εσγξάθνπ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζαλ μερσξηζηέο νκνηνγελείο γεηηνληέο, 

δηαηεξψληαο ζήκεξα πνιχ ιίγα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηηο έλσλαλ θάπνηε ζε 

μερσξηζηέο νηθηζηηθέο ελφηεηεο. Ν δηαρσξηζκφο ηεο πφιεο κε ην ΓΞΠ/1988 ζε 

14 πνιενδνκηθέο ελφηεηεο, δελ θαίλεηαη φηη είρε ζεκαληηθή ιεηηνπξγηθή 

ζπλεηζθνξά  ζηελ βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλάθεηαο ησλ δεκνηψλ ηνπο. 

γ) Έρεη έληνλν αλάγιπθν εδάθνπο θαζψο αλεθνξίδεη πξνο ηνλ φγθν ηνπ 

κεηηνχ. Θαηά κήθνο ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα κε κία «ξαρνθνθαιηά» 

                                                
19 Γαβξίιεο Ρ. et al (2010), Κειέηε Λένπ Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ (Γ.Ξ.Π.) 

ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ θαη αλαζεψξεζε ηνπ Ξαιαηνχ, Α’ Πηάδην: Αλάιπζε 

-Γηάγλσζε – Ξξννπηηθέο 
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ζεκαληηθήο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο, πνπ ιεηηνχξγεζε  σο βαζηθφο παξάγσλ 

ζηε δηακφξθσζε ηεο δηαλνκήο ηνπ ρψξνπ ζε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη 

πξνζαξκνγή ηνπ Ηππνδάκεηνπ ζπζηήκαηνο ξπκνηφκεζεο. Ρα ππάξρνληα 

ξέκαηα έδσζαλ θπθινθνξηαθή δηέμνδν ζηελ πφιε κε ηελ επηθάιπςε θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο σο δξφκσλ. 

δ) Νη ιίγνη θαξδείο θαη πνιινί ζηελνί δξφκνη ζην αλψκαιν αλάγιπθν εδάθνπο 

δπζθνιεχνπλ ηελ άλεηε κεηαθίλεζε κέζα ζηνλ Γήκν. 

ε) Ξεξηνξίδεηαη, πεξηκεηξηθά ζρεδφλ, απφ ηηο εθηάζεηο ηεο Ξαλεπηζηεκηνχπνιεο 

πξνο ηνλ Γήκν Θαηζαξηαλήο θαη ηεο Ξνιπηερλεηνχπνιεο πξνο ηελ νδφ Αιίκνπ-

Θαηεράθε. Ζ έθηαζε ηνπ κεηηνχ αλαηνιηθά ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ δελ είλαη  

πξνζβάζηκε απ’ επζείαο απφ ηνλ Γήκν, ζηνλ νπνίν αλήθεη δηνηθεηηθά. 

ζη) Έρεη πνιχ πςεινχο ζπληειεζηέο δφκεζεο, πινπνηεκέλνπο ζε πνζνζηφ 

πάλσ απφ 80% θαη επηηξέπεη πνιπψξνθα θηίξηα κεγάινπ χςνπο, γεγνλφο πνπ 

δεκηνχξγεζε κηα ζπκπαγή κάδα δνκεκέλνπ φγθνπ κεγάιεο ππθλφηεηαο κε 

έιιεηςε επαξθνχο επηθάλεηαο  γηα θνηλφρξεζηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο. 

Ππγθεθξηκέλα, ζηνλ ράξηε 3.2 θαίλνληαη νη ηέζζεξηο ζπλνηθίεο ηνπ 

Γήκνπ (Εσγξάθνπ, Άλσ Ηιίζηα, Γνπδή θαη Ηιίζηα) κε ηηο επηκέξνπο 

πνιενδνκηθέο ελφηεηεο. Ρν πνιενδνκηθφ θέληξν ηεο πφιεο αλαπηχζζεηαη θαηά 

κήθνο ηνπ άμνλα ηεο ιεσθφξνπ Ξαπάγνπ ελψ ηνπηθά θέληξα δηακνξθψλνληαη 

γχξσ απφ ηηο νδνχο Γξ. Απμεληίνπ ζηα λφηηα, Γ. Θνπζίδε θαη Γ. Εσγξάθνπ ζηα 

αλαηνιηθά θαη Ινραγνχ Ππειησηφπνπινπ ζηα βφξεηα. 

 Νη 14 πνιενδνκηθέο ελφηεηεο/γεηηνληέο πνπ θαζφξηζε ην ΓΞΠ/1988 ηνπ 

Γήκνπ Εσγξάθνπ θαίλεηαη φηη σο θξηηήξην νξηνζέηεζεο πνπ έιαβαλ ππφςε 

ήηαλ ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο. Ζ παξάκεηξνο απηή κε ηηο ηφηε επηθξαηνχζεο 

αληηιήςεηο, εθηφο απφ ηελ κεζνδνινγηθή δηεπθφιπλζε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

θνηλσληθψλ εμππεξεηήζεσλ επηπέδνπ γεηηνληάο, ζεσξήζεθε φηη ζπκβάιιεη θαη 

ζηελ δεκηνπξγία πλεχκαηνο θνηλσληθήο ζπλνρήο, απνηέιεζκα πνπ δελ έρεη 

επηβεβαησζεί ζε ηφζν ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ. 
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Υάξηεο 3.2: Ξνιενδνκηθή δηάξζξσζε θαη γεληθέο ρξήζεηο γεο Γήκνπ Εσγξάθνπ ζχκθσλα κε ην Λέν Γ.Ξ.Π 

(πεγή: Ρερληθή πεξεζία Γήκνπ Εσγξάθνπ, ίδηα επεμεξγαζία) 
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 Ζ έλλνηα ηεο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο/γεηηνληάο, εθηφο απφ ην 

πνιενδνκηθφ νξηζκφ ηεο, έρεη ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη βαζίδεηαη 

ζηηο ζρέζεηο είηε ησλ γεηηφλσλ κεηαμχ ηνπο, είηε ησλ θαηνίθσλ κε ηνπο 

ηνπηθνχο ρψξνπο εκπνξίνπ, αλαςπρήο, εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζκνχ. Όζν 

δηεπθνιχλνληαη νη κεηαθηλήζεηο θαη ε πξφζβαζε ζηηο εμππεξεηήζεηο, ηφζν 

κηθξφηεξνο αιιά θαη ζεκαληηθφηεξνο γίλεηαη ν άκεζνο «γεηηνληθφο» ρψξνο, 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πεξηπαηεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θαζελφο. Δπνκέλσο νη 

γεηηνληέο, πξαθηηθά δεκηνπξγνχληαη θπξίσο ζε ζρέζε κε έλα θαθελείν, κία 

κηθξή πιαηεία φπνπ ζπλαπαληψληαη νη ίδηνη πεξίνηθνη, κηα παηδηθή ραξά, θιπ, 

δειαδή κε ρψξνπο ζπγθέληξσζεο θαη ζπλαλαζηξνθήο γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο. 

       Πχκθσλα κε θαηαγξαθέο ηεο νκάδαο κειέηεο θαη ζχληαμεο ηνπ Λένπ 

Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ Εσγξάθνπ νη ρξήζεηο γεο ζην Γήκν Εσγξάθνπ 

θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

Θαηνηθία 

Γεληθά, ε θαηνηθία είλαη επηθξαηνχζα ρξήζε ζε φιεο ηηο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο 

θαη εθηηκάηαη φηη θαηαιακβάλεη ηα ¾ ηεο δνκεκέλεο επηθάλεηαο ζην Γήκν. 

Δκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Δίλαη ε πην πνιππιεζήο θαηεγνξία κεηά ηελ θαηνηθία. Ξεξηιακβάλνπλ ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ιηαληθφ εκπφξην θαη θπξίσο εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο 

ρξήζεο, εκπφξην ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηαηξηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πιηθψλ, 

θηι. Νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα κέησπα ησλ 

θεληξηθψλ νδψλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά κήθνο ησλ νδψλ Ξαπάγνπ, 

Εσγξάθνπ, Γξ. Απμεληίνπ, Κνχζθνπ, Νχισθ Ξάικε, Ξαπαλδξένπ, 

Θνθθηλνπνχινπ θαη Θνπζίδνπ 

Αλαςπρή  

Νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο πεξηιακβάλνπλ εζηηαηφξηα, αλαςπθηήξηα,  

θαθελεία – θαθεηέξηεο, κπαξ θαη άιια ζπλαθή. Δληνπίδνληαη θπξίσο ζην 
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ηέξκα ηεο νδνχ Ξαπάγνπ, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Γξ. Απμεληίνπ, Κνχζθνπ 

θαη Ακκνρψζηνπ θαη επί ηεο νδνχ Ξαπαλδξένπ. Βέβαηα εθηφο ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο 

αλαπηχζζνληαη ζε φινπο ηνπο δηακνξθσκέλνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

πξαζίλνπ θαη πιαηεηψλ θαζψο θαη δηάζπαξηα κέζα ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο κε 

ηε κνξθή θπξίσο ησλ ζπλνηθηαθψλ θαθελείσλ θαη ησλ ηαρπθαγείσλ. Πε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο θπξίσο θαηά κήθνο ησλ εκπνξηθψλ νδψλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο αλακηγλχνληαη κε ηηο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Αλαςπρή  

Νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο πεξηιακβάλνπλ εζηηαηφξηα, αλαςπθηήξηα,  

θαθελεία – θαθεηέξηεο, κπαξ θαη άιια ζπλαθή. Δληνπίδνληαη θπξίσο ζην 

ηέξκα ηεο νδνχ Ξαπάγνπ, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Γξ. Απμεληίνπ, Κνχζθνπ 

θαη Ακκνρψζηνπ θαη επί ηεο νδνχ Ξαπαλδξένπ. Βέβαηα εθηφο ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο 

αλαπηχζζνληαη ζε φινπο ηνπο δηακνξθσκέλνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

πξαζίλνπ θαη πιαηεηψλ θαζψο θαη δηάζπαξηα κέζα ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο κε 

ηε κνξθή θπξίσο ησλ ζπλνηθηαθψλ θαθελείσλ θαη ησλ ηαρπθαγείσλ. Πε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο θπξίσο θαηά κήθνο ησλ εκπνξηθψλ νδψλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο αλακηγλχνληαη κε ηηο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

Παξνρή Τπεξεζηώλ 

Ζ παξνρή πξνζσπηθψλ θαη ινηπψλ πεξεζηψλ φπσο είλαη, ηα γξαθεία 

(κεραληθνί, ηαηξνί, δηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη, κεζίηεο, θηι.), ηα θνκκσηήξηα, 

ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε (θξνληηζηήξηα), ηα ηδησηηθά γπκλαζηήξηα θαη νη ζρνιέο 

πνιεκηθψλ ηερλψλ, θηι δηαθνξνπνηείηαη ζηελ ρσξηθή θαηαλνκή ζε ζρέζε κε 

ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Νη δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ δελ 

παξνπζηάδνπλ θάπνηα ρσξηθή ζπγθέληξσζε (γξακκηθή ή ζεκεηαθή), αιιά είλαη 

δηαζθνξπηζκέλεο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ Γήκνπ. Πε αξθεηέο 
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πεξηπηψζεηο αλακηγλχνληαη κε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο. 

Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα 

Ξεξηιακβάλνπλ ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, ειεθηξνινγεία, θαλνπνηεία θαη 

βαθεία. Απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηα κε πνιιέο κνλάδεο θαη εληνπίδνληαη θαηά 

κεγάιν πνζνζηφ επί ησλ βαζηθψλ νδηθψλ αμφλσλ Ξαπάγνπ, Θνθθηλνπνχινπ 

θαη Νχισθ Ξάικε. Ρα ζπλεξγεία απηά θαη ηδηαίηεξα ηα βαθεία θαη ηα 

θαλνπνηεία απνηεινχλ αζχκβαηεο ρξήζεηο σο πξνο ηελ θαηνηθία θαη 

δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο νριήζεηο. 

Δμππεξέηεζε απηνθηλήησλ  

Κία εηδηθή θαηεγνξία ρξήζεσλ γεο είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ απηνθηλήησλ (πιελ ησλ ζπλεξγείσλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ), θαη αθνξά ζε Πηαζκνχο Δμππεξέηεζεο πνπ παξέρνπλ 

ζηάζκεπζε, βελδηλάδηθν, πιπληήξην ή κεκνλσκέλεο κνλάδεο πνπ παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο απηέο μερσξηζηά. Νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζηηο θεληξηθέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ, ζηηο νδνχο 

Ξαπάγνπ, Εσγξάθνπ, Θνπζίδνπ θαη Γξ. Απμεληίνπ φπνπ εληνπίδνληαη θαη ηα 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζηάζκεπζεο. 

Γηνίθεζε 

Νη ζεκαληηθέο κνλάδεο δηνίθεζεο ζπλίζηαληαη ζηηο εμήο: ην Γεκαξρείν 

Εσγξάθνπ θαη ηηο ινηπέο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην 

ηνπ Γεκαξρείνπ, ππνθαηάζηεκα ΔΙΡΑ, ππεξεζίεο ηεο ΔΓΑΞ, ππεξεζίεο ηεο 

ΓΔΖ, δχν Δθνξίεο θαη Θέληξα Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (ΘΔΞ) 

 
Δθπαίδεπζε 

Νη κνλάδεο εθπαίδεπζεο είλαη δηάζπαξηεο ζην Γήκν, είηε κεκνλσκέλεο είηε ζε 

ζπγθξνηήκαηα. Δηδηθφηεξα, ζην Γήκν ιεηηνπξγνχλ 17 λεπηαγσγεία, 17 

δεκνηηθά ζρνιεία, 7 γπκλάζηα θαη 8 ιχθεηα εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν είλαη 
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επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο. Φπζηθά ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ ππάγνληαη ηα δχν 

κεγαιχηεξα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο (ΔΘΞΑ, ΔΚΞ) 

 
Αζιεηηζκόο 

Νη αζιεηηθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ 

εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ κε εμαίξεζε ην Νιπκπηαθφ Θνιπκβεηήξην 

ζην Γνπδή πνπ είλαη ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο. Γηαθξίλνληαη νη εμήο θχξηεο 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο: Αζιεηηθφ Θέληξν Ηιηζίσλ, Γεκνηηθφ Πηάδην Γξ. 

Ιακπξάθεο, Αλνηρηφ γήπεδν, Αζιεηηθφ Θέληξν Πση. Ξέηξνπιαο, Αζιεηηθφ 

Ππγθξφηεκα Γνπδή. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ αζιεηηθψλ ρψξσλ, κηθξά γήπεδα 

κπάζθεη θαη βφιετ εληνπίδνληαη ζηνπο πξναχιεηνπο ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζρνιηθψλ αλαγθψλ. 

 
Πξόλνηα 

Πην Γήκν Εσγξάθνπ ιεηηνπξγνχλ κνλάδεο παηδηθήο κέξηκλαο φπσο βξεθηθνί 

ζηαζκνί, βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί θαη παηδηθνί ζηαζκνί.Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ δχν 

Θέληξα Αλνηθηήο Ξξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΘΑΞΖ) θαη έλα Θέληξν Ζκεξήζηαο 

Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΘΖΦΖ). 

 

Πεξίζαιςε 

Νη κνλάδεο δεκφζηαο πεξίζαιςεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ Γήκν Εσγξάθνπ  

είλαη ην θέληξν γείαο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ ΗΘΑ.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ 

άκεζε πεξίκεηξν ηνπ Γήκνπ ππάξρνπλ πνιιά δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

ζεξαπεπηήξηα πνπ εμππεξεηνχλ άξηηα ηηο αλάγθεο πγείαο ησλ δεκνηψλ. 

Πνιηηηζκόο 

Νη πνιηηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ πεξηιακβάλνπλ: Ρν Ξλεπκαηηθφ 

Θέληξν ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ, ην Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν Γήκνπ Εσγξάθνπ, ην 

Κνπζείν Καξίθαο Θνηνπνχιε, Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο, ην Γεκνηηθφ Ωδείν, ην 

Κνπζείν Γνπλαξνπνχινπ, ν ρεηκεξηλφο- ζεξηλφο θηλεκαηνγξάθνο «ΑΙΔΘΑ» 

ζηελ πιαηεία Γαξδέληα, ην εθζεζηαθφ θέληξν ηεο Βίιαο Βνπγά κέζα ζην άιζνο 

ηεο Βίιιαο Εσγξάθνπ. 
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Πξάζηλν 

Ν νηθηζηηθφο ηζηφο ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ πεξηβάιιεηαη βφξεηα, δπηηθά θαη 

λφηηα απφ κεγάινπο πλεχκνλεο πξαζίλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην πάξθν Γνπδή, 

ηελ Ξνιπηερλεηνχπνιε, ηελ Ξαλεπηζηεκηνχπνιε θαη ην πάξθν Ηιηζίσλ 

αληίζηνηρα. Απελαληίαο, ζην εζσηεξηθφ ηνπ, νη ρψξνη πξαζίλνπ είλαη 

δηάζπαξηνη θαη θαιχπηνπλ πνζνζηφ 6,4%, πνπ αληηζηνηρεί κφλν ζε 1,3m2 

πξαζίλνπ/θάηνηθν θαη δελ επαξθεί γηα ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο αλαςπρήο θαη 

εθηφλσζεο ησλ πνιηηψλ ζε θιίκαθα γεηηνληάο. Δμαίξεζε απνηειεί ην επξχηεξν 

νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ ην νπνίν ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ζηελ εξγαζία δηθηχνπ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζα παίδεη θεληξηθφ 

ξφιν. 

 

Δηθόλα 3.2: Θαηαλνκή ηνπ πξαζίλνπ ζην Γήκν Εσγξάθνπ                                                              

(πεγή: Google Maps, ίδηα επεμεξγαζία) 

 

 

Ξάξθν 
Γνπδή 

Ξνιπηερλεηνχπνιε 

Ξαλεπηζηεκηνχπνιε 

Λεθξνηαθείν  
Εσγξάθνπ 

Ξάξθν 
Ηιηζίσλ 

Βίια Εσγξάθνπ 
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3.1.4 Θηηξηαθό απόζεκα 
 

Ρα θηίξηα ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζηελ πιεηνλφηεηα 

ηνπο (55%) κεηαμχ ησλ δεθαεηηψλ 1960 θαη 1970 (πίλαθαο 3.6). Ξξφθεηηαη γηα 

ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο αλνηθνδφκεζεο ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ, ηελ θνξχθσζε 

ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο πνιπθαηνηθίαο ζηνλ 

αζηηθφ ρψξν. Ζ αζξφα εηζξνή εζσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ 

επαξρία πνπ αλαδεηνχζαλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα εξγαζία δεκηνχξγεζε 

ηελ αλάγθε άκεζεο ζηέγαζεο ρηιηάδσλ πνιηηψλ. Ρν ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο 

πνπ αθνινπζήζεθε θαηά θφξνλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δεκηνχξγεζε κηα 

νκνηφκνξθε κάδα θηηξίσλ κε επαλαιακβαλφκελα ζηνηρεία θαη ηππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δηακφξθσζαλ ηε ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ Εσγξάθνπ.  

 

 

Ζ ηππηθή πνιπθαηνηθία ηνπ ’60-’70 έρεη ηέζζεξηο ή πέληε νξφθνπο 

(πίλαθαο 3.7) κε ππφγεην ή εκηππφγεην θαη ζπλήζσο, αλάινγα κε ην πιάηνο 

ηνπ δξφκνπ ηεο πξφζνςεο, νη ηειεπηαίνη φξνθνη ππνρσξνχλ απφ ην επίπεδν 

ηεο φςεο ηνπ θηηξίνπ (ξεηηξέ). Ρν βαζηθφ πιηθφ θαηαζθεπήο είλαη ην νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα (πίλαθαο 3.8) θαη ε νξνθή ηνπ θηηξίνπ είλαη δψκα. 
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Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη έπεηηα, ν ηχπνο ηεο πνιπθαηνηθίαο ζην 

Γήκν Εσγξάθνπ, φπσο θαη ζε νιφθιεξε ηε ρψξα κεηαβάιιεηαη, 

αθνινπζψληαο λέα κνξθνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά πξφηππα ζχκθσλα κε ηνλ 

Νηθνδνκηθφ Θαλνληζκφ πνπ ηξνπνπνηείηαη. Νη φςεηο απφ εκθαλέο ζθπξφδεκα, 

νη ππισηέο, νη πξαζηέο, ηα ππφγεηα γθαξάδ δεκηνπξγνχλ κηα άιιε εηθφλα ηνπ 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ηεο πφιεο ελψ ηα νθηαφξνθα θαη ελληαφξνθα 

θηίξηα ηεο ηειεπηαίαο 15εηίαο αιιάδνπλ ηε θπζηνγλσκία νξηζκέλσλ 

ππνπεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ. Ρέινο, ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην 2010, 

νδεγεί ζε δξακαηηθή ειάηησζε έσο θαη νιηθή παχζε ηεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ζπλέπεηα πνιιά θηίξηα λα παξακέλνπλ ζήκεξα εκηηειή.  

 

 
Πε φηη αθνξά ζηε ρξήζε ησλ θηηξίσλ (πίλαθαο 3.9), ηα πεξηζζφηεξα 

έρνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηελ θαηνηθία ελψ άιιεο ρξήζεηο πνπ απαληψληαη 

κέζα ζην Γήκν Εσγξάθνπ είλαη ηα θαηαζηήκαηα-γξαθεία, νη εθθιεζίεο, ηα 

ζρνιηθά θηίξηα θαη ηα παξθηλγθ απηνθηλήησλ. Αθφκε, πνιιά θηίξηα έρνπλ κηθηή 

ρξήζε κε θχξηα θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο λα είλαη ε θαηνηθία. 
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3.1.5 Οδηθό δίθηπν 
 

 Ρν νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ην Γήκνπ, πεξηιακβάλεη 223 δξφκνπο δηάθνξνπ 

πιάηνπο κε ζπλνιηθφ κήθνο 73.825 κέηξσλ. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ 

δξφκσλ αλέξρεηαη ζηα 670,5 ζηξ, θαηαιακβάλνληαο πνζνζηφ 31% ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ (εθηφο ρψξσλ ΑΔΗ θαη λεθξνηαθείνπ). 

 Γεληθά, ην νδηθφ δίθηπν ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθή έιιεηςε ηεξάξρεζεο. 

Ζ ηεξάξρεζε πνπ ηζρχεη ζήκεξα έρεη δηακνξθσζεί ζε κεγάιν βαζκφ νξγαληθά 

θαηά ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ Γήκνπ. Ρν νδηθφ δίθηπν είλαη κνλνιηζηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Ζ πεξηκεηξηθή νδφο ηνπ 

νηθηζηηθνχ ππξήλα ηνπ Γήκνπ (Ξνιπηερλεηνχπνιε – Λεθξνηαθείν – 

Ξαλεπηζηεκηνχπνιε) κεξηθά κφλν εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηεο, αθνχ κεγάιν 

ηκήκα ηεο δηέξρεηαη απφ ηηο εθηάζεηο ηεο Ξαλεπηζηεκηνχπνιεο κε απνηέιεζκα 

ε ιεηηνπξγία ηεο λα πεξηνξίδεηαη ζε θάπνηεο κφλν ψξεο ηεο εκέξαο θαη κέξεο 

ηεο εβδνκάδαο. 

 Όζνλ αθνξά ζηελ ηζρχνπζα ηεξάξρεζε (ράξηεο 3.3), έλαο νδηθφο 

άμνλαο ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο/θχξηα αξηεξία  δηέξρεηαη κέζα απφ ην Γήκν, ν 

άμνλαο Θνθθηλνπνχινπ – Ξαπαλδξένπ – Νχισθ Ξάικε. Ξεξηθεξεηαθά ηνπ 

Γήκνπ δηέξρεηαη ν ππεξηνπηθφο άμνλαο Ιεσθφξνο Ξαλαγηψηε Θαλειινπνχινπ 

– Ιεσθφξνο Αιίκνπ-Θαηεράθε. Πην εζσηεξηθφ ππάξρνπλ δχν βαζηθέο 

δεπηεξεχνπζεο αξηεξίεο νη Ξαπάγνπ θαη Γξ. Απμεληίνπ-Κνχζθνπ-Δζληθήο 

Αληηζηάζεσο. Νη δχν απηνί άμνλεο ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο νδνχο ζπλδένπλ ην 

Γήκν κε ηνπο ππεξηνπηθνχο άμνλεο Κηραιαθνπνχινπ θαη Β. Πνθίαο-Θεθηζίαο 

θαη κε ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη κε θξάγκα ηνλ άμνλα Νχισθ Ξάικε-

Ξαπαλδξένπ. Ξην αλαιπηηθά, ε είζνδνο ζηε Ιεσθφξν Ξαπάγνπ γίλεηαη κέζσ 

ησλ νδψλ Ηιηζίσλ - Γακαζίππνπ - Ξαπαλδξένπ θαη ε έμνδνο απφ απηή κέζσ 

ηεο νδνχ Ξαπαδηακαληνπνχινπ. Ζ είζνδνο - έμνδνο ζηε Γξ. Απμεληίνπ γίλεηαη 

κέζσ ησλ νδψλ Λπκθαίνπ θαη Πεβαζηείαο αληίζηνηρα. Κηα ηξίηε 

δεπηεξεχνπζα αξηεξία πνπ ιεηηνπξγεί σο είζνδνο-έμνδνο ζην Γήκν απφ ηελ 

πεξηνρή Γνπδή είλαη ε Ινρ. Ππειησηφπνπινπ πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο Ζθαηζηίσλνο θαη Αγήλνξνο. 
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Ππιιεθηήξηεο νδνί πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Γήκνπ είλαη νη εμήο: 

Θνπζίδε, Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ, Γ. Εσγξάθνπ, Γξ. Απμεληίνπ κεηά ηε 

δηαζηαχξσζε κε ηελ νδφ Κνχζθνπ - Αβχδνπ, Αιέμ. Ξαλαγνχιε. Ρν ηνπηθφ 

δίθηπν είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ηππνδάκεην, πξνζαλαηνιηζκέλν γχξσ απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο θαη ηηο ζπιιεθηήξηεο θαη ζρεδφλ πιήξσο κνλνδξνκεκέλν. 

Ξνιιέο απφ ηηο ηνπηθέο νδνχο δελ είλαη δηακπεξείο κε ηελ έλλνηα φηη δελ 

μεθηλνχλ θαη θαηαιήγνπλ ζε ζπιιεθηήξηεο νδνχο. 

Ρν νδηθφ δίθηπν ζην Εσγξάθνπ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα αλεπαξθή γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδψλ ζε ζρέζε 

κε ηνπο θφξηνπο πνπ δηαθηλνχλ ζήκεξα θαη απφ ηελ ζηάζκεπζε πνπ πξέπεη λα 

εμππεξεηήζνπλ, ην έληνλν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο πνπ θάλεη δχζθνιε ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάπνησλ νδψλ ψζηε λα 

δηνρεηεπηεί ζε απηέο ε θπθινθνξία θαη λα απνζπκθνξεζνχλ νη γεηηνληέο, ηελ 

κέηξηα θαηάζηαζε ησλ νδνζηξσκάησλ θαη ηελ ειιηπή νξηδφληηα θαη 

θαηαθφξπθε ζήκαλζε.   

 Όζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ην δίθηπν πάζρεη, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, απφ έιιεηςε ηεξάξρεζεο, απφ θνξεζκφ ιφγσ ησλ πςειψλ 

θπθινθνξηαθψλ θφξησλ πνπ πξνθαινχληαη θπξίσο απφ ην ρακειφ επίπεδν 

εμππεξέηεζεο απφ ηα Κέζα Καδηθήο Κεηαθνξάο (ιφγσ θαη ηεο κε χπαξμεο 

κέζνπ ζηαζεξήο ηξνρηάο) κε απνηέιεζκα απμεκέλε ξχπαλζε θαη ζφξπβν ζηηο 

βαζηθφηεξεο νδνχο. Ρα πξνβιήκαηα θνξεζκνχ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηα 

πξνβιήκαηα ηεο ζηάζκεπζεο, απφ ηελ ειιηπή δηακφξθσζε ησλ νδψλ κε 

εληαία ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα κε ηελ ηεξάξρεζή ηνπο, φζν θαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζην πθηζηάκελν κε 

ηεξαξρεκέλν δίθηπν. πάξρεη έιιεηςε θάζεησλ ζηηο πθηζηάκελεο 

δεπηεξεχνπζεο αξηεξίεο αληίζηνηρσλ νδψλ πνπ λα ζπλδένπλ ηηο πεξηνρέο ηνπ 

Γήκνπ κεηαμχ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζηαηεχνπλ ηηο γεηηνληέο απφ ηηο 

δηακπεξείο θηλήζεηο. Δπίζεο, πξνβιεκαηηθή είλαη θαη ε ζχλδεζε ηεο πφιεο κε 

ηνπο κεγάινπο πεξηαζηηθνχο ρψξνπο πξαζίλνπ. 
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Υάξηεο 3.3: Θχξηνη νδηθνί άμνλεο ζην Γήκν Εσγξάθνπ (πεγή: Ρερληθή πεξεζία Γήκνπ Εσγξάθνπ, ίδηα επεμεξγαζία) 
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3.1.6 Κέζα Καδηθήο Κεηαθνξάο 
 

Ππλνιηθά, ζην Γήκν Εσγξάθνπ ιεηηνπξγνχλ 14 ιεσθνξεηαθέο γξακκέο 

(πίλαθαο 3.10). Νη γξακκέο απηέο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ζε απηέο 

πνπ ζπλδένπλ ην Γήκν κε ην θέληξν ηεο Αζήλαο (220, 221, 230, 235, 250), β) 

ζε απηέο πνπ ηνλ ζπλδένπλ κε άιιεο πεξηνρέο ηνπ πνιενδνκηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο, είηε δηακπεξείο ηνπ θέληξνπ (608, 622, 815), είηε 

παξαθάκπηνληάο ην (140, 242, 251) θαη γ) ηελ ελδνδεκνηηθή ζπγθνηλσλία (Γ1, 

Γ2, Γ3) ε νπνία ελψλεη πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ κεηαμχ ηνπο. Πηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θαίλνληαη ν αξηζκφο, ε νλνκαζία θαη ε ζπρλφηεηα θάζε γξακκήο πνπ 

εμππεξεηεί ην Γήκν Εσγξάθνπ. 

 

  Δληφο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ ηνπ Γήκνπ ππάξρνπλ πέληε ζηαζκνί 

ιεσθνξείσλ απφ ηνπο νπνίνπο νη δχν ιεηηνπξγνχλ σο αθεηεξίεο, νη δχν σο 

αθεηεξίεο/ηέξκαηα ελψ ππάξρεη θαη κία αθεηεξία ιεσθνξεηαθήο γξακκήο εληφο 

ηεο Ξνιπηερλεηνχπνιεο. Ξην παξαζηαηηθά, νη αθεηεξίεο θαη ηα ηέξκαηα θαίλνληαη 

ζηνλ πίλαθα 3.11 αιιά θαη ζην ράξηε 3.5. 

  

Πίνακας 3.10: Λεωθορειακές γραμμές ποσ διέρτονηαι από ηο Δήμο Ζωγράθοσ 
(πηγή: Γαβρίλης Σ. et al (2010), Μελέηη Νέοσ Γενικού Πολεοδομικού Πολεοδομικού τεδίοσ (Γ.Π..) ζηα διοικηηι-

κά όρια ηοσ Δήμοσ Ζωγράθοσ και αναθεώρηζη ηοσ Παλαιού, Α’ ηάδιο: Ανάλσζη -Διάγνωζη – Προοπηικές) 

ΑΡΘΘΜΟ 
ΓΡΑΜΜΗ 

ΟΝΟΜΑΘΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

140 ΠΟΛΤΓΩΝΟ - ΓΛΤΦΑΓΑ 15’-30’ 

220 ΑΝΩ ΗΛΗΗΑ – ΑΚΑΓΖΜΗΑ (ΚΤΚΛΗΚΖ) 5’-20’ 

221 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ – ΑΚΑΓΖΜΗΑ (ΚΤΚΛΗΚΖ) 10’-27’ 

230 ΑΚΡΟΠΟΛΖ - ΕΩΓΡΑΦΟΤ 12’-30’ 

235 ΕΩΓΡΑΦΟΤ – ΑΚΑΓΖΜΗΑ (ΚΤΚΛΗΚΖ) 7’-20’ 

242 Σ.ΚΑΣΔΥΑΚΖ – ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ 45’-60’ 

250 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ – Σ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ (ΚΤΚΛΗΚΖ) 6’-10’ 

608 ΓΑΛΑΣΗ – ΑΚΑΓΖΜΗΑ – ΝΔΚΡ. ΕΩΓΡΑΦΟΤ 5’-15’ 

622 ΓΟΤΓΖ – ΑΝΩ ΓΑΛΑΣΗ 11’ – 30’ 

815 ΓΟΤΓΖ - ΣΑΤΡΟ 20’ - 37’ 

Δ90 ΠΔΗΡΑΗΑ – ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ (ΥΟΛΗΚΖ EXPRESS) 4 δπομολόγια 

Γ1 ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ (ΚΤΚΛΗΚΖ) 45’ 

Γ2 ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ (ΚΤΚΛΗΚΖ) 45’ 

Γ3 ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ (ΚΤΚΛΗΚΖ) 45’ 
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Ζ ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ (ράξηεο 3.5) είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο 

άμνλεο Γξ. Απμεληίνπ-Κνχζθνπ-Δζληθήο Αληηζηάζεσο θαη Ξαπάγνπ θαζψο θαη 

ζηηο ζπιιεθηήξηεο νδνχο Ξαπαδηακαληνπνχινπ, Θνπζίδε, Ζξψσλ 

Ξνιπηερλείνπ, Γ. Εσγξάθνπ, Αι. Ξαλαγνχιε. Δπηπιένλ, παξά ην γεγνλφο φηη 

ην δίθηπν ησλ Κ.Κ.Κ. θαιχπηεη γεσγξαθηθά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Γήκνπ, 

νξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε 

κεξηθή ζχλδεζε ησλ ζπλνηθηψλ Γνπδή θαη Άλσ Ηιηζίσλ κε ην θέληξν ιφγσ θαη 

ηνπ αλαγιχθνπ ηνπ εδάθνπο, ε απνπζία ηθαλνπνηεηηθήο ζχλδεζεο κε ηνπο 

γεηηνληθνχο Γήκνπο ρσξίο δηέιεπζε απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ε 

αλεπαξθήο ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ κε 

κεγάιε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ζηηο ψξεο αηρκήο. 

Ζ έιεπζε ηνπ πξψηνπ ζθέινπο ηεο γξακκήο 4 ηνπ Κεηξφ (ράξηεο 3.4) 

ζην Γήκν Εσγξάθνπ αλακέλεηαη λα απνξξνθήζεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο 

επηβαηηθήο θίλεζεο ηφζν πξνο ην θέληξν ηεο Αζήλαο φζν θαη πξνο ηα 

ζπγθξνηήκαηα ηεο Ξνιπηερλεηνχπνιεο, ηεο Ξαλεπηζηεκηνχπνιεο αιιά θαη ην 

Λεθξνηαθείνπ Εσγξάθνπ. Κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κέζνπ ζηαζεξήο ηξνρηάο 

αλακέλεηαη λα αλαβαζκηζηεί ζεκαληηθά ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ Γεκφζησλ Κεηαθνξψλ ελψ ηαπηφρξνλα ζα απαιιαρζεί ην 

ηνπηθφ δίθηπν απφ έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ κεηαθηλήζεσλ κε ΗΣ κε φια ηα 

πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απηή ε εμέιημε ζπλεπάγεηαη. 

Ρν ηκήκα απηφ, κήθνπο 12,9 σλμ, πξφθεηηαη λα ζπλδέζεη ην Άλζορ 

Βεΐκος με ηο Γοςδή και θα πεπιλαμβάνει 14 ζηαθμούρ μεηαξύ αςηών ηοςρ 

ζηαθμούρ Άνω Ηλίζια, Εωγπάθος και Γοςδή ζηα όπια ηος Γήμος Εωγπάθος. 

ςγκεκπιμένα ο ζηαθμόρ Άνω Ηλίζια πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηελ πιαηεία 

Πίνακας 3.11: Αθεηηρίες / ηέρμαηα λεωθορειακών γραμμών ζηο Δήμο Ζωγράθοσ                                
(πηγή: Γαβρίλης Σ. et al (2010), Μελέηη Νέοσ Γενικού Πολεοδομικού Πολεοδομικού τεδίοσ (Γ.Π..) ζηα διοικη-
ηικά όρια ηοσ Δήμοσ Ζωγράθοσ και αναθεώρηζη ηοσ Παλαιού, Α’ ηάδιο: Ανάλσζη -Διάγνωζη – Προοπηικές) 

ΣΤΠΟ ΣΑΘΜΟΤ ΘΕΗ ΛΕΩΦΟΡΕΘΑΚΕ ΓΡΑΜΜΕ 

ΑΦΔΣΖΡΗΑ/ΣΔΡΜΑ Σέπμα Ζπώων Πολςηεσνείος 230(Σ), 608(Σ), Γ1(Α/Σ), Γ3(Α/Σ) 

ΑΦΔΣΖΡΗΑ Σέπμα οδού Κολοκοηπώνη 220, 221, 235 

ΑΦΔΣΖΡΗΑ Οδόρ Μεγάλος Αλεξάνδπος 622, 815 

ΑΦΔΣΖΡΗΑ/ΣΔΡΜΑ Πλαηεία Δλεςθεπίαρ Γ2 

ΑΦΔΣΖΡΗΑ Πολςηεσνειούπολη 242 
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Θχπξνπ θαη ηελ πιαηεία Αφξλνπ, ν ζηαζκφο Εσγξάθνπ ζηελ πιαηεία Γαξδέληα 

θαη ν ζηαζκφο Γνπδή ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο. Πην ράξηε 3.5 ζεκεηψλνληαη νη 

ζέζεηο ησλ κειινληηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Κεηξφ ζην Γήκν Εσγξάθνπ θαη νη 

δψλεο επηξξνήο ηνπο. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Υάξηεο 3.4: Ρν α’ ηκήκα (U) ηεο Γξακκήο 4 ηνπ Κεηξφ απφ ην Άιζνο Βεΐθνπ κέρξη ην Γνπδή 

 (πεγή: ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ) 
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Υάξηεο 3.5: Ππρλφηεηα δξνκνινγίσλ ιεσθνξείσλ θαη πξνγξακκαηηδφκελνη ζηαζκνί Κεηξφ ζην Γήκν Εσγξάθνπ 

(πεγή: Ρερληθή πεξεζία Γήκνπ Εσγξάθνπ, ίδηα επεμεξγαζία) 
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3.2 Σν επξύηεξν νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ 

3.2.1 Θέζε θαη δνκή ηνπ νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ 

 Θνηηψληαο θαλείο ην Γήκν Εσγξάθνπ απφ ςειά αληηιακβάλεηαη ηελ 

ππθλή ηνπ δφκεζε θαη ηελ απνπζία επαξθνχο αξηζκνχ πξάζηλσλ ρψξσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ. Κνλαδηθή εμαίξεζε ζε απηφ ην ζπκπαγέο δνκεκέλν αζηηθφ 

πεξηβάιινλ απνηειεί κηα πξάζηλε επηθάλεηα 45 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ (εηθφλα 

3.1), ε νπνία βξίζθεηαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ηνπ Γήκνπ (ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

πνιενδνκηθνχ θέληξνπ) κε πξφζβαζε απφ ζεκαληηθέο νδηθέο αξηεξίεο φπσο νη 

νδνί Ξαπάγνπ θαη Γ. Εσγξάθνπ (ράξηεο 3.6). Ζ ζπγθεθξηκέλε έθηαζε είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο πλεχκνλαο πξαζίλνπ ηεο πφιεο αιιά θαη ρψξνο πνπ είλαη 

επξχηεξα γλσζηφο εμαηηίαο ηνπ θηήκαηνο θαη ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ πνπ 

ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη γηα ρξφληα απνηεινχλ ζεκείν ηξηβήο κεηαμχ 

ησλ θαηνίθσλ, ηεο εθάζηνηε δεκνηηθήο αξρήο θαη ησλ θιεξνλφκσλ ηεο 

νηθνγέλεηαο Εσγξάθνπ αλαθνξηθά κε ην ηδηνθηεζηαθφ ηνπο θαζεζηψο. 

  

 

 

 

 

Δηθόλα 3.1:  Αεξνθσηνγξαθία ηνπ επξχηεξνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ηεο  Βίιαο 

Εσγξάθνπ  (πεγή: Google Maps)                                                                                                                             
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Ρν επξχηεξν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ, φπσο ζα 

νλνκάδεηαη ε πεξηνρή κειέηεο ζηα φξηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δελ είλαη 

κφλν έλαο ππξήλαο πξαζίλνπ αιιά θαη ηφπνο ζπλάληεζεο, αλαςπρήο θαη 

αλάπηπμεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δεκνηψλ. Έηζη ινηπφλ, ε 

δεκηνπξγία ελφο επξχηεξνπ δηθηχνπ ήπηαο κεηαθίλεζεο ζε επίπεδν Γήκνπ κε 

επίθεληξν ην ρψξν απηφ, πνπ πξνσζείηαη ζηελ εξγαζία, επηρεηξεί φρη κφλν λα 

θέξεη ηνπο θαηνίθνπο πην θνληά ζην θπζηθφ ζηνηρείν αιιά λα ηνλψζεη 

πεξηζζφηεξν ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Αθνινπζεί κηα ζχληνκε αλάιπζε ηνπ 

νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ θαη ησλ θηηζκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ.  

Θαηαξράο, ε φιε πεξηνρή κειέηεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά 

νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα βάζεη ηνπ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ ηνπ Γήκνπ (ράξηεο 

3.7). Πηα δπηηθά βξίζθεηαη ην Ν.Ρ. 343α κε ην Ππίηη Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ 

Εσγξάθνπ (Βίια Αγιαηδηάο) ην νπνίν ζπλνξεχεη βφξεηα κε ην  Ν.Ρ. 387α φπνπ 

ιεηηνπξγεί Γεκνηηθφο Ξαηδηθφο Πηαζκφο ζηε δηαηεξεηέα Βίια Λίλνπ. Ρν 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο έθηαζεο ππάγεηαη ζην Ν.Ρ. 387β ζην νπνίν 

αλαπηχζζεηαη ην πάξθν Δηξήλεο κε πνηθηιφκνξθε βιάζηεζε (θππαξίζζηα, 

πεχθα, ειηέο θαη δηάθνξα είδε ζάκλσλ). Δπηπιένλ, εληφο ηνπ ίδηνπ νηθνδνκηθνχ 

ηεηξαγψλνπ, ππάξρνπλ ε εθθιεζία ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ, έλα κηθξφηεξν 

εθθιεζάθη κε θακπαλαξηφ, έλα ππαίζξην ζέαηξν, έλαο ππφγεηνο δεκνηηθφο 

ρψξνο ζηάζκεπζεο, ην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη κηα 

πνιπθαηνηθία. Ρέινο, κε θίηξηλν ρξψκα δηαθξίλεηαη ζην ράξηε 3.5 ην Ν.Ρ. 387 

(θηήκα Εσγξάθνπ) εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ ηα δηαηεξεηέα θηίξηα ηεο 

νηθνγέλεηαο Εσγξάθνπ (Βίια Η. θαη Θ. Εσγξάθνπ) κε ηνλ αληίζηνηρν 

πεξηβάιινληα ρψξν. Πην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί ε κεγάιε 

θηλεηνπνίεζε νκάδσλ πνιηηψλ ζε κηα καθξφρξνλε δηθαζηηθή δηακάρε γηα ηε 

δηεθδίθεζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ρψξνπ απηνχ.  

 Νη επηκέξνπο ππνπεξηνρέο θαη ιεηηνπξγίεο νξηνζεηνχληαη θαη 

δηαρσξίδνληαη κέζα ζην επξχηεξν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν κέζσ πεξηθξάμεσλ 

πνπ ζεκεηψλνληαη κε κπιε εζηηγκέλε γξακκή. Νη πεξηθξάμεηο απηέο 

απνθφπηνπλ ηε ζπλέρεηα θαη ηελ εληαία κνξθή ηνπ ρψξνπ παξφια  απηά ζε κηα 

πην καθξνζθνπηθή εμέηαζε ζε επίπεδν Γήκνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ακειεηέεο. 
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Δηθόλα 3.4: Φσηνγξαθίεο ησλ θηηζκάησλ ζην Ν.Ρ. ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ                                 

(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν) 
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3.2.2 Πξόζβαζε ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ Ο.Σ. 

Ρν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν κειέηεο πεξηθιείεηαη βφξεηα απφ ηελ νδφ 

Οφδσλ θαη ηελ πεδνδξνκεκέλε ζπλέρεηά ηεο πνπ θαηαιήγεη ζηε ιεσθφξν 

Ξαπάγνπ, αλαηνιηθά απφ ηελ νδφ Αγ. Γεσξγίνπ, λφηηα απφ ηελ νδφ Γ. 

Εσγξάθνπ θαη δπηηθά απφ ηελ νδφ Κ. Αλαζηαζάθε. Ζ πξφζβαζε ζηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ επξχηεξνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ηεο Βίιαο 

Εσγξάθνπ γίλεηαη απφ 11 ζεκεία ηα νπνία ζεκεηψλνληαη ζην ράξηε 3.8 θαη 

απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθφλα 3.5: 

Ζ είζνδνο 1 βξίζθεηαη ζηελ πξνέθηαζε ηεο νδνχ Θαδαληδάθε θαη 

επηηξέπεη ηελ είζνδν ηφζν ζε πεδνχο φζν θαη ζε νρήκαηα κέρξη έλα νξηζκέλν 

θνκκάηη εληφο ηνπ Ν.Ρ. 343α ελψ κέζσ ελφο αλνίγκαηνο ζηελ πεξίθξαμε 

θάλεη δπλαηή ηελ πξφζβαζε ησλ πεδψλ ζην πάξθν Δηξήλεο.  

Ζ είζνδνο 2 βξίζθεηαη ζηε ζπλέρεηα ηεο νδνχ Οφδσλ θαη είλαη 

πξνζβάζηκε απφ πεδνχο θαη νρήκαηα. 

Ζ είζνδνο 3, ζην ηέινο ηεο δηαγψληαο πεδνδξνκεκέλεο πάξνδνπ απφ 

ηελ νδφ Ξαπάγνπ, νδεγεί επίζεο ζην πάξθν Δηξήλεο, φπσο νη πξνεγνχκελεο 

δχν.  

Ζ είζνδνο 4 είλαη ζηελ νδφ Κ. Αλαζηαζάθε ζε πςνκεηξηθή δηαθνξά 

πεξίπνπ 3 κέηξσλ απφ ην δξφκν θαη πεξηιακβάλεη ζθαινπάηηα φπσο θαη ε 

είζνδνο 5 πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Γ. Εσγξάθνπ κε κηθξφηεξε φκσο δηαθνξά 

πςνκέηξνπ απφ ηελ είζνδν 4.  

Ζ είζνδνο 6 ζηελ Γ. Εσγξάθνπ νδεγεί ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο 

Βίιαο Εσγξάθνπ ρσξίο λα επηθνηλσλεί κε ην ππφινηπν πάξθν εμαηηίαο ησλ 

πεξηθξάμεσλ.  

Ζ είζνδνο 7 νδεγεί ζε έλαλ ππεξπςσκέλν απνκνλσκέλν ρψξν ρσξίο 

θακία ζχλδεζε θαη ε είζνδνο 8 φπσο θαη ε 7 δελ είλαη θάπνηα θαγθειφπνξηα 

αιιά έλα άλνηγκα, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νδεγεί ζην 

δηακνξθσκέλν δψκα ηνπ δεκνηηθνχ ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο.  

Ρέινο νη είζνδνη 9 θαη 10 νδεγνχλ ζηνλ πξναχιην ρψξν ηεο εθθιεζίαο 

ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ αιιά επηθνηλσλνχλ θαη κε ην πάξθν Δηξήλεο. 
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Υάξηεο 3.8: Δίζνδνη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ επξχηεξνπ Ν.Ρ. ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ (πεγή: ίδηα επεμεξγαζία) 
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Δηθόλα 3.5: Φσηνγξαθίεο εηζφδσλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ επξχηεξνπ Ν.Ρ. ηεο 

Βίιαο Εσγξάθνπ (πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν) 

 

6 7 

9-10 8 
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3.2.3 ύλδεζε ηνπ Ο.Σ. κε ηα Κέζα Καδηθήο Κεηαθνξάο 

Ξαξαηεξψληαο ην ράξηε 3.9 δηαπηζηψλεηαη ε άκεζε γεηηλίαζε ηνπ 

νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ πνπ κειεηάηαη κε δχν ζεκαληηθέο ζπιιεθηήξηεο 

νδνχο: ηε ιεσθφξν Αι. Ξαπάγνπ, βφξεηα θαη ηελ νδφ Γ. Εσγξάθνπ, λφηηα. 

Απφ ηνπο δχν θεληξηθνχο απηνχο δξφκνπο δηέξρνληαη ηξεηο ιεσθνξεηαθέο 

γξακκέο πνπ ζπλδένπλ ην Γήκν Εσγξάθνπ κε ην θέληξν ηεο Αζήλαο – «608», 

«235», «230».  

Ππγθεθξηκέλα, απφ ηε ιεσθφξν Ξαπάγνπ δηέξρνληαη νη γξακκέο «608: 

Γαιάηζη-Λεθξνηαθείν Εσγξάθνπ» θαη «230: Αθξφπνιε-Εσγξάθνπ» 

εκθαλίδνληαο αζξνηζηηθά πνιχ θαιή ζπρλφηεηα ιεσθνξείσλ κε ηηκή πεξίπνπ 

30 – 40 ιεσθνξεία αλά ψξα. Ζ ζηάζε «7ε ΕΩΓΟΑΦΝ» εμππεξεηεί άκεζα ην 

ζπγθξφηεκα ελψ νη ζηάζεηο «6ε ΕΩΓΟΑΦΝ» θαη «8ε ΕΩΓΟΑΦΝ» βξίζθνληαη 

ζε θνληηλή απφζηαζε. 

Πε φηη αθνξά ζηελ νδφ Γ. Εσγξάθνπ, απφ απηήλ πεξλά ε ιεσθνξεηαθή 

γξακκή «235: Αθαδεκία-Εσγξάθνπ» κε ζπρλφηεηα ιεσθνξείσλ ηεο ηάμεο 

ησλ 10 – 20 ιεσθνξείσλ αλά ψξα. Πην επξχηεξν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο 

Βίιαο Εσγξάθνπ κπνξεί λα έρεη θαλείο πξφζβαζε θπξίσο απφ ηε ζηάζε «7ε 

ΕΩΓΟΑΦΝ» θαη ιηγφηεξν απφ ηε ζηάζε «8ε ΕΩΓΟΑΦΝ». 

Ζ πξνβιεπφκελε δεκηνπξγία ζηαζκνχ ηνπ ΚΔΡΟΝ ζηελ πιαηεία 

Αιεμαλδξή (Γαξδέληα), ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηεο γξακκήο 4 πνπ ζα 

ζπλδέεη ην Άιζνο Βετθνπ κε ην Γνπδή, αλακέλεηαη λα έρεη αιπζηδσηέο 

ζπλέπεηεο ζηελ θπθινθνξηαθή θαηάζηαζε, ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηελ αγνξά 

αθηλήησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο αιιά θαη ηνπ Γήκνπ ζπλνιηθά. Ζ κηθξή 

απφζηαζε (~200 κέηξα) ηνπ κειινληηθνχ ζηαζκνχ απφ ηε Βίια Εσγξάθνπ, ην 

πάξθν Δηξήλεο θαη ηα ππφινηπα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηεο εμεηαδφκελεο 

έθηαζεο απνηειεί κεγάιε επθαηξία γηα ηελ αλάδεημε ηνπο ψζηε λα 

πξνζειθχζνπλ ζην κέιινλ αθφκε πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο. Άιισζηε, ν 

ζπλδπαζκφο ησλ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ, πνπ ζα πξνηαζνχλ απφ ηελ εξγαζία 

θαη ηνπ ΚΔΡΟΝ σο Κέζνπ Πηαζεξήο Ρξνρηάο ζπληζηνχλ πξνηεξαηφηεηα ζε 

θάζε βηψζηκν θαη θηιηθφ πξνο ηνπο πνιίηεο αλαζρεδηαζκφ ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  
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Υάξηεο 3.9: Πχλδεζε ηνπ επξχηεξνπ Ν.Ρ. ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ κε ηα Κ.Κ.Κ. (πεγή: ίδηα επεμεξγαζία) 



 
Έληαμε ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ ζε δίθηπν πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζην Γήκν Εσγξάθνπ  

Γεκήηξεο Ε. Αλδξηθφπνπινο   

   

   -64-        

4. Ζ πξόηαζε 

4.1 Σν λέν δίθηπν πξάζηλσλ δηαδξνκώλ ζην Γήκν Εσγξάθνπ 

4.1.1 Γεληθά 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο θπθινθνξηαθνχ δηθηχνπ, ελ γέλεη, απαηηεί ηε δηεξεχλεζε θαη 

εμέηαζε πνιιψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ θαζνξίδνπλ 

ην είδνο, ηε κνξθή θαη ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο κηαο ηέηνηαο επέκβαζεο ζηελ 

θιίκαθα ηεο πφιεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δελ επηρεηξεί ηελ παξαγσγή ιχζεσλ απφ 

ηελ εθαξκνγή καζεκαηηθνπνηεκέλσλ κνληέισλ γηα ηελ εχξεζε θπθινθνξηαθψλ 

κεγεζψλ, αιιά ηε ζπλδπαζηηθή, ηφζν ζε πνζνηηθά φζν ζε πνηνηηθά δεδνκέλα, 

πξνζέγγηζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ησλ θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε απηφλ κε ζθνπφ 

ηελ θαηάζεζε κηαο πξφηαζεο πνπ ζα κπνξεί λα πινπνηεζεί θαη ζα γίλεηαη κε γλψκνλα 

ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 Ρα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν Γήκνο Εσγξάθνπ αλαθέξζεθαλ ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην: ππθλή δφκεζε, κεγάιε θίλεζε νρεκάησλ, έιιεηςε ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο, έιιεηςε θαη θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ πξαζίλνπ ζην εζσηεξηθφ. Όια ηα 

παξαπάλσ πξνβιήκαηα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ακβιπλζνχλ κέζσ ηνπ λένπ δηθηχνπ 

πξάζηλσλ δηαδξνκψλ, πνπ νπζηαζηηθά ζα απνηειεί θίλεηξν ζηνπο αλζξψπνπο λα 

κεηαθηλεζνχλ κε ήπηεο κνξθέο θαη ζην νπνίν θνκβηθφ ξφιν ζα δηαδξακαηίδεη ην 

επξχηεξν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ.  

 Ρα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηε ζχληαμε απηήο ηεο πξφηαζεο θαη 

αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ξαξαηήξεζε ηνπ αλαγιχθνπ ηνπ εδάθνπο ζην Γήκν Εσγξάθνπ 

 Οχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεξάξρεζε ησλ νδψλ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ   

           αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία  θαη ηε ζεκαζία ηνπο 

 Γεκηνπξγία θπςειψλ εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο, φπνπ ζα είλαη δπλαηή κφλν ε       

           πεξηκεηξηθή θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη φρη ε δηακπεξήο 

 Θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ πεδνδξφκσλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 

 Θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ ραξαθηεξηζκνχ κηαο νδνχ σο πξάζηλνπ άμνλα 

 Δληνπηζκφο πθηζηάκελσλ ηέηνησλ αμφλσλ 

 Θαηαγξαθή νδψλ κε ελ δπλάκεη ραξαθηεξηζηηθά πξάζηλνπ άμνλα 
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 Νξηζκφο λέσλ νδψλ σο πξάζηλσλ αμφλσλ 

 Ππγθξφηεζε ηνπ ηειηθνχ δηθηχνπ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ 

 Δζηίαζε ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηε Βίια Εσγξάθνπ 

 Κειέηε θαη ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηηο θπςέιεο πνπ γεηηληάδνπλ κε ην  

           επξχηεξν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ 

 Γεληθά ηερληθά ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ 

 

4.1.2 Σν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ζην Γήκν Εσγξάθνπ 

Βαζηθή πξνυπφζεζε θαη απαίηεζε γηα ηελ θαηάζεζε νπνηαζδήπνηε 

πξφηαζεο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ε αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ηφπνπ 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη απηή λα εθαξκνζηεί. Έηζη ινηπφλ, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θπθινθνξηαθνχ δηθηχνπ πνπ απεπζχλεηαη 

πξσηίζησο ζηνπο πεδνχο θαη δεπηεξεπφλησο ζηνπο πνδειάηεο πξέπεη αξρηθά 

λα κειεηεζεί ην αλάγιπθν θαη ε γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο πφιεο ηνπ 

Εσγξάθνπ.  

 Ν Γήκνο Εσγξάθνπ απφ άπνςε αλαγιχθνπ παξνπζηάδεη αχμεζε ηνπ 

πςνκέηξνπ απφ ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά κέρξη ηνλ κεηηφ. Πην ράξηε 4.1 

θαίλεηαη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο αλά 20κ. ζην δνκεκέλν θνκκάηη ηνπ 

Γήκνπ. Νη ζπλνηθίεο Γνπδή θαη Ηιίζηα βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξν πςφκεηξν 

απφ ηηο ζπλνηθίεο ηνπ Εσγξάθνπ θαη ησλ Άλσ Ηιηζίσλ ζηηο νπνίεο κάιηζηα 

ζρεκαηίδνληαη ιφθνη κε εγθάξζηεο θιίζεηο κέρξη θαη 20%. Νη δξφκνη πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ θαηεχζπλζε Αλαηνιή-Γχζε παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξεο 

αλσθέξεηεο θαη θαησθέξεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαζέηνπο ζε απηνχο 

δξφκνπο θάλνληαο πην εχθνιε ηελ πξνζπέιαζή ηνπο απφ ηνπο πεδνχο. 

Ρν ζηνηρείν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε ζχζηαζε ηνπ λένπ δηθηχνπ 

θαζψο νη άμνλεο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ θνξκφ ηνπ πξέπεη λα κπνξνχλ 

θαηαξράο λα είλαη βαηνί θαη εχθνια πξνζεγγίζηκνη θαη απφ εππαζείο νκάδεο 

ηνπ πιεζπζκνχ φπσο ηα παηδηά, νη ειηθησκέλνη θαη ηα ΑΚΔΑ. Ππλεπψο πξέπεη 

λα βξίζθνληαη ζηε δηεχζπλζε Αλαηνιήο-Γχζεο. Απφ εθεί θαη πέξα, βέβαηα, γηα 
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Υάξηεο 4.1: Αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ζην Γήκν Εσγξάθνπ (πεγή: ίδηα επεμεξγαζία) 
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λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ρσξηθή θάιπςε ηνπ Γήκνπ θαη 

θπζηθά γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζην δίθηπν ην επξχηεξν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 

ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ, πνπ είλαη θαη ν θχξηνο ζηφρνο, ζα ππάξρνπλ εθ ησλ 

πξαγκάησλ θαη θάζεηνη άμνλεο νη νπνίνη ζα επηιεγνχλ θαη κε βάζε ηελ θιίζε 

ηνπο.  

 

4.1.3 Ηεξάξρεζε νδηθνύ δηθηύνπ-Θπςέιεο εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο 

 Θαηαξράο, ην δήηεκα ηεο απξφζθνπηεο, αζθαινχο θαη επράξηζηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ πεδψλ κέζα ζην Γήκν Εσγξάθνπ είλαη άκεζα εμαξηεκέλν απφ ηε 

δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ ζπλνιηθά. Πθνπφο ηεο εξγαζίαο 

είλαη βέβαηα ε πξνψζεζε ηεο κείσζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ θαη ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηα Κ.Κ.Κ. θαη ηηο ήπηεο κνξθέο κεηαθηλήζεηο, κνιαηαχηα δελ 

πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε αιιαγή απηή απαηηεί πνιχ ρξφλν, ζπλερή 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ  θαη ζπιινγηθή δξάζε. Έηζη, ινηπφλ, έλα πξψην βήκα πξνο 

ηε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο-θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο είλαη ε ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζε θαηεγνξίεο αμφλσλ 

αλάινγα κε ηνλ θφξην νρεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ θαη ηελ θπθινθνξηθή ηνπο 

ζεκαζία. 

 Ζ ηεξάξρεζε ηνπ δηθηχνπ θαίλεηαη ζηνλ ράξηε 4.2. Νη νλνκαζίεο ηεξάξρεζεο 

ησλ νδψλ επηιέρζεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή θαη είλαη νη αθφινπζεο: Αξηεξίεο Α’ ηάμεο 

νλνκάδνληαη νη αξηεξίεο κε κεηξνπνιηηηθή εκβέιεηα θαη ζεκαζία πνπ αλαθέξνληαη 

δειαδή ζε φιν ην Ιεθαλνπέδην. Αξηεξίεο Β’ ηάμεο νλνκάδνληαη νη ακέζσο θαηψηεξεο 

νδνί πνπ έρνπλ ππεξηνπηθή ζεκαζία δειαδή ζπλδένπλ ην Γήκν Εσγξάθνπ κε άιινπο 

Γήκνπο. Αθνινπζνχλ νη ζπιιεθηήξηεο νδνί νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηνπ 

ελδναζηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζπγθεληξψλνληαο ηελ θπθινθνξία απφ ηηο νδνχο πνπ 

πεξηβάιινπλ ηηο δεκηνπξγνχκελεο θπςέιεο θη νλνκάδνληαη πεξηβάιινπζεο θπςέιεο 

(εθφζνλ δελ αλήθνπλ ζηηο πξνεγνχκελεο ηξεηο θαηεγνξίεο). Ρέινο, ε θαηψηεξε 

βαζκίδα ηεξάξρεζεο είλαη νη ηνπηθέο νδνί πνπ πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

δξφκνπο. 

Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη αθνινπζψληαο ηε Κειέηε γηα ην Λέν Γ.Ξ.Π. 

ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ είλαη: 



 
Έληαμε ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ ζε δίθηπν πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζην Γήκν Εσγξάθνπ  

Γεκήηξεο Ε. Αλδξηθφπνπινο   

   

   -68-        

Αξηεξίεο Α’ ηάμεο 

1.Ι. Θαηεράθε 

2.Ξεξηθεξεηαθή Νδφο κεηηνχ 

Αξηεξίεο Β’ ηάμεο 

1.Ι. Θνθθηλνπνχινπ (ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο ηνπηθέο θηλήζεηο απφ Γνπδή κέρξη Άλσ 

Ηιίζηα θαη ηηο νδεγεί ζηε ι. Θαηεράθε) 

2.Νχισθ Ξάικε (ελψλεη ην δήκν Εσγξάθνπ κε ην Ξαγθξάηη θαη ηηο φκνξεο πεξηνρέο: 

Βχξσλαο, Θαηζαξηαλή) 

πιιεθηήξηεο: 

1.Εεχγνο Ξαπαλδξένπ – Ξαπαδηακαληνπνχινπ (απφ Αι.Ξαπάγνπ έσο Ι. 

Θνθθηλνπνχινπ). 

2.Άμνλαο Ππειηνηφπνπινπ, Ζθαηζηίσλνο-Αγήλσξνο (δεχγνο). Ππλδέεη ην Γνπδή κε ηε 

Ι. Θνθθηλνπνχινπ. 

3.Άμνλαο Πεβαζηείαο - Λπκθαίνπ (δεχγνο), ι. Γξεγνξίνπ Απμεληίνπ, Κνχζθνπ, Δζλ. 

Αληηζηάζεσο. Ππιιέγεη φιεο ηηο θηλήζεηο απφ ηα Άλσ Ηιίζηα θαη ηα Ηιίζηα θαη ηηο 

θαηεπζχλεη ζηελ Νχισθ Ξάικε, φηαλ έρνπλ πξννξηζκφ ηηο λνηηναλαηνιηθέο πεξηνρέο 

ηεο Αζήλαο ή ηε ι. Θνθθηλνπνχινπ θαη ζηε Κηραιαθνπνχινπ-Βαζηιίζζεο Πνθίαο φηαλ 

έρνπλ πξννξηζκφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Ξαξαθιάδη ηνπ άμνλα απηνχ απνηειεί ην 

πξνηεηλφκελν δεχγνο Καηθήλα-Απμεληίνπ. 

4.Άμνλαο Ξαπαδηακαληνπνχινπ – Ηιηζίσλ (δεχγνο), ι. Ξαπάγνπ. Ππιιέγεη φιεο ηηο 

θηλήζεηο απφ ηελ εκπνξηθή πεξηνρή ηνπ δήκνπ θαη ηηο νδεγεί ζηνπο άμνλεο Νχισθ 

Ξάικε ή Κηραιαθνπνχινπ – Βαζ. Πνθίαο. 

5.Άμνλαο Γξαρκήο, Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ – Θνπζίδε (δεχγνο). Ππιιέγεη φιεο ηηο 

θηλήζεηο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Λεθξνηαθείνπ θαη ηηο θαηεπζχλεη πξνο ηελ. 

Θνθθηλνπνχινπ ή ηε Ι. Ξαπάγνπ.  

6.Άμνλαο 28εο Νθησβξίνπ-Αξγνλαπηψλ (δεχγνο), Γ. Εσγξάθνπ, Αλαζηαζάθε-Αι. 

Ξαλαγνχιε (δεχγνο). Ππιιέγεη φιεο ηηο θηλήζεηο απφ ηα Άλσ Ηιίζηα θαη ηελ πεξηνρή 

θνληά ζην Ξάξθν Δηξήλεο κε πξννξηζκφ ηε Ι. Θνθθηλνπνχινπ ή ηε Ι. Ξαπάγνπ. 

 

Πεξηβάιινπζεο θπςειώλ: 
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1. Γθαλνγηάλλε 

2. Κ. Αιεμάλδξνπ 

3. Ξαλαγνχιε 

4. Αλαζηαζάθε 

5. Αγίνπ Γεσξγίνπ 

6. Αξγνλαπηψλ-Καθξπγηάλλε 

7. 28εο Νθησβξίνπ-Κπθφλνπ 

Νη θαηεπζχλζεηο ησλ νδψλ ηνπ δηθηχνπ παξακέλνπλ φπσο έρνπλ ζήκεξα κε 

εμαίξεζε ηελ νδφ Αγ. Γεσξγίνπ πνπ αιιάδεη θνξά. Νη πξνθχπηνπζεο θπςέιεο, φπσο 

θαίλεηαη ζην ράξηε 4.2, πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθφ, θάζε θνξά, αξηζκφ νηθνδνκηθψλ 

ηεηξαγψλσλ θαη ην κέγεζφο ηνπο πνηθίιιεη. Πε φιεο, σζηφζν, επηηξέπεηαη κφλν ε 

πεξηκεηξηθή θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη απαγνξεχεηαη ε δηακπεξήο πξνζπέιαζή ηνπο. 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ, νη επηκέξνπο γεηηνληέο ζα απαιιαγνχλ απφ ηελ ζπλερή 

επηβάξπλζε ησλ νρεκάησλ, νη ηνπηθνί δξφκνη ζα εμππεξεηνχλ κφλν ηηο αλάγθεο 

πξφζβαζεο ζηηο θαηνηθίεο θαη ζηάζκεπζεο, δξφκνη θαηάιιεισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα 

απνηειέζνπλ νδνχο ήπηαο θπθινθνξίαο ή επξχηεξα πξάζηλνπο άμνλεο θαη εληέιεη ζα 

πξνσζεζεί θαη ζα βξεη εθαξκνγή ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο. 

Φπζηθά, γηα λα πινπνηεζεί ζην δίθηπν ε πην πάλσ πξφηαζε απαηηνχληαη 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο  θαη  ζπγθεθξηκέλα έξγα πνπ ζα δψζνπλ εληαία γεσκεηξηθά 

θαη ιεηηνπξγηθά  ραξαθηεξηζηηθά ζε άμνλεο ίδηαο ηάμεο ζχκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζή 

ηνπο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί ζην ζρεδηαζκφ ησλ θφκβσλ ηνπ βαζηθνχ 

δηθηχνπ (γεσκεηξηθή δηακφξθσζε, ζήκαλζε, ζεκαηνδφηεζε) ψζηε λα γίλεηαη ζαθέο 

ζηνπο νδεγνχο πνηνη είλαη νη αλαβαζκηζκέλνη άμνλεο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηα φξηα κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη αδχλαην λα 

κειεηεζνχλ, λα αλαιπζνχλ θαη ζρεδηαζζνχλ κε ιεπηνκέξεηα ηα εζσηεξηθά φισλ ησλ 

δεκηνπξγνχκελσλ θπςειψλ θαη λα εληνπηζηνχλ ηα επηκέξνπο θξίζηκα ζεκεία. Γηα λα 

γίλνπλ απηά, απαηηείηαη νινθιεξσκέλε θπθινθνξηαθή κειέηε γηα φιν ην Γήκν 

Εσγξάθνπ. Πηελ παξνχζα εξγαζία δίλνληαη θάπνηεο θαηεπζχλζεηο γχξσ απφ ην πψο 

ζα κπνξνχζε λα δνκεζεί ην λέν ηεξαξρεκέλν νδηθφ δίθηπν ζην Εσγξάθνπ κε 

γλψκνλα ηελ κείσζε ηεο παξνπζίαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο. 
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Υάξηεο 4.2: Ηεξάξρεζε νδηθνχ δηθηχνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ-Θπςέιεο εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο (πεγή: ίδηα επεμεξγαζία) 
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4.1.4 Τθηζηάκελνη πεδόδξνκνη 

Νη πεδφδξνκνη πνπ ππάξρνπλ ζην Γήκν Εσγξάθνπ παξνπζηάδνληαη ζην ράξηε 

4.3. Ξαξαηεξψληαο ην ζπγθεθξηκέλν ράξηε γίλεηαη αληηιεπηή ε απνζπαζκαηηθή 

πεδνδξφκεζε ηκεκάησλ νδψλ θπξίσο θνληά ζε ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ρψξνπο 

πξαζίλνπ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Γήκνπ, ρσξίο εληαία ινγηθή ζρεδηαζκνχ. Νη 

πεδνδξνκήζεηο απηέο παξφιν πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε ησλ πεδψλ ζε ζεκεία 

κεγάιεο ζπγθέληξσζεο θνηλνχ δελ είλαη νξγαλσκέλεο ζε έλα ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα ζηελ θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά. Βέβαηα, ζε έλαλ ηφζν 

αζθπθηηθά δνκεκέλν νηθηζηηθφ ηζηφ φπσο απηφο ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ είλαη δχζθνιε 

ε δεκηνπξγία επξχηεξσλ ακηγψλ πεδνδξφκσλ. Ξάλησο ζηα πιαίζηα θαη ηεο εθαξκνγήο 

ησλ θπςειψλ εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο ζηηο επηκέξνπο γεηηνληέο ηνπ Γήκνπ, νη 

πθηζηάκελνη πεδφδξνκνη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξνηεηλφκελν λέν δίθηπν 

πξάζηλσλ δηαδξνκψλ θαη λα απνθηήζνπλ κηα επξχηεξε ζεκαζία. 

 

 

Δηθόλα 4.1: Φσηνγξαθίεο πεδνδξφκσλ ζην Γήκν Εσγξάθνπ                        

(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν) 
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4.1.5 Υαξαθηεξηζηηθά πξάζηλσλ αμόλσλ 

 Ρν λέν δίθηπν πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζην Γήκν Εσγξάθνπ ζπγθξνηείηαη 

απφ πξάζηλνπο άμνλεο δειαδή απφ ηηο νδνχο πνπ εθπιεξψλνπλ πεξηζζφηεξεο 

ηεο κηαο απφ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

 Νδεγνχλ ζε κεγάινπο πεξηαζηηθνχο πλεχκνλεο πξαζίλνπ 

 Ππλδένπλ πιαηείεο, πάξθα, άιζε θαη ελ γέλεη πξάζηλνπο ρψξνπο εληφο ηνπ 

πνιενδνκηθνχ ηζηνχ 

 Ππλδένπλ ρψξνπο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο θνηλνχ (ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, εθθιεζίεο θηι.) 

 Έρνπλ κεγάιν πιάηνο πεδνδξνκίνπ θαη νδνζηξψκαηνο 

 Ξαξαιακβάλνπλ ήπηα θπθινθνξία νρεκάησλ ή είλαη πεδφδξνκνη 

 Έρνπλ ζεκαληηθή παξφδηα θχηεπζε 

 Δκθαλίδνπλ ρακειή θιίζε εδάθνπο 

 Γεκηνπξγνχλ έλα ζπλερέο δίθηπν θαη δελ ιεηηνπξγνχλ απνζπαζκαηηθά 

 Δπηηξέπνπλ ηελ θίλεζε πνδειάησλ 

 Κε άιια ιφγηα είλαη εθείλνη νη δηάδξνκνη, φπσο αλαιχζεθαλ ζηελ 

παξάγξαθν 2.1.3, πνπ δεκηνπξγνχλ έλα ζπλερέο, πξάζηλν, αζθαιέο, 

ιεηηνπξγηθφ θαη ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ κεηαθίλεζεο ησλ πεδψλ θαη ησλ 

πνδειαηψλ κέζα ζην Γήκν Εσγξάθνπ επηηξέπνληαο ηε δηαζχλδεζε 

επηιεγκέλσλ ζεκείσλ-θφκβσλ θαη θπζηθά ηνπ επξχηεξνπ Ν.Ρ. ηεο Βίιαο 

Εσγξάθνπ. 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.2: Πθίηζν ηδέαο ηνπ πξάζηλνπ άμνλα ζε έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ                                                  

(πεγή: http://vancouver.ca/news-calendar/city-to-launch-consultation-on-

the-future-arbutus-greenway.aspx)
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4.1.6 Τθηζηάκελνη πξάζηλνη άμνλεο 

Απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ θαη πεξηιάκβαλε 

θαηαγξαθή, κέηξεζε ηερληθψλ ζηνηρείσλ, θσηνγξαθηθή απνηχπσζε, 

ζχγθξηζε θαη ηαμηλφκεζε φισλ ησλ δξφκσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πξνέθπςαλ νη 

πθηζηάκελνη, νη ελ δπλάκεη θαη πξνηεηλφκελνη λένη πξάζηλνη άμνλεο νη νπνίνη 

ζπγθξνηνχλ ην δίθηπν πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ηνπ Γήκνπ.                                       

Νη πθηζηάκελνη πξάζηλνη άμνλεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 

είλαη νη εμήο: 

 Άμνλαο Γ. Ξαπαλδξένπ-Νχινθ Ξάικε 

 Άμνλαο Ραμίινπ-δάζπνπ-Σαηδή-Εέξβα-Θνινθνηξψλε 

 Άμνλαο Ζξ. Ξνιπηερλείνπ 

Νη ηξείο απηνί άμνλεο έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ην κεγάιν κήθνο ηνπο, 

ην κεγάιν πιάηνο θαη ηελ θαιή δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ, 

ηελ έληνλε παξνπζία ηνπ πξάζηλνπ ζηνηρείνπ θαη ην γεγνλφο φηη ζπλδένπλ 

κεγάινπο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη ππξήλεο ζπγθέληξσζεο θνηλνχ.  

α) Άμνλαο Γ. Παπαλδξένπ-Ούινθ Πάικε 

Βξίζθεηαη θνληά ζην δπηηθφ φξην ηνπ Γήκνπ (ράξηεο 4.4) θαη έρεη ηελ 

θαηεχζπλζε Βνξξά-Λφηνπ. Ππλδέεη ην Κεηξνπνιηηηθφ Ξάξθν ζην Γνπδή, 

βφξεηα κε ην Κεηξνπνιηηηθφ Ξάξθν Ηιηζίσλ, λφηηα θαη πεξηιακβάλεη δχν 

ηκήκαηα: 

 

Δηθόλα 4.3: Ρν δπηηθφ ηκήκα ηνπ Κεηξνπνιηηηθνχ Ξάξθνπ Γνπδή (πξνζσπηθφ αξρείν) 
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Ρν πξψην ηκήκα ηνπ είλαη ε νδφο Γ. Ξαπαλδξένπ, ε νπνία μεθηλά απφ ην 

πάξθν Γνπδή θαη θαηαιήγεη ζην χςνο ηεο ιεσθφξνπ Ξαπάγνπ. Ξξφθεηηαη γηα 

κηα δηαδξνκή κήθνπο 760 κέηξσλ (εηθφλα 4.4) κε θιίζε πεξίπνπ 5%, κεγάια 

πεδνδξφκηα, πνιχ πξάζηλν θαη έλα γξακκηθφ πάξθν κε ηνπηθέο δηεπξχλζεηο 

θαηά κήθνο ηνπ.  

 

Δηθόλα 4.4: Αλάγιπθν εδάθνπο ηεο νδνχ Γ. Ξαπαλδξένπ                                                       

(πεγή: Google Earth, ίδηα επεμεξγαζία) 

 

Αθνινπζνχλ ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο δηαηνκέο ηεο Γ. Ξαπαλδξένπ, ε 

πξψηε έμσ απφ ην πάξθν Γνπδή, ε δεχηεξε ζηε δηαζηαχξσζε ηεο κε ηελ νδφ 

Εψγθνπ θαη ε ηξίηε ζην γξακκηθφ πάξθν πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. 

Πηελ πξψηε πεξίπησζε (εηθφλα 4.5) παξαηεξείηαη πιάηνο δξφκνπ 8κ. κε δχν 

δψλεο ζηάζκεπζεο θαη πιάηνο πεδνδξνκίνπ 4κ. ζην νπνίν ππάξρνπλ θαηά 

δηαζηήκαηα ζεκεία ζηάζεο. Πην επφκελν ηκήκα ηεο Γ.Ξαπαλδξένπ ππάξρεη 

θαη δεχηεξν ξεχκα θπθινθνξίαο ζε πςνκεηξηθά κεγαιχηεξε ζηάζκε ελψ ε 

δηαδξνκή θίλεζεο ησλ πεδψλ ζπλερίδεη λα είλαη δηακνξθσκέλε θαη επράξηζηε 

κε ππθλή παξφδηα βιάζηεζε (εηθφλα 4.6). Ρν ηξίην ηκήκα, απηφ ηνπ 

γξακκηθνχ πάξθνπ αλακθίβνια είλαη θαη ην πην ελδηαθέξνλ σο πξάζηλνο 

άμνλαο.  
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Δηθόλα 4.5: Ζ νδφο Γ. Ξαπαλδξένπ έμσ απφ ην πάξθν Γνπδή                                                     

(πεγή: ίδηα ζρεδίαζε, πξνζσπηθφ αξρείν) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.6: Ζ νδφο Γ. Ξαπαλδξένπ ζην χςνο ηεο νδνχ Εψγθνπ                                                     

(πεγή: ίδηα ζρεδίαζε, πξνζσπηθφ αξρείν) 
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Δηθόλα 4.7: Ρν γξακκηθφ πάξθν θαηά κήθνο ηεο νδνχ Γ. Ξαπαλδξένπ                                          

(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν) 

 

Ρν κεγάιν πιάηνο ηνπ πάξθνπ αμηνπνηείηαη κε ηε δεκηνπξγία ισξίδσλ 

θίλεζεο γηα πεδνχο θαη πνδειάηεο, ζεκείσλ ζηάζεο-ππαίζξησλ θαζηζηηθψλ θαη 

θπζηθά πνιιψλ παξηεξηψλ κε θπηά θαη δέληξα, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ κηα 

επράξηζηε αίζζεζε ζηνπο πεξαζηηθνχο θαη ηνπο θαηνίθνπο φιεο ηηο επνρέο ηνπ 

ρξφλνπ. Πην ζθίηζν ηεο εηθφλαο 4.7 θαίλνληαη νη δψλεο θίλεζεο πεδψλ θαη 

νρεκάησλ θαζψο θαη νη δψλεο πξαζίλνπ πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά κήθνο ηεο 

νδνχ. 

Ζ δαπεδφζηξσζε γίλεηαη κε ζπλδπαζκφ ηζηκεληέλησλ πιαθψλ, 

αθαλφληζηεο πέηξαο, θηιέησλ καξκάξνπ θαη θπβφιηζσλ ζε δηάθνξνπο 

ρξσκαηηζκνχο θαη κνηίβα ελψ νη καιαθέο επηθάλεηεο φπσο ην ρψκα θαη ην 

γξαζίδη εγθηβσηίδνληαη ζε παξηέξηα απφ ζθπξφδεκα. Ρέινο, ν εμνπιηζκφο ζηα 
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ζεκεία ζηάζεο πεξηιακβάλεη παγθάθηα, ζηληξηβάληα, ζηχινπο θσηηζκνχ θαη 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ πάξθνπ. 

Ρν δεχηεξν ηκήκα ηνπ πξάζηλνπ απηνχ άμνλα είλαη ε νδφο Νχινθ 

Ξάικε. Ν ζπγθεθξηκέλνο δξφκνο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ράξηε 4.4, είλαη 

αξηεξία B’ ηάμεο δειαδή έρεη ππεξηνπηθή ζεκαζία. Νδεγεί ζην πάξθν Ηιηζίσλ 

(εηθφλα 4.8) θαη θαηά κήθνο ηνπ ππάξρεη παξφδηα θχηεπζε.  

 

Δηθόλα 4.8: Ρν πάξθν Ηιηζίσλ (πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν) 

 

Δηθόλα 4.9: Αλάγιπθν εδάθνπο ηεο νδνχ Νχινθ Ξάικε                                                         

(πεγή: Google Earth, ίδηα επεμεξγαζία) 
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Ξαξνπζηάδεη ήπηα θιίζε ηεο ηάμεο ηνπ 3% (εηθφλα 4.9) θαη παξά ην 

γεγνλφο φηη ζην θνκκάηη ηνπ πνπ δηνηθεηηθά αλήθεη ζην Γήκν Εσγξάθνπ δελ 

έρεη πνιχ πιαηηά πεδνδξφκηα, ζηε ζπλέρεηα απνθηά δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα 

αθνχ απφ ηε κηα πιεπξά γεηηληάδεη κε κηα ζεηξά πάξθσλ κε θπξηφηεξν απηφ  

ησλ Ηιηζίσλ θαη απφ ηελ άιιε εθάπηεηαη κε ην ζπγθξφηεκα ησλ θνηηεηηθψλ 

εζηηψλ ηνπ ΔΘΞΑ πνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ρψξν ζπγθέληξσζεο θνηλνχ 

(εηθφλα 4.10).   

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.10: Ζ νδφο Νχινθ Ξάικε (πεγή: ίδηα ζρεδίαζε, πξνζσπηθφ αξρείν) 

 

β) Άμνλαο Σαμίινπ-Τδάζπνπ-Υαηδή-Εέξβα-Θνινθνηξώλε 

Θαηαιακβάλεη ην λφηην φξην ηνπ Γήκνπ (ράξηεο 4.4) θαη έρεη ηελ 

θαηεχζπλζε Αλαηνιήο-Γχζεο. Μεθηλά απφ ηελ νδφ Νχινθ Ξάικε θαη θαηαιήγεη 

ζηελ είζνδν ηεο Ξαλεπηζηεκηνχπνιεο, δίπια ζην Λεθξνηαθείν Εσγξάθνπ. 

Απνηειείηαη απφ πέληε δηαδνρηθέο νδνχο θαη ην κήθνο ηνπ είλαη πεξίπνπ 2,5   

ρηιηφκεηξα. Πηελ εηθφλα 4.11 θαίλεηαη ε θιίζε ηνπ άμνλα, ε νπνία αξρηθά είλαη 

κεγαιχηεξε θαη ζηε ζπλέρεηα ειαηηψλεηαη έρνληαο κέζε ηηκή πεξίπνπ 6%. 
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Δηθόλα 4.11: Αλάγιπθν εδάθνπο ησλ νδψλ Ραμίινπ, δάζπνπ, Σαηδή, Εέξβα, 

Θνινθνηξψλε (πεγή: Google Earth, ίδηα επεμεξγαζία) 

Ξξφθεηηαη γηα κηα δηαδξνκή πνπ γεηηληάδεη θαζ’ φιν ην κήθνο ηεο κε ηελ 

έθηαζε ηεο Ξαλεπηζηεκηνχπνιεο έρνληαο σο φξην δεληξνζηνηρίεο, ζάκλνπο θαη  

ππθλή βιάζηεζε ζηελ πιεπξά απηή. Πην αλαηνιηθφ ηεο άθξν, επί ηεο νδνχ 

Ραμίινπ, είλαη ε είζνδνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αζιεηηθνχ Θέληξνπ Ηιηζίσλ. 

Ρν πεδνδξφκην, ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ, έρεη επαξθέο πιάηνο θαη 

θαηάιιειε δηακφξθσζε κε θαηά δηαζηήκαηα ζεκεία ζηάζεο ψζηε λα 

πξνζθέξεη έλαλ επράξηζην πεξίπαην ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ή ηνπο 

επηζθέπηεο. Ζ ρακειήο έληαζεο θαη φριεζεο θίλεζε ησλ νρεκάησλ, επίζεο, 

ζπκβάιιεη ζε απηφ. Ρέινο, ιηγφηεξν δηακνξθσκέλα ηκήκαηα πεδνδξνκίσλ ή 

ηκήκαηα νδψλ ρσξίο πεδνδξφκην ζηε κηα ηνπο πιεπξά ρξεηάδνληαη κηθξήο 

θιίκαθαο επεκβάζεηο, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε ζπλέρεηα θαη ε εληαία εηθφλα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα θίλεζεο πεδψλ.  

Ξην θάησ παξαηίζεληαη ζρεκαηηθέο δηαηνκέο ηνπ άμνλα ζηηο νδνχο 

Ραμίινπ, Σαηδή θαη Θνινθνηξψλε θαζψο επίζεο θσηνγξαθίεο απφ ζεκεία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο (εηθφλα 4.12).  
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Δηθόλα 4.12: Πρεκαηηθέο δηαηνκέο θαη εηθφλεο ησλ νδψλ Ραμίινπ (α), Σαηδή (β) θαη 

Θνινθνηξψλε (γ) (πεγή: ίδηα ζρεδίαζε, πξνζσπηθφ αξρείν) 

(α) 

(β) 

(γ) 
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γ) Άμνλαο Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 

Ζ νδφο Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ είλαη έλαο αθφκε δξφκνο πνπ δηαζέηεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πξάζηλνπ άμνλα φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ ζηελ παξάγξαθν 

4.1.4. Μεθηλά απφ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θεξάπνληα θαη θαηαιήγεη ζην 

Λεθξνηαθείν Εσγξάθνπ απνηειψληαο ην φξην ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ ηνπ Γήκνπ 

Εσγξάθνπ κε ηελ Ξνιπηερλεηνχπνιε (ράξηεο 4.4). Έρεη κήθνο πεξίπνπ 1,3 

ρικ. θαη παξνπζηάδεη νκαιή θιίζε πνπ θπκαίλεηαη θαηά κέζν φξν απφ 2,8 έσο 

4,5% (εηθφλα 4.13).  

Δηθόλα 4.13: Αλάγιπθν εδάθνπο ηεο νδνχ Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ                                             

(πεγή: Google Earth, ίδηα επεμεξγαζία) 

Ξξφθεηηαη γηα έλα δξφκν κεγάινπ πιάηνπο νδνζηξψκαηνο θαη 

πεδνδξνκίσλ, εηδηθά ζηελ πιεπξά πνπ γεηηληάδεη ζηελ Ξνιπηερλεηνχπνιε, θαηά 

κήθνο ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ πνιιά ζεκεία ελδηαθέξνληνο (εηθφλα 4.14). Ζ 

είζνδνο ηεο Ξνιπηερλεηνχπνιεο, ε παιηά Φνηηεηηθή Δζηία ηνπ 

Δ.Κ.Ξνιπηερλείνπ, έλα κεγάιν ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ε είζνδνο ηεο Ξαλεπηζηεκηνχπνιεο είλαη θάπνηα απφ απηά. 

Ιφγσ, αθξηβψο, ηεο χπαξμεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ εθπαίδεπζεο, ν 

δξφκνο εμππεξεηεί θαζεκεξηλά ρηιηάδεο θνηηεηέο θαη καζεηέο αιιά θαη 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. 
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Δηθόλα 4.14: Δίζνδνο Ξνιπηερλεηνχπνιεο, Φνηηεηηθή Δζηία ΔΚΞ, ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, είζνδνο Ξαλεπηζηεκηνχπνιεο (πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν) 

 

Κε εμαίξεζε ηελ παξεκβνιή ηνπ Λεθξνηαθείνπ θαη ηελ πξνβιεκαηηθή 

δηακφξθσζε ηνπ ηκήκαηφο ηεο έμσ απφ απηφ θαζψο θαη ηελ αθεηεξία ησλ 

ιεσθνξείσλ ζηελ είζνδν ηεο Ξαλεπηζηεκηνχπνιεο, ε δηαδξνκή απφ ηελ 

πιεπξά πνπ ζπλνξεχεη κε ηελ Ξνιπηερλεηνχπνιε απνηειεί έλαλ ηδαληθφ 

ζπλερή πξάζηλν άμνλα. Ζ ππθλή θχηεπζε, ην επξχ πιάηνο θαη νη θαηά 

δηαζηήκαηα πξνζθεξφκελνη ρψξνη γηα ζηάζε θαη μεθνχξαζε δεκηνπξγνχλ έλα 

επράξηζην πεξηβάιινλ γηα πεξπάηεκα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο.  

Πηελ εηθφλα 4.15 θαίλνληαη ηέζζεξηο ραξαθηεξηζηηθά ζθίηζα απφ ζεκεία 

ηεο Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ. Ρν νδφζηξσκα έρεη πιάηνο πεξίπνπ 10κ. 

παξαιακβάλνληαο ηε κνλφδξνκε θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη δπν ζεηξέο 

ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ. Δθαηέξσζελ απηνχ ππάξρεη πεδνδξφκην 1-1,50κ. 

ελψ ε θπξίσο δηαδξνκή πεδψλ αλάκεζα ζε δέληξα θαη ζάκλνπο, αθνινπζεί ηελ 

πεξίθξαμε ηεο Ξνιπηερλεηνχπνιεο θαη εκθαλίδεη κεηαβαιιφκελν εχξνο, 

έρνληαο θαηά κέζν φξν πιάηνο 2 κέηξα. Δπηπξφζζεηα, ζε ηαθηέο απνζηάζεηο 

ππάξρνπλ παγθάθηα θαη δηεπξχλζεηο ηεο δηαδξνκήο γηα ηελ μεθνχξαζε ησλ 

πεξηπαηεηψλ.  
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Δηθόλα 4.15: Πρεκαηηθή ραξαθηεξηζηηθέο δηαηνκέο ηεο νδνχ Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ: α) ζηελ 

εθθιεζία ηνπ Αγ. Θεξάπνληα β) ζηελ είζνδν ηεο Ξνιπηερλεηνχπνιεο γ)  ζηελ είζνδν ησλ 

Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ Δ.Κ.Ξ. θαη δ) ζηελ είζνδν ηεο Ξαλεπηζηεκηνχπνιεο   (πεγή: ίδηα 

ζρεδίαζε) 

 

(β) 

(γ) 

(α) 

(δ) 
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Δηθόλα 4.16: Ζ δηακνξθσκέλε δηαδξνκή πεδψλ θαηά κήθνο ηεο Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ                       

(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν) 

 

Ππκπεξαζκαηηθά, νη νδνί Γ. Ξαπαλδξένπ-Νχινθ Ξάικε, Ραμίινπ-

δάζπνπ-Σαηδή-Εέξβα-Θνινθνηξψλε θαη Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ 

ζπγθεληξψλνπλ σο έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ ηνπο ππφινηπνπο ψζηε 

λα ζεσξεζνχλ πξάζηλνη άμνλεο. Δπηπιένλ, ην πξάζηλν ηφμν πνπ δεκηνπξγνχλ 

πεξηβάιιεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ δνκεκέλνπ αζηηθνχ ηζηνχ πινπνηψληαο 

κηα ζπλερή δηαδξνκή πεδψλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ. 

 

4.1.7 Ζκη-δηακνξθσκέλνη πξάζηλνη άμνλεο 

Πηελ θαηεγνξία ησλ εκη-δηακνξθσκέλσλ αμφλσλ θαηαηάζζνληαη εθείλεο 

νη νδνί ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξάζηλσλ 

αμφλσλ αιιά απαηηνχλ κηθξέο ή κεγαιχηεξεο παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ εληαία κνξθή θαη κηα ειθπζηηθή γηα πεξπάηεκα εηθφλα. Βξίζθνληαη 

κέζα ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ ηνπ Γήκνπ θαη δηαηξέρνπλ ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο 

ηνπ (ράξηεο 4.5).  
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Απηνί ινηπφλ, νη εκη-δηακνξθσκέλνη πξάζηλνη άμνλεο πνπ εληνπίζηεθαλ 

ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ είλαη νη εμήο: 

 Άμνλαο Αι. Ξαπάγνπ-Κπηζθίλε 

 Άμνλαο Αζ. Γηάθνπ-Θξίλσλ 

 Άμνλαο Θαδαληδάθε 

 Άμνλαο Γακαζίππνπ-Ξεξηάλδξνπ-Γαιήλεο-Γξ. Απμεληίνπ 

α) Άμνλαο Αι. Παπάγνπ-Κπηζθίλε 
 

Ζ ιεσθφξνο Ξαπάγνπ είλαη ε θεληξηθφηεξε νδηθή αξηεξία ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ. Ππγθεληξψλεη, πιελ ηεο θαηνηθίαο, ζε φιν ην κήθνο 

ηεο δξαζηεξηφηεηεο εκπνξίνπ, ππεξεζηψλ θαη αλαςπρήο θαη παξαιακβάλεη 

θαζεκεξηλά κεγάινπο θφξηνπο θπθινθνξίαο ηφζν νρεκάησλ φζν θαη πεδψλ. 

Ρα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άμνλα γηα ην φιν δίθηπν είλαη ε ήπηα, θαηά 

κέζν φξν, θιίζε ηεο ηάμεο ηνπ 5-6% (εηθφλα 4.17), ηα κεγάια πεδνδξφκηα θαη 

ε επηκειεκέλε παξφδηα θχηεπζε, θαζψο επίζεο ην γεγνλφο φηη έρεη πξφζβαζε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.17: Αλάγιπθν εδάθνπο ησλ νδψλ Ξαπάγνπ θαη Κπηζθίλε (πεγή: Google Earth, ίδηα 

επεμεξγαζία) 
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   -88-        Υάξηεο 4.5: Ζκη-δηακνξθσκέλνη πξάζηλνη άμνλεο ζην Γήκν Εσγξάθνπ (πεγή: Ρερληθή πεξεζία Γήκνπ Εσγξάθνπ, ίδηα επεμεξγαζία)                                                                                              
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ζην επξχηεξν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην πάξθν Δηξήλεο κέζσ κηαο δηαγψληαο πεδνδξνκεκέλεο παξφδνπ πνπ 

θαίλεηαη ζην ράξηε 4.5. 

Πην δπηηθφ ηνπ άθξν, επί ηεο νδνχ Κπηζθίλε, ν άμνλαο ζπκβάιιεη 

αληζφπεδα κε ηελ νδφ Νχινθ Ξάικε δεκηνπξγψληαο αδηέμνδν γηα ηα νρήκαηα 

θαη έλα κηθξφ ρψξν πξαζίλνπ κε ζθαινπάηηα γηα ηνπο πεδνχο. Ζ κεηαηφπηζε 

ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ απφ ηελ Ξαπάγνπ ζηελ Κπηζθίλε γίλεηαη ζην χςνο ηεο 

πιαηείαο Άλνημεο δηφηη απφ εθεί θαη πέξα κεηψλεηαη αηζζεηά ην πιάηνο ηνπ 

πεδνδξνκίνπ ηεο ι. Ξαπάγνπ θαη ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζηε δηαζηαχξσζε κε 

ηελ Νχινθ Ξάικε είλαη απμεκέλε.  

Πηνλ άμνλα ζπλνιηθά ρξεηάδνληαη επεκβάζεηο ζε φηη αθνξά ηε 

δηεπζέηεζε ησλ πεδνδξνκίσλ κε ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πιάηνπο ηνπο, ηελ 

απνκάθξπλζε εκπνδίσλ απφ ηε ισξίδα θίλεζεο ησλ πεδψλ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ θζνξψλ. 

 

 

 
Δηθόλα 4.18: Ζ ιεσθφξνο Ξαπάγνπ (πεγή: ίδηα ζρεδίαζε, πξνζσπηθφ αξρείν) 
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Δηθόλα 4.19: Ζ νδφο Κπηζθίλε (πεγή: ίδηα ζρεδίαζε, πξνζσπηθφ αξρείν) 
 

β) Άμνλαο Αζ. Γηάθνπ-Θξίλσλ  
 

Ν άμνλαο απνηειείηαη απφ ηηο νδνχο Αζ. Γηάθνπ θαη Θξίλσλ, έρεη κήθνο 

790κ., κέηξηα θιίζε (εηθφλα 4.19) θαη νδεγεί ζηελ είζνδν 1 ηνπ πάξθνπ 

Δηξήλεο.  

Δηθόλα 4.20: Αλάγιπθν εδάθνπο ησλ νδψλ Αζ. Γηάθνπ-Θξίλσλ                                                 
(πεγή: Google Earth, ίδηα επεμεξγαζία) 
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Ρα πεδνδξφκηα έρνπλ θαηά κέζν φξν πιάηνο 1κ. θαη ην νδφζηξσκα 5κ. 

ελψ ζηα πεδνδξνκεκέλα θνκκάηηα ηνπ άμνλα (ράξηεο 4.5) παξαηεξνχληαη 

ηνπηθέο δηεπξχλζεηο. Νη πεδφδξνκνη πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ άμνλα βξίζθνληαη ν 

έλαο κελ κεηαμχ ησλ νδψλ Σιφεο θαη αθίλζνπ (πιεζίνλ ηεο πιαηείαο Θξήηεο) 

θαη ν άιινο κεηαμχ ησλ νδψλ Ξαπαλαζηαζίνπ θα Θξήηεο παξαπιεχξσο 

κεγάινπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο δεκνηηθψλ, γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ. Θαηά 

κήθνο ηνπ άμνλα ππάξρνπλ δεληξνζηνηρίεο πνπ δεκηνπξγνχλ θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ γηα πεξπάηεκα, σζηφζν παξαηεξείηαη ζπρλά θαηαπάηεζε ηνπ 

πεδνδξνκίνπ θαη παξνπζία ζηνηρείσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε ησλ 

θαηνίθσλ, θαηλφκελα πνπ πξέπεη ζχληνκα λα αληηκεησπηζηνχλ γηα ηελ νκαιή 

ηνπ ιεηηνπξγία ηνπ λένπ δηθηχνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.21: Ζ νδφο Θξίλσλ (πεγή: ίδηα ζρεδίαζε, πξνζσπηθφ αξρείν) 
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γ) Άμνλαο Θαδαληδάθε 

Ξξφθεηηαη γηα έλαλ επζχ άμνλα κε ήπην αλάγιπθν (εηθφλα 4.22), ν 

νπνίνο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ άμνλα Κπηζθίλε-Ξαπάγνπ κεηά ηελ παξεκβνιή 

ηνπ πάξθνπ Δηξήλεο (ράξηεο 4.5).  

 

Δηθόλα 4.22: Αλάγιπθν εδάθνπο ηεο νδνχ Θαδαληδάθε                                                           

(πεγή: Google Earth, ίδηα επεμεξγαζία) 

 

Ρν πιάηνο ησλ πεδνδξνκίσλ ηνπ, ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, 

θπκαίλεηαη απφ 1-1,50κ. ελψ ην νδφζηξσκα έρεη πιάηνο πεξίπνπ 6κ (εηθφλα 

4.23). Θεηηθά ζηνηρεία είλαη ε έληνλε παξνπζία ηνπ πξαζίλνπ θαηά κήθνο ηνπ 

θαη ε θαιή θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

πξνηείλεηαη ε δηαπιάηπλζε ησλ πεδνδξνκίσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο 

ρψξνπ γηα ηνπο πεδνχο θαη ε θαηάιιειε δηακφξθσζε γηα ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

Ζ ζέζε ηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ην δίθηπν πξάζηλσλ δηαδξνκψλ 

θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη απνδέθηε ξνψλ πεδψλ απφ έλα αξθεηά κεγάιν 

πνιενδνκηθφ θνκκάηη ηνπ Γήκνπ ηηο νπνίεο ζα θαηεπζχλεη πξνο ηε Βίια 

Εσγξάθνπ θαη ηνλ επξχηεξν πξάζηλν ππξήλα. 
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Δηθόλα 4.23: Ζ νδφο Θαδαληδάθε (πεγή: ίδηα ζρεδίαζε, πξνζσπηθφ αξρείν) 

 

δ) Άμνλαο Γακαζίππνπ-Πεξηάλδξνπ-Γαιήλεο-Γξ. Απμεληίνπ 
 

Δίλαη ν ηειεπηαίνο απφ ηνπο άμνλεο πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

εκη-δηακνξθσκέλσλ πξάζηλσλ αμφλσλ αιιά πνιχ ζεκαληηθφο κε δεδνκέλν φηη 

δηαηξέρεη ζρεδφλ φιν ην Γήκν Εσγξάθνπ (ράξηεο 4.5) έρνληαο κήθνο πεξίπνπ 

2ρικ. Απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο δηαδνρηθέο νδνχο (Γακαζίππνπ-Ξεξηάλδξνπ-

Γαιήλεο-Γξ.Απμεληίνπ) πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ε 

θαζεκηά θαη ζπλδένπλ ηηο ζπλνηθίεο Ηιίζηα θαη Άλσ Ηιίζηα. Πε γεληθέο γξακκέο, 

δηαζέηεη πνιχ πξάζηλν θαη παξνπζηάδεη κηθξή θιίζε ηνπ εδάθνπο κε νκαιέο 

κεηαβνιέο (εηθφλα 4.24).  

Ξαξαηεξψληαο ζπλνιηθά ην ζπγθεθξηκέλν άμνλα, δηαπηζηψλνπκε φηη 

πεξλά απφ ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη ζην ηέινο ηνπ 

(πεδνδξνκεκέλα ηκήκαηα), απφ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεξαζίκνπ θαη απφ 

κηθξνχο ρψξνπο πξαζίλνπ. Νη ρψξνη απηνί ζπγθέληξσζεο θνηλνχ ηνλ 

ηξνθνδνηνχλ θαζεκεξηλά κε ζεκαληηθέο ξνέο πεδψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ κε 
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κηα θάζεηε δίνδν λα δηνρεηεπζνχλ πξνο ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο Βίιαο 

Εσγξάθνπ.  

Δηθόλα 4.24: Αλάγιπθν εδάθνπο ησλ νδψλ Γακαζίππνπ-Ξεξηάλδξνπ-Γαιήλεο-Απμεληίνπ 

(πεγή: Google Earth, ίδηα επεμεξγαζία) 

 

Ρν δχζθνιν δεδνκέλν ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε γεσκεηξία ησλ 

νδψλ ηεο δηαδξνκήο. Νη δηαηνκέο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ πνηθίιινπλ 

γεγνλφο πνπ εκπνδίδεη ηε ζπλερφκελε θπθινθνξηαθή ξνή ησλ πεδψλ ζε φιν ην 

κήθνο ηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ. Ζ νδφο Γακαζίππνπ ζην 

χςνο ηεο Ξαπαδηακαληνπνχινπ είλαη κνλφδξνκνο κε κεγάιν πιάηνο 

νδνζηξψκαηνο θαη κηθξά πεδνδξφκηα ελψ ζην χςνο ηεο νδνχ Θεξαζνχληνο 

απνθηά δχν ξεχκαηα θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη ελδηάκεζε θπηεκέλε λεζίδα 

πιάηνπο 1κ. Πηελ νδφ Ξεξηάλδξνπ κεηαβάιιεηαη, επίζεο, ην πιάηνο κε 

ραξαθηεξηζηηθά ηα ζεκεία κπξνζηά ζηνλ Αγ. Σαξάιακπν, φπνπ ζηελεχεη 

απφηνκα ηνπηθά (εηθφλα 4.25α) θαη είλαη πεδφδξνκνο ελψ ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

δξφκνο δχν θαηεπζχλζεσλ κε λεζίδα πξαζίλνπ (εηθφλα 4.25β). Αληίζηνηρεο 

κεηαβνιέο παξαηεξνχληαη θαη ζηε Γξ. Απμεληίνπ (εηθφλα 4.25γ). Ππλεπψο, 

απαηηείηαη κηα λέα ράξαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νδψλ κε γλψκνλα ην φηη 
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απνηεινχλ κέξε κηαο επξχηεξεο δηαδξνκήο πνπ απεπζχλεηαη πξσηίζησο ζηνπο 

πεδνχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.25: Πρεκαηηθέο ραξαθηεξηζηηθέο δηαηνκέο ησλ νδψλ Ξεξηάλδξνπ [α,β] θαη 

Απμεληίνπ [γ] (πεγή: ίδηα επεμεξγαζία) 
 

 

(α) 

(β) 

(γ) 
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Δηθόλα 4.26: Φσηνγξαθηθή απεηθφληζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ ηνπ άμνλα Γακαζίππνπ-

Ξεξηάλδξνπ-Γαιήλεο-Απμεληίνπ (πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν) 
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4.1.8 Λένη πξάζηλνη άμνλεο 

Νη λένη πξάζηλνη άμνλεο είλαη δξφκνη ηνπηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίνη είηε  

νδεγνχλ ζε πθηζηάκελνπο ή εκη-δηκνξθσκέλνπο πξάζηλνπο άμνλεο γηα λα 

κεηαθέξνπλ κέζσ απηψλ ηνπο πεδνχο απφ ην εζσηεξηθφ ησλ πνιενδνκηθψλ 

ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ, είηε 

νδεγνχλ απεπζείαο ζε απηφ. Ζ επηινγή ησλ λέσλ πξάζηλσλ αμφλσλ πξνήιζε 

σο απφηνθνο ηεο πξφζεζεο λα δηθηπσζνχλ νη δηάζπαξηνη ρψξνη πξαζίλνπ θαη 

ρψξνη ζπγθέληξσζεο θνηλνχ κέζα ζηνλ ππθλνδνκεκέλν αζηηθφ ηζηφ θαη λα 

αλαδεηρζεί ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ. Νη δξφκνη πνπ 

επηιέρηεθαλ είλαη νη εμήο: Δι. Βεληδέινπ, Αλαθξένληνο, Πηδψλνο-Καξθάλδαο-

Αξάδνπ, Αγ. Γεξαζίκνπ-Ξνιπθήκνπ, Μεξνγηάλλε, Καξάηνπ, Γ’ Νξεηλήο 

Ραμηαξρίαο-Ηλδνχ, Κελίππνπ, Ξαπαθιέζζα-Γηζηφκνπ-Σιφεο. 

Ξαξαθάησ αλαθέξνληαη, ελδεηθηηθά, ηξία παξαδείγκαηα απφ ηνπο 

πξνηεηλφκελνπο λένπο πξάζηλνπο άμνλεο θαη δίλνληαη ηα βαζηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη, εθ ησλ πξνηέξσλ, φηη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ 

απηνί παξαπάλσ, είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια θπθινθνξηαθά 

κέηξα ηφζν ζε επίπεδν ππνδνκήο φζν θαη ζε επίπεδν ξπζκίζεσλ ζηνπο 

δξφκνπο απηνχο. 

α) Άμνλαο Δι. Βεληδέινπ 

Μεθηλά απφ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγ. Θεξάπνληα, απνηειεί πξνέθηαζε ηεο 

Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ θαη θαηαιήγεη ζηελ Νχινθ Ξάικε (ράξηεο 4.6). 

Ξξφθεηηαη γηα έλαλ επζχ άμνλα κε κήθνο 560κ. πνπ παξνπζηάδεη κέζε θιίζε 

απφ 4-7% (εηθφλα 4.27). Πην ηκήκα ηνπ κεηαμχ ησλ νδψλ Μεξνγηάλλε θαη 

Σξπζίππνπ, ιίγν πξηλ ηελ Νχινθ Ξάικε πεδνδξνκείηαη ελψ γεληθά εκθαλίδεη 

ζεκαληηθή θίλεζε νρεκάησλ.                                                                                           

Πε φηη αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δξφκνπ, ην νδφζηξσκα έρεη 

πιάηνο 5κ. θαη βξίζθεηαη ζε κέηξηα θαηάζηαζε ελψ ηα πεδνδξφκηα πεξίπνπ 

1,50κ. θαη είλαη ζε θαθή θαηάζηαζε. Ρν πξάζηλν είλαη έλα ζηνηρείν πνπ 

θπξηαξρεί ζηνλ άμνλα κε ηε κνξθή δεληξνζηνηρηψλ (εηθφλα 4.28) θαη 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επράξηζηε δηαδξνκή πνπ νινθιεξψλεη κηα 
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θπθιηθή πνξεία γχξσ απφ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηνπ 

Γήκνπ Εσγξάθνπ. Πην ζπγθεθξηκέλν άμνλα  πξνηείλεηαη  ε δηαπιάηπλζε ησλ 

πεδνδξνκίσλ θαη ε κεηαθνξά ηεο ζηάζκεπζεο ζε παξάπιεπξνπο δξφκνπο 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ρξήζε ηνπ απφ πεδνχο θαη πνδειάηεο. 

 

Δηθόλα 4.27: Αλάγιπθν εδάθνπο ηεο νδνχ Δι. Βεληδέινπ                                                      

(πεγή: Google Earth, ίδηα επεμεξγαζία) 

 

 

 

Δηθόλα 4.28: Ζ νδφο Δι. Βεληδέινπ (πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν) 
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β) Άμνλαο Αλαθξένληνο 
 

Βξίζθεηαη ζηελ «θαξδηά» ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηνπ Γήκνπ 

Εσγξάθνπ, έρεη επζεία ράξαμε θαη παξνπζηάδεη θαηά κέζν φξν θιίζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 7-8%. Ππλδέεη ηηο νδνχο Νχινθ Ξάικε θαη Κελίππνπ, ε νπνία θαηαιήγεη 

ζην επξχηεξν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ. Ρα πεδνδξφκηα 

έρνπλ πιάηνο πεξίπνπ 1,20 κ. θαη ην νδφζηξσκα πεξίπνπ 5κ. ελψ ην πξάζηλν 

ζπλαληάηαη ππφ κνξθή κεκνλνκέλσλ δέληξσλ.  

Δηθόλα 4.29: Αλάγιπθν εδάθνπο ηεο νδνχ Αλαθξένληνο                                                       
(πεγή: Google Earth, ίδηα επεμεξγαζία) 

 

Δηθόλα 4.30: Ζ νδφο Αλαθξένληνο (πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν) 
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Θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, πξνηείλεηαη ε αχμεζε ηνπ ρψξνπ θίλεζεο ησλ 

πεδψλ θαη ηνπ πξαζίλνπ θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ.  

γ) Άμνλαο Κελίππνπ   

Γξφκνο ζηελ θαηεχζπλζε Βνξξά-Λφηνπ κε θιίζε πεξίπνπ 12% θαη 

κηθξνχ πιάηνπο ηφζν νδνζηξψκαηνο φζν θαη πεδνδξνκίσλ. Δπηιέγεηαη ιφγσ 

ηεο ζέζεο ηνπ θαζψο θαη κπνξεί λα κεηαθέξεη ξνέο πεδψλ απφ ηελ πεξηνρή 

ησλ Άλσ Ηιηζίσλ πξνο ην ζπγθξφηεκα ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ. 

Δηθόλα 4.31: Αλάγιπθν εδάθνπο ηεο νδνχ Κελίππνπ                                                       
(πεγή: Google Earth, ίδηα επεμεξγαζία) 

 

Δηθόλα 4.32: Ζ νδφο Κελίππνπ (πξνζσπηθφ αξρείν) 
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Νη ππφινηπνη λένη πξάζηλνη άμνλεο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 4.33: 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 4.33: Λένη πξάζηλνη άμνλεο: α) Πηδψλνο, β) Ξνιπθήκνπ-Αγ.Γεξαζίκνπ, γ) 

Μεξνγηάλλε, δ) Καξάηνπ, ε) Γ’ Νξεηλήο Ραμηαξρίαο ζη) Σιφεο (πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν) 

(α) (β) 

(γ) (δ) 

(ε) (ζη) 



 
Έληαμε ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ ζε δίθηπν πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζην Γήκν Εσγξάθνπ  

Γεκήηξεο Ε. Αλδξηθφπνπινο   

   

   -103-        

Αλαθεθαιαηψλνληαο φια φζα πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ, ην λέν δίθηπν 

πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ (ράξηεο 4.7) εθπιεξψλεη δχν 

ζηφρνπο. Αθελφο δηθηπψλεη ηνπο πξάζηλνπο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη 

δηάζπαξηνη ζην ππθλνδνκεκέλν εζσηεξηθφ ηεο πφιεο ηνπ Εσγξάθνπ, 

αθεηέξνπ ζηξέθεηαη πξνο ην επξχηεξν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο Βίιαο 

Εσγξάθνπ, θαζηζηψληαο απηφ επίθεληξν ηνπ Γήκνπ. Ρν δίθηπν ζπγθξνηείηαη 

απφ ηξία είδε πξάζηλσλ αμφλσλ.  

Ρν πξψην είδνο είλαη εθείλνη νη άμνλεο, νη νπνίνη ζηελ ζεκεξηλή ηνπο 

κνξθή θαη θαηάζηαζε πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο κηαο αζθαινχο, πξάζηλεο θαη 

άλεηεο δηαδξνκήο γηα ηνπο πεδνχο (κεγάια πεδνδξφκηα, θαιή θαηάζηαζε 

πεδνδξνκίσλ, επαξθήο θχηεπζε θηι.) θαη είλαη νη άμνλεο Γ. Ξαπαλδξένπ-

Νχινθ Ξάικε, Ραμίινπ-δάζπνπ-Σαηδή-Εέξβα-Θνινθνηξψλε θαη Ζξ. 

Ξνιπηερλείνπ. Πηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη άμνλεο πνπ έρνπλ πνιιά 

απφ ηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά αιιά ρξήδνπλ κηθξψλ ή θαη κεγαιχηεξσλ 

επεκβάζεσλ θαη βειηηψζεσλ γηα λα γίλνπλ απφιπηα ιεηηνπξγηθέο. Δδψ 

πεξηιακβάλνληαη νη νδνί Αι. Ξαπάγνπ-Κπηζθίλε, Αζ. Γηάθνπ-Θξίλσλ, 

Θαδαληδάθε, Γακαζίππνπ-Ξεξηάλδξνπ-Γαιήλεο-Γξ. Απμεληίνπ. Ρέινο, είλαη νη 

λένη πξάζηλνη άμνλεο νη νπνίνη ζπλδένπλ πξάζηλνπο ρψξνπο θαη ρψξνπο 

ζπγθέληξσζεο θνηλνχ θαη απαηηνχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξεκβάζεηο 

πξνθεηκέλνπ εθπιεξψζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο (Δι. Βεληδέινπ, Αλαθξένληνο, 

Πηδψλνο-Καξθάλδαο-Αξάδνπ, Αγ. Γεξαζίκνπ-Ξνιπθήκνπ, Μεξνγηάλλε, 

Καξάηνπ, Γ’ Νξεηλήο Ραμηαξρίαο-Ηλδνχ, Κελίππνπ, Ξαπαθιέζζα-Γηζηφκνπ-

Σιφεο). Ζ επηινγή ησλ λέσλ απηψλ αμφλσλ ζε θάπνηα ζεκεία κπνξεί λα 

επηδέρεηαη ηξνπνπνηήζεσλ πάλησο πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηε ρξεζηκφηεηά 

ηνπο ζην ζχγρξνλν αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Θιείλνληαο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηξεηο θαηεγνξίεο πξάζηλσλ 

αμφλσλ (πθηζηάκελνη, εκη- δηακνξθσκέλνη θαη λένη) πνπ ζπλαπνηεινχλ ην λέν 

δίθηπν, παξά ην γεγνλφο φηη αλαιχζεθαλ μερσξηζηά, δελ είλαη αλεμάξηεηεο 

κεηαμχ ηνπο αληηζέησο ζπκπιέθνληαη θαη αιιεινηξνθνδνηνχληαη πξνθεηκέλνπ 

λα παξαιάβνπλ ηηο ξνέο ησλ πεδψλ θαη λα ηηο νδεγήζνπλ ζην κεγαιχηεξν 

θπζηθφ πλεχκνλα πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ.  
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Υάξηεο 4.7: Λέν δίθηπν πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζην Γήκν Εσγξάθνπ (πεγή: Ρερληθή πεξεζία Γήκνπ Εσγξάθνπ, ίδηα επεμεξγαζία)                                                                                              
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4.2 Παξεκβάζεηο πέξημ ηνπ επξύηεξνπ Ο.Σ. Βίιαο Εσγξάθνπ 

4.2.1 Κέηξα πεξηνξηζκνύ ηεο ηαρύηεηαο ησλ νρεκάησλ 

 Όπσο, ήδε, αλαθέξζεθε, γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ελφο 

δηθηχνπ θίλεζεο πεδψλ, αληίζηνηρνπ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηελ εξγαζία, θχξηα 

απαίηεζε είλαη ε θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ επξχηεξνπ νδηθνχ 

πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηαρχηεηαο ησλ νρεκάησλ πνπ 

θηλνχληαη ζε απηφ. Πε πνιιέο επξσπατθέο πφιεηο, εδψ θαη δεθαεηίεο, έρνπλ 

εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά κηα ζεηξά απφ κέηξα πνπ βξίζθνληαη ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηελ Διιάδα αξθεί λα 

πινπνηεζνχλ ζσζηά θαη λα ηεξνχληαη απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. 

Νξηζκέλα απφ ηα κέηξα είλαη ηα παξαθάησ20: 

α) Αιιαγέο ζηελ πςνµεηξηθή δηαµόξθσζε ηεο νδνύ – Οδηθέο 

Τβώζεηο (Road humps) 

o Τβώζεηο θπθιηθήο δηαηνµήο (Round Top Humps) (εηθφλα 4.34) 

Σαξαθηεξηζηηθά: βψζεηο θπθιηθήο δηαηνκήο πνπ ηνπνζεηνχληαη εγθάξζηα 

ζηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζε φιν ην πιάηνο ηνπ νδνζηξψµαηνο καδί κε απιάθη γηα 

ηελ απνζηξάγγηζε 

Θαηάιιειεο ζέζεηο εθαξµνγήο : Πε θαηνηθεµέλεο πεξηνρέο (φρη αζηηθά θέληξα) 

Ραρχηεηα πνπ επηηπγράλεηαη : 20 – 25 ριµ./ψξα  

∆ηαζηάζεηο/Απνζηάζεηο : 50 – 100 mm χςνο, 3,5 – 4,0 µ. µήθνο / Απφζηαζε 

µεηαμχ πβψζεσλ < 100 µ.  

o Καμηιάξηα (Speed Cushions) 

                                                
20   Θνπηνχιαο Δ. (2010), Ζ ρξήζε ησλ κέηξσλ ήπηαο θπθινθνξίαο ζηε δηακφξθσζε κηαο 
πνιηηηθήο ζηε δηαρείξηζε ηεο ηαρχηεηαο. Ζ πεξίπησζε ηεο ηεξάξρεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ 
∆ήκνπ Ξπιαίαο, Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γ.Ξ.Κ.Π. Πρεδηαζκφο, Νξγάλσζε θαη 
Γηαρείξηζε ησλ Ππζηεκάησλ Κεηαθνξψλ, Α.Ξ.Θ. 
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Σαξαθηεξηζηηθά: Πηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη πβψζεηο νξζνγσληθήο 

δηαηνµήο, πιάηνπο φζν ελφο νρήµαηνο, ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο 2 – 3 θαηά 

πιάηνο ηνπ νδνζηξψµαηνο 

Θαηάιιειεο ζέζεηο εθαξµνγήο: Πε πεξηνρέο µε ζπρλή δηέιεπζε ιεσθνξείσλ ή 

θαη νρεµάησλ έθηαθηεο αλάγθεο. Ππρλά ζπλνδεχνληαη µε άιια µέηξα φπσο 

πεξηνξηζµνχο ζηάζµεπζεο ή πξνεμνρέο πεδνδξνµίσλ πξνθεηµέλνπ λα 

απνθεχγεηαη ε δηέιεπζε βαξέσλ (θνξηεγψλ) νρεµάησλ 

Ραρχηεηα πνπ επηηπγράλεηαη: 32 – 40 ριµ. / ψξα  

∆ηαζηάζεηο/Απνζηάζεηο: 60 – 90 mm χςνο / Απφζηαζε µεηαμχ πβψζεσλ < 75 

µ. Ρππηθέο δηαηάζεηο 1,6 µ (πιάηνο) x 3,1 µ.(µήθνο) 

Θιίζε ξαµπψλ εηζφδνπ - εμφδνπ: φρη πην απφηνµεο απφ 1/8 

Θιίζε πιεπξηθψλ ξαµπψλ: φρη πην απφηνµεο απφ 1/4 

o Τβώζεηο µε επίπεδε επηθάλεηα ζηελ θνξπθή (Flat Top Humps) 

Σαξαθηεξηζηηθά: Ύβσζε πνπ θαιχπηεη φιν ην πιάηνο ηνπ νδνζηξψµαηνο, µε 

επίπεδε επηθάλεηα ζηελ θνξπθή ηνπιάρηζηνλ 1 µ. 

Θαηάιιειεο ζέζεηο εθαξµνγήο: Πε πεξηνρέο µε δηαβάζεηο πεδψλ εηδηθά ζε 

ζεµεία πνπ νη πβψζεηο βξίζθνληαη ζην ίδην χςνο µε ην πεδνδξφµην 

Ραρχηεηα πνπ επηηπγράλεηαη: Ζ ραµειφηεξε είλαη 22 ριµ. / ψξα φηαλ ε 

χβσζε έρεη χςνο 100 mm. Ρππηθή ηηµή ηαρχηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη 32 

ριµ./ψξα  

∆ηαζηάζεηο/Απνζηάζεηο : 50 – 100 mm χςνο (φρη πεξηζζφηεξν απφ 75 mm ζε 

δξφµνπο πνπ δηέξρνληαη ιεσθνξεία) 

Απφζηαζε µεηαμχ ηνπο: 70 – 100 µ. Ρππηθφ µέγεζνο : 1,5 – 4 µ. µήθνο                  

Θιίζεηο ξαµπψλ: απφ 1/10 έσο 1/20 

o Πιαηώ (Speed Tables) (εηθφλα 4.35) 

Σαξαθηεξηζηηθά: Ξξφθεηηαη γηα πβψζεηο µε επίπεδε επηθάλεηα ζηελ θνξπθή 

µήθνπο 6 µ.,θαηάιιειεο γηα δηέιεπζε νρεµάησλ µεγάινπ µήθνπο φπσο ηα 

ιεσθνξεία Θαηάιιειεο ζέζεηο εθαξµνγήο : Πε ππθλνθαηνηθεµέλεο πεξηνρέο 

θαη εµπνξηθέο νδνχο πνιχ εμππεξεηηθέο ζε πνιπζχρλαζηεο δηαβάζεηο πεδψλ 



 
Έληαμε ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ ζε δίθηπν πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζην Γήκν Εσγξάθνπ  

Γεκήηξεο Ε. Αλδξηθφπνπινο   

   

   -107-        

Ραρχηεηα πνπ επηηπγράλεηαη: Ζ ραµειφηεξε είλαη 22 ριµ./ψξα, φηαλ ε χβσζε 

έρεη χςνο 100 mm. Ρππηθή ηηµή ηαρχηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη 32 ριµ / ψξα  

∆ηαζηάζεηο/Απνζηάζεηο: 50 – 100 mm χςνο (φρη πεξηζζφηεξν απφ 75 mm ζε 

δξφµνπο πνπ δηέξρνληαη ιεσθνξεία) 

Απφζηαζε µεηαμχ ηνπο: 70 – 100 µ. Ρππηθφ µέγεζνο : 4 – 10 µ. µήθνο                           

Θιίζεηο ξαµπψλ: απφ 1/10 έσο 1/20 

o Τπεξπςσµέλεο δηαζηαπξώζεηο/δηαβάζεηο (Junction lateau/Raised 

Crossings) 

Σαξαθηεξηζηηθά: Όπσο νη πβψζεηο µε επίπεδε επηθάλεηα ζηελ θνξπθή, πνπ 

θαιχπηνπλ φµσο µηα δηαζηαχξσζε (ή δηάβαζε) ζε φιν ην µήθνο θαη ην εχξνο 

ηεο 

Θαηάιιειεο ζέζεηο εθαξµνγήο: Πε δηαζηαπξψζεηο πνπ απαηηνχληαη πνιχ 

ραµειέο ηαρχηεηεο θαη ζε εηζφδνπο – πχιεο 

Ραρχηεηα πνπ επηηπγράλεηαη: Ζ ραµειφηεξε είλαη 22 ριµ./ψξα, φηαλ ε χβσζε 

έρεη χςνο 100 mm. Ρππηθή ηηµή ηαρχηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη 32 ριµ./ψξα  

∆ηαζηάζεηο/Απνζηάζεηο : 50 – 100 mm χςνο Θαιχπηνπλ µηα νιφθιεξε 

δηαζηαχξσζε (ή δηάβαζε) 

Θιίζεηο ξαµπψλ : απφ 1/10 έσο 1/20 

o Τβώζεηο µε ζρήµα «S» θαη «Ζ» (“S” and “H” humps) 

Σαξαθηεξηζηηθά: Ξξφθεηηαη γηα πβψζεηο µε επίπεδε επηθάλεηα ζηελ θνξπθή 

πνπ έρνπλ ζρήµα «S» ή «Ζ», πξνθεηµέλνπ λα είλαη επθνιφηεξε ε δηέιεπζε γηα 

ηα ιεσθνξεία. Δμππεξεηνχληαη πεξηζζφηεξα θαη ηα ραµειά νρήµαηα. 

Θαηάιιειεο ζέζεηο εθαξµνγήο : Νδνί πνπ ππάξρεη ζπρλή δηέιεπζε 

ιεσθνξείσλ ή νρεµάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο 

Ραρχηεηα πνπ επηηπγράλεηαη: 25 – 32 ριµ./ψξα  

o Θαµπύιεο νδνζηξώµαηνο (Sinusoidal) 
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Σαξαθηεξηζηηθά: βψζεηο µε θπθιηθή ή επίπεδε επηθάλεηα ζηελ θνξπθή πνπ 

δίλνπλ θαµππιφηεηα ζηελ επίπεδε επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψµαηνο γηα πην ήξεµε 

νδήγεζε 

Θαηάιιειεο ζέζεηο εθαξµνγήο : Θαηνηθεµέλεο πεξηνρέο µε ραµειά φξηα 

ηαρχηεηαο 

Ραρχηεηα πνπ επηηπγράλεηαη : 25 – 32 ριµ./ψξα  

∆ηαζηάζεηο : 75 mm χςνο 

 

β) Αιιαγέο ζηελ επζπγξαµµία ηεο νδνύ 

o ∆εµηνπξγία άμνλα νδνύ ζρήµαηνο «S» (Chicanes) (εηθφλα 4.36) 

Έλαο αθφκα ηξφπνο µείσζεο ηεο ηαρχηεηαο ησλ νρεµάησλ είλαη ε 

αιιαγή ηεο επζπγξαµµίαο ηεο νδνχ. Κηα νθηνεηδήο θαη φρη επζεία δηαδξνµή 

αλαγθάδεη ηα νρήκαηα λα θηλνχληαη κε ραµειφηεξεο ηαρχηεηεο. Ζ ειηθνεηδήο 

πνξεία, ε νπνία δελ ελδείθλπηαη ζε νδνχο φπνπ ππάξρεη ζπρλή δηέιεπζε 

βαξέσλ νρεµάησλ ή ιεσθνξείσλ, δεκηνπξγείηαη κε ελαιιαγή πξνεμνρψλ ζηα 

δχν πεδνδξφµηα. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ελφο ηέηνηνπ έξγνπ απαηηεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ψζηε νη απνθιίζεηο απφ ηελ επζπγξαµµία ηεο νδνχ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ, λα µελ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηνπο νδεγνχο. Ρέινο, ηδηαίηεξε 

κέξηκλα πξέπεη λα δνζεί γηα ηελ απνξξνή ησλ νµβξίσλ πδάησλ. 

o Κηθξνί θπθιηθνί θόµβνη (Mini - Roundabouts) 

Πε δηαζηαπξψζεηο νδψλ φπνπ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα µεγάινη θπθινθνξηαθνί 

θφξηνη, έλα µέηξν ήπηαο θπθινθνξίαο πνπ ζπλεζίδεηαη θαηά θφξνλ είλαη ε 

δεµηνπξγία µηθξψλ θπθιηθψλ θφµβσλ. Ξξφθεηηαη γηα µέηξν νξηδφληηαο 

παξέµβαζεο επί ηνπ νδνζηξψµαηνο, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή ηεο 

επζπγξαµµίαο ηεο νδνχ. Ρα νρήµαηα δηαγξάθνπλ θπθιηθή πνξεία γχξσ απφ 

µία θεληξηθή λεζίδα ή έλαλ ηζφπεδν θχθιν πνπ ζα πξέπεη λα μερσξίδεη µε 

θάπνηνλ ηδηαίηεξν ρξσµαηηζµφ θαη λα αθνινπζείηαη µηα ζπγθεθξηµέλε 

πξνηεξαηφηεηα µεηαμχ αληαγσληζηηθψλ θηλήζεσλ. 
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γ) Πεξηνξηζµόο ηνπ πιάηνπο ηνπ νδνζηξώµαηνο 

o ηελώζεηο νδώλ, Λεζίδεο, Πξνεμνρέο πεδνδξνµίσλ (Road 

Narrowings, Traffic Islands, Footway Build-outs) (εηθφλα 4.37) 

   Νη αιιαγέο ζην πιάηνο ηνπ νδνζηξψµαηνο είλαη έλα άιιν πνιχ βαζηθφ 

µέηξν ήπηαο θπθινθνξίαο. Ξξφθεηηαη γηα νξηδφληηεο παξεµβάζεηο επί ηνπ 

νδνζηξψµαηνο, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε µείσζε ηεο νξαηφηεηαο ησλ νδεγψλ ζε 

µεγάιεο απνζηάζεηο, µε απνηέιεζµα λα µεηψλνπλ ηηο ηαρχηεηέο ηνπο. Νη 

παξεµβάζεηο απηέο µπνξνχλ λα γίλνπλ είηε µε ηελ θαηαζθεπή λεζίδσλ επί ηνπ 

νδνζηξψµαηνο, είηε µε πξνεμνρέο ηµεµάησλ ησλ πεδνδξνµίσλ. Δθηφο απφ ηε 

µείσζε ησλ ηαρπηήησλ, ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε θαη ηελ επθνιία ηεο 

θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ πνπ δηαζρίδνπλ ην νδφζηξσµα θαη ζπρλά θαη ησλ 

πνδειάησλ θαζψο µπνξνχλ λα δεµηνπξγεζνχλ εηδηθέο ισξίδεο δηέιεπζεο γη 

απηά. Ζ νπηηθή θαιαηζζεζία θαη ε αλαβάζµηζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη έλα 

αθφµα ζεηηθφ ζηνηρείν ζην νπνίν απνβιέπνπλ ηα µέηξα απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

Ζ ζηέλσζε ηνπ πιάηνπο µηαο νδνχ ζπλήζσο πξνέξρεηαη απφ ηε δηαπιάηπλζε 

ηνπ πεδνδξνµίνπ ή ηµήµαηνο απηνχ, ην νπνίν φηαλ εθαξµφδεηαη ζε 

δηαζηαπξψζεηο, είλαη ζεηηθφ ηφζν ζηε δηάβαζε πεδψλ θαζφζνλ απηνί έρνπλ λα 

δηαλχζνπλ µηθξφηεξε απφζηαζε, φζν θαη ζηηο ζηξέθνπζεο θηλήζεηο ησλ 

νρεµάησλ πνπ πξαγµαηνπνηνχληαη µε µηθξφηεξεο ηαρχηεηεο θαζφζνλ ε αθηίλα 

ζηξνθήο είλαη µηθξφηεξε. Πηα µεηνλεθηήµαηα ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ µέηξνπ, ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνπµε ηελ εµπινθή ησλ πνδειαηψλ ζηα ζπγθεθξηµέλα ζεµεία 

µε ηελ ππφινηπε θπθινθνξία. 

 

o Άιινη ηξόπνη πεξηνξηζµνύ πιάηνπο (Width Restrictions) 

Ξεξηνξηζµνί ηνπ πιάηνπο ηεο νδνχ µπνξνχλ λα δεµηνπξγεζνχλ φρη µφλν 

µε θαηαζθεπέο φπσο είλαη ε δεµηνπξγία λεζίδσλ ή νη δηαπιαηχλζεηο ησλ 

πεδνδξνµίσλ, αιιά θαη µε ηελ ηνπνζέηεζε εµπνδίσλ µε µεγάιν φγθν επί ηνπ 

νδνζηξψµαηνο ή µε µηα εηδηθή δηαγξάµµηζε πάλσ ζ’ απηφ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ 

απνθεχγεηαη ε δηέιεπζε βαξέσλ νρεµάησλ απφ θαηνηθεµέλεο πεξηνρέο, ηα 

νπνία ζπρλά είλαη αλεπηζχµεηα ιφγσ ηνπ µεγάινπ ζνξχβνπ πνπ πξνθαινχλ. 
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Γηα ηηο αλάγθεο ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαηαζηεµάησλ, ηα νγθψδε νρήµαηα 

ζα πξέπεη λα δηέξρνληαη θαη λα ζηαζµεχνπλ γηα ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο ηνπο ζε 

άιιεο γεηηνληθέο νδνχο. Θα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ελαιιαθηηθέο δηαδξνµέο 

θαζψο ε δηέιεπζε απφ νδνχο πνπ έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο πεξηνξηζµνχο ηνπ 

πιάηνπο ηνπ νδνζηξψµαηνο, ζα δεµηνπξγνχζε µεγάιε θπθινθνξηαθή 

ζπµθφξεζε. 

 

δ) Αιιαγέο ζηελ επηθάλεηα ηεο νδνύ (Rumble Devices, Surface 

Features) 

Γηα ηελ µείσζε ησλ ηαρπηήησλ, ζπρλά ρξεζηµνπνηνχληαη ζε νξηζµέλα 

ηµήµαηα νδψλ ή ζε δηαζηαπξψζεηο, αιιαγέο ζηελ επηθάλεηα ηεο νδνχ. 

Ξξφθεηηαη γηα άιιν έλα µέηξν πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ νξηδφληησλ 

παξεµβάζεσλ επί ηνπ νδνζηξψµαηνο. Νη αιιαγέο απηέο µπνξεί λα 

πεξηιαµβάλνπλ είηε αιιαγέο πιηθψλ ζηα ζπγθεθξηµέλα ηµήµαηα ζε ζρέζε µε 

ην ππφινηπν νδφζηξσµα είηε ρξσµαηηθέο αιιαγέο πνπ ζπλνδεχνληαη µε 

θάπνηα νξηδφληηα ζήµαλζε. Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ δεµηνπξγεί 

αλψµαιε επηθάλεηα επί ηνπ νδνζηξψµαηνο, πξνθαιψληαο ειαθξέο δνλήζεηο 

ζηα νρήµαηα θαηά ηε δηέιεπζή ηνπο, µε ζηφρν νη νδεγνί λα µεηψλνπλ ηηο 

ηαρχηεηέο ηνπο. Ρφζν µε ηνλ ηξφπν απηφ φζν θαη µε ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ρξσµαηηζµνχο θαη ηελ νξηδφληηα ζήµαλζε ζε ηµήµαηα νδψλ, νη νδεγνί 

αληηιαµβάλνληαη φηη εηζέξρνληαη ζε πεξηνρέο φπνπ ζα πξέπεη λα µεηψζνπλ 

ηαρχηεηα γηα έλα εθηεηαµέλν µήθνο. Ρν ζπγθεθξηµέλν µέηξν ρξεζηµνπνηείηαη 

ζε πεξηνρέο µε µεγάιε θπθινθνξία πεδψλ, ζπρλά ζε θχξηεο νδνχο ή 

δηαζηαπξψζεηο θαη µε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δεµηνπξγνχληαη νχηε µεγάιεο 

αλαηαξάμεηο ζηα νρήµαηα, νχηε ζεµαληηθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ζπγθεθξηµέλν µέηξν ρξεζηµνπνηείηαη ζε µηα 

δηαζηαχξσζε, µπνξεί λα πξνθαιέζεη µείσζε ησλ ηαρπηήησλ ζε δχν νδνχο 

ηαπηφρξνλα. 
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Δηθόλα 4.34: Ύβσζε κείσζεο ηαρχηεηαο 

(πεγή: https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/street-design-elements/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.35: Ξιαηψ κείσζεο ηαρχηεηαο 

(πεγή: https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/street-design-elements/) 
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Δηθόλα 4.36: Άμνλαο ζρήκαηνο «S» 

(πεγή: https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/street-design-elements/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.37: Ξξνεμνρέο ησλ πεδνδξνκίσλ 

(πεγή: https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/street-design-elements/) 
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4.2.2 Θξίζηκα ζεκεία γύξσ από ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν κειέηεο 

Ρν επξχηεξν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ πεξηθιείεηαη 

απφ ηξεηο νδηθέο αξηεξίεο: ηελ Γ. Εσγξάθνπ, ηελ Κ. Αλαζηαζάθε θαη ηελ Αγ. 

Γεσξγίνπ θαη ζπγρξφλσο βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ θεληξηθή 

ιεσθφξν Ξαπάγνπ. Ζ Γ. Εσγξάθνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ πνπ πξνεγήζεθε, είλαη ζπιιεθηήξηα αξηεξία δηπιήο θαηεχζπλζεο θαη 

παξαιακβάλεη κεγάιε θίλεζε νρεκάησλ θαζψο θαη κηα ιεσθνξεηαθή γξακκή 

ηνπ ΝΑΠΑ. Νη νδνί Κ. Αλαζηαζάθε θαη Αγ. Γεσξγίνπ είλαη δξφκνη κηαο 

θαηεχζπλζεο, ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πεξηβαιινπζψλ ησλ θπςειψλ 

εζσηεξηθήο θπθινθνξία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εληφο ηνπ Γήκνπ θαη 

παξνπζηάδνπλ κεζαία θπθινθνξηαθή θφξηηζε. 

Απφ ηε ζπλνιηθή δηάηαμε ησλ πξάζηλσλ αμφλσλ ηνπ λένπ δηθηχνπ κέζα 

ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηνπ Εσγξάθνπ (ράξηεο 4.7) παξαηεξείηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ 

επξχηεξνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ απφ αλαηνιηθά κέζσ 

ηεο νδνχ Θιάδνπ, δπηηθά απφ ηηο νδνχο Θαδαληδάθε θαη Αζαλαζίνπ Γηάθνπ θαη 

λφηηα απφ ηελ νδφ Κελίππνπ. Ρα ζεκεία Α, Β, Γ ηεο ζπκβνιήο ησλ πξάζηλσλ 

απηψλ αμφλσλ (ράξηεο 4.8, εηθφλα 4.38) κε ηηο νδηθέο αξηεξίεο πνπ 

πεξηβάιινπλ ην ζπγθξφηεκα απνηεινχλ ηα θξίζηκα ζεκεία ηεο πξφηαζεο θαη 

γηα απηά πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

Ρα βαζηθφ δεηνχκελν είλαη ην πψο ζα ζπλερίδεηαη ε απξφζθνπηε θαη 

αζθαιήο θίλεζε ησλ πεδψλ ζηηο δηαδξνκέο πνπ νξίζηεθαλ θαη θαηά ηελ 

ζπκβνιή ηνπο κε έλα ζεκαληηθφ νδηθφ άμνλα. Φπζηθά απηφ αθνξά θαη φια ηα 

ππφινηπα ζεκεία αληίζηνηρσλ δηαζηαπξψζεσλ, φκσο εηδηθά γχξσ απφ ην 

ζπγθξφηεκα ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ απνθηά κεγαιχηεξε ζεκαζία αθνχ ν 

ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ πξφηαζε, σο ππξήλαο 

πξαζίλνπ, πνιηηηζκνχ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ «θαξδηά» 

ηνπ Γήκνπ. 

Ζ επηινγή ελφο απφ ηα κέηξα αλάζρεζεο ηεο ηαρχηεηαο πνπ 

αλαιχζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δελ κπνξεί λα γίλεη κε επθνιία 

θαζψο απαηηεί ηελ εμέηαζε θαη ηνλ ζπλππνινγηζκφ πνιιψλ θπθινθνξηαθψλ 

δεδνκέλσλ. Ξάλησο ζχκθσλα κε ηα γεσκεηξηθά θαη θπθινθνξηαθά ζηνηρεία 
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Υάξηεο 4.8: Θξίζηκα ζεκεία γχξσ απφ ην επξχηεξν Ν.Ρ. ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ (πεγή: Ρερληθή πεξεζία Γήκνπ Εσγξάθνπ, ίδηα επεμεξγαζία)                                                                                              
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Δηθόλα 4.38: Φσηνγξαθίεο ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ (πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)                                                                                              

Α 

Β 

Γ 
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ησλ δξφκσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ εξγαζία, νη παξεκβάζεηο πνπ ελδείθλπληαη 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε αιιαγή ζηελ πςνµεηξηθή δηαµφξθσζε 

ησλ νδηθψλ αξηεξηψλ δειαδή νη νδηθέο πβψζεηο (road humps) θαη ε αιιαγή 

ζηελ επηθάλεηα ηνπο (rumble devices, surface features). Ν ηχπνο, ε αθξηβήο 

ζέζε εθαξκνγήο, νη δηαζηάζεηο, νη κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο θαη νη ππφινηπεο 

ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ έξγνπ αθνξνχλ ζε εηδηθή κειέηε εθαξκνγήο ηεο 

πξφηαζεο. Ρν ζίγνπξν είλαη φηη ε αλαβάζκηζε ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ πξνο 

φθεινο ησλ πεδψλ ζην Γήκν Εσγξάθνπ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

κεηαθνξψλ, ελ γέλεη, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπ ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ 

ζα πξνζειθχζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξνπο θαηνίθνπο λα επηιέμνπλ ηηο πξάζηλεο 

δηαδξνκέο γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο κεηαθίλεζε κε ηα νθέιε πνπ απηφ 

ζπλεπάγεηαη. 

 
4.2.3 Δζηίαζε ζε επηιεγκέλε θπςέιε εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο 

 

Ζ θπςέιε εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο πνπ εζηηάδεη ε εξγαζία θαη γηα ηελ 

νπνία πξνηείλεηαη κηα δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο είλαη έλα 

ηππηθφ ηκήκα ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ. Βξίζθεηαη 

δπηηθά ηνπ επξχηεξνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ (ράξηεο 

4.9) θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο Γ. Εσγξάθνπ, Αγ. Γεσξγίνπ, Θνπζίδε θαη 

απφ ην δεχγνο Καθξπγηάλλε-Κπθφλνπ. Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ φπσο 

δηεμάγεηαη ζήκεξα απεηθνλίδεηαη ζην ράξηε 4.10.  

Ζ ζπιιεθηήξηα νδφο Γ. Εσγξάθνπ έρεη δηπιή θαηεχζπλζε ελψ ε επίζεο 

ζπιιεθηήξηα νδφο Θνπζίδε έρεη θαηεχζπλζε πξνο ην Λεθξνηαθείν Εσγξάθνπ 

(άλνδνο) θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο δεχγνο κε ηελ Ζξ. Ξνιπηερλείνπ 

(θάζνδνο). Ζ νδφο Αγ. Γεσξγίνπ έρεη θαηεχζπλζε πξνο ηε ιεσθφξν Ξαπάγνπ 

θαη νη ππφινηπεο παξάιιειεο πξνο απηήλ νδνί έρνπλ δηαδνρηθά ελαιιαζφκελεο 

θνξέο. 

 Κέζα ζηελ θπςέιε ππάξρνπλ δχν εκη-δηακνξθσκέλνη πξάζηλνη άμνλεο, 

ε Θαδαληδάθε θαη ε Αζ. Γηάθνπ θαζψο θαη έλαο λένο άμνλαο πνπ πξνηείλεηαη 

ζην δίθηπν ησλ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ πνπ είλαη ε νδφο Σιφεο. Ζ παξνπζία ησλ 

αμφλσλ απηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφζεζε λα  
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κεησζνχλ νη ηαρχηεηεο ησλ νρεκάησλ εληφο απηήο επηηξέπνληαο ζηνπο πεδνχο 

ηελ άλεηε θαη αζθαιή δηέιεπζε δηακνξθψλνπλ ηε λέα πξφηαζε δηαρείξηζεο 

ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή.  

Πχκθσλα κε ηε ζεσξία, ζε κηα θπςέιε εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο ε 

δηακπεξήο θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ κεηαηνπίδεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο 

πξνο ηηο πεξηκεηξηθέο νδνχο πνπ έρνπλ θαη κεγαιχηεξν βαζκφ ηεξάξρεζεο. 

Δληφο απηήο δηακνξθψλνληαη πεδφδξνκνη πνπ κπνξεί λα είλαη δξφκνη ήπηαο 

θπθινθνξίαο κε φξην ηαρχηεηαο ηα 30-40 ρικ./ψξα, παξθνπεδφδξνκνη θαη 

πεδφδξνκνη κε δηέιεπζε ηξνρνθφξσλ κε φξην ηαρχηεηαο ηα 10-15 ρικ./ψξα ή 

ακηγείο πεδφδξνκνη. Όινη νη ππφινηπνη δξφκνη ηεο θπςέιεο ππφ κνξθή ζειηψλ 

ή αδηεμφδσλ αλαιακβάλνπλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ πνιηηψλ ζηηο θαηνηθίεο ηνπο. 

Πε φηη αθνξά ζηελ πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ κέζα ζηελ θπςέιε, 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε εηθφλα 4.39. Δδψ θαίλεηαη φηη απφ ην έλα δεχγνο 

πεξηβαιινπζψλ πνπ βξίζθνληαη απέλαληη κεηαμχ ηνπο γίλεηαη ε είζνδνο ηνπο 

θαη απφ ην άιιν ε έμνδνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 4.39: Ξξφζβαζε ζε θπςέιε εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο                                                       

(πεγή: Παξεγηάλλεο Γ. (2017), Γξφκνη θαη πεδφδξνκνη ζηνλ αζηηθφ ρψξν: θαζνιηθφο 

ζρεδηαζκφο, επί κέξνπο ζηνηρεία, νξνινγία, Ξξνζσξηλέο ζεκεηψζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο «Κεηαθνξηθά ζπζηήκαηα πφιεσλ» ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ζην Γ.Ξ.Κ.Π. 

Αξρηηεθηνληθή - Πρεδηαζκφο ηνπ Σψξνπ, Θαηεχζπλζε Β’: Ξνιενδνκία-Σσξνηαμία φ.π.) 
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  Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη εθαξκφδνληαο φζα αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, ε θπςέιε εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο πνπ εμεηάδεηαη ηξνπνπνηείηαη 

θπθινθνξηαθά σο εμήο (ράξηεο 4.11): Απφ ηηο πεξηβάιινπζεο, ε Αγ. Γεσξγίνπ 

αιιάδεη θνξά θαη θαηεπζχλεηαη πάιη σο κνλφδξνκνο πξνο ηε Γ. Εσγξάθνπ θαη 

ηα Άλσ Ηιίζηα ελψ νη ππφινηπεο δηαηεξνχληαη σο έρνπλ, δειαδή είηε έρνπλ 

δπν θαηεπζχλζεηο είηε ιεηηνπξγνχλ σο δεχγε. 

 Νη πξάζηλνη άμνλεο δειαδή νη νδνί Θαδαληδάθε, Αζ. Γηάθνπ θαη Σιφεο 

θαζίζηαληαη νδνί ήπηαο θπθινθνξίαο θαη ζε φιν ην κήθνο ηνπο απνθφπηνπλ 

ηελ θάζεηε δηάζρηζή ηνπο. Νη δξφκνη απηνί απνθηνχλ ισξίδεο θίλεζεο ησλ 

πεδψλ (πεδνδξφκηα) κε ηνπηθέο δηεπξχλζεηο ζηηο νπνίεο εληζρχεηαη ην ζηνηρείν 

ηνπ πξαζίλνπ κε ηε θχηεπζε δέληξσλ ή ζάκλσλ θαη δεκηνπξγνχληαη ππαίζξηα 

θαζηζηηθά. Ζ θίλεζε ησλ νρεκάησλ αθνινπζεί νθηνεηδή πνξεία 

δεκηνπξγνχκελε απφ ηηο πξνεμνρέο ησλ πεδνδξνκίσλ κε ζαθψο πην 

πεξηνξηζκέλεο ηαρχηεηεο ζε ζρέζε απηέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζήκεξα. 

Δπηπξφζζεηα, ζε νξηζκέλα ζεκεία ππάξρνπλ ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ. 

Πε φηη αθνξά ζηελ Αζ. Γηάθνπ, ην ηκήκα κεηαμχ ησλ νδψλ Γάθλεο θαη 

Σιφεο πνπ ζήκεξα είλαη πεδφδξνκνο εμαθνινπζεί θαη ζηε λέα θαηάζηαζε λα 

ιεηηνπξγεί έηζη. Όινη νη ππφινηπνη δξφκνη, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ζειηέο κέζα 

ζηελ θπςέιε, έρνπλ ηνπηθή ζεκαζία θαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπο ζηα κελ ζεκεία 

πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε έρνπλ ζην ράξηε 4.11 

θφθθηλν ρξψκα, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε γθξη ρξψκα.  

Απφ ηνλ ίδην ράξηε θαίλεηαη μεθάζαξα ε πξφζεζε ηεο εξγαζίαο λα 

ζπλδέζεη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ππξήλα πξαζίλνπ ηεο πφιεο ηνπ Εσγξάθνπ κε 

ηελ ίδηα ηελ πφιε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη δξφκνη πνπ νδεγνχλ ζην πάξθν 

Δηξήλεο θαη ελ γέλεη ζην επξχηεξν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ 

δίλνληαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζηνπο πεδνχο έηζη ψζηε αθελφο εθείλνη 

λα κπνξνχλ πην εχθνια λα έξζνπλ πην θνληά ζηε θχζε αθεηέξνπ λα 

δεκηνπξγεζνχλ εθείλεο νη δίνδνη απφ ηηο νπνίεο ην θπζηθφ ζηνηρείν ζα 

δηεηζδχζεη ζην επηβαξπκέλν αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ.  
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5. Παξαηεξήζεηο 

5.1 Πιενλεθηήκαηα θαη θξίζηκα ζεκεία ηεο πξόηαζεο  

 Ρα πιενλεθηήκαηα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο δηθηχνπ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ 

ζην Γήκν Εσγξάθνπ κε επίθεληξν ηε Βίια Εσγξάθνπ ζε κεγάιν βαζκφ έρνπλ 

επηζεκαλζεί ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ζ αλάδεημε ελφο ζεκαληηθνχ 

ππαίζξηνπ ρψξνπ κε πξάζηλν κέζα ζε έλα ππθλνθαηνηθεκέλν θαη 

ππθλνδνκεκέλν αζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα θάζε 

ζχγρξνλε πφιε εηδηθά φηαλ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο  

πξνζπάζεηαο αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηνπ πεδνχ ζην επίπεδν ησλ 

θαζεκεξηλψλ κεηαθηλήζεσλ.  

 Έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε πφιε ηνπ Εσγξάθνπ δειαδή νη 

πνιίηεο κε ηε λέα πξφηαζε επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ην θπζηθφ 

ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη δίπια ηνπο, έξρνληαη πην θνληά ηνπ θαη 

αληηιακβάλνληαη ηελ αμία πνπ απηφ έρεη γηα ηε δσή ηνπο. Ρν επξχηεξν 

νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ κε ην πάξθν Δηξήλεο, ηηο 

πνιηηηζηηθέο ρξήζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο δνκέο παχεη λα απνηειεί κηα 

απνκνλσκέλε λεζίδα ζην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο θαη γίλεηαη ζηελ πξάμε 

νξγαληθφ θνκκάηη ηεο. Θαη απηφ δηφηη δηθηπψλεηαη κέζσ επράξηζησλ 

δηαδξνκψλ πεξπαηήκαηνο κε ηνπο δηάζπαξηνπο πξάζηλνπο ρψξνπο θαη ρψξνπο 

ζπγθέληξσζεο θνηλνχ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ ζπκπαγνχο πνιενδνκηθνχ 

ηζηνχ.  

 Ξέξα, φκσο, απφ ηα αλακθίβνια πιενλεθηήκαηα θαη ζεηηθά ζηνηρεία ζε 

θάζε πξφηαζε εκπεξηέρνληαη θαη ζεκεία, ηα νπνία γελλνχλ πξνβιεκαηηζκνχο 

θαη εγείξνπλ εξσηήκαηα γηα ην θαηά πφζν ηα πξνηεηλφκελα κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ επηηπρψο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Θάπνηα απφ ηα ζέκαηα απηά 

κπνξεί λα αθνξνχλ ζηνλ ηφπν ηεο παξέκβαζεο ή ηηο επηθξαηνχζεο πνιηηηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο σζηφζν ε πιεηνλφηεηά ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πφιεο, ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα 

θαη εληέιεη ηνλ θαζεκεξηλφ ηξφπν δσήο. 

 Θαηαξράο, ν Γήκνο Εσγξάθνπ φληαο ζηηο παξπθέο ηνπ κεηηνχ 

εκθαλίδεη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πςψκαηα θαη ινθίζθνπο κε ζπλέπεηα νη εθεί 
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νδνί λα παξνπζηάδνπλ κεγάιεο θιίζεηο ηεο ηάμεο άλσ ηνπ 20%. Νη δξφκνη 

απηνί έρνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δχζθνιε έσο απαγνξεπηηθή δηάβαζε ηδίσο 

γηα  επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο νη ειηθησκέλνη, ηα ΑκΔΑ, νη κεηέξεο 

κε ηα θαξνηζάθηα ησλ παηδηψλ ηνπο. Βέβαηα, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

πξάζηλσλ δηαδξνκψλ θαη ηε δηαζχλδεζε φζν γίλεηαη κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο 

ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ αλαγθαζηηθά έπξεπε λα ππάξμνπλ άμνλεο ζηελ 

θαηεχζπλζε Βνξξά-Λφηνπ πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ έρνπλ κεγαιχηεξε θιίζε, 

φπσο θαη έγηλε.  

 Έλα δεχηεξν ζεκείν πνπ αμίδεη λα πξνζερζεί είλαη ηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δξφκσλ πνπ δελ ηνπο επηηξέπνπλ 

κεγάιεο ηερληθέο παξεκβάζεηο. Δίλαη γεγνλφο φηη πνιινί δξφκνη ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ έρνπλ κηθξφ πιάηνο νδνζηξψκαηνο θαη πεδνδξνκίσλ θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία εκπνδίσλ επάλσ ζε απηά θαζηζηνχλ αδχλαηε 

ηελ αζθαιή θαη νκαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ. Ζ ιχζε ηεο δηαπιάηπλζεο ησλ 

πεδνδξνκίσλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νδεγεί απηφκαηα ζε θαηάξγεζε κηαο 

δψλεο ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ. Απηή ε δψλε, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ρψξνπ 

ζηνπο παξαθείκελνπο δξφκνπο θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ ζηαζκψλ ζηάζκεπζεο 

ράλεηαη νξηζηηθά θαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα, κνινλφηη ε πεδή θίλεζε ηνπο βειηηψλεηαη θαηά πνιχ.  

 Ζ κειινληηθή δηέιεπζε ηνπ κεηξφ απφ ηξία ζεκεία ηνπ Γήκνπ 

Εσγξάθνπ ζηηο ζπλνηθίεο Εσγξάθνπ, Ηιίζηα θαη Γνπδή ζηα πιαίζηα ηεο λέαο 

γξακκήο 4, πνπ ζα ζπλδέεη ην Άιζνο Βετθνπ κε ην Γνπδή θαίλεηαη λα απνηειεί 

θαηαξρήλ ζεηηθφ θαη επηβνεζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ κεηαθίλεζεο ησλ πεδψλ. Άιισζηε, ν ζπλδπαζκφο ησλ ήπησλ κνξθψλ 

κεηαθίλεζεο θαη ησλ Κέζσλ Καδηθήο Κεηαθνξάο  είλαη θάηη πνπ επηδηψθεηαη 

θαη πξνσζείηαη ζε έλα βηψζηκν αζηηθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ. Ν 

πξνβιεκαηηζκφο έγθεηηαη ζην γεγνλφο κήπσο νη λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

λέα θέληξα πνπ ζα αλαπηπρζνχλ γχξσ απφ ηνπο ζηαζκνχο ιεηηνπξγήζνπλ 

αληαγσληζηηθά κε ην επξχηεξν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο Βίιαο Εσγξάθνπ ζε 

φηη αθνξά ζηελ πξνζέιθπζε ησλ θαηνίθσλ θαη ηειηθά απνδπλακψζνπλ ηελ 

επηθεληξσκέλε ζε απηφ δνκή ηνπ δηθηχνπ. 
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 Έλαο ιφγνο παξαπάλσ γηα λα ζπκβεί απηφ είλαη ε δηαζπαζκέλε εηθφλα 

πνπ εκθαλίδεη ζήκεξα ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν κε ηελ χπαξμε νξίσλ θαη 

πεξηθξάμεσλ ζηελ έθηαζή ηνπ. Βέβαηα, κπνξεί ν δηαρσξηζκφο ησλ επηκέξνπο 

ιεηηνπξγηψλ κε θξάθηεο λα εκπνδίδεη ηελ εληαία ζεψξεζε ηνπ ρψξνπ, ζε 

θάπνηα ζεκεία, φκσο, είλαη απαξαίηεηνο θαζψο ππάξρνπλ αθφκε αλνηρηά 

δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ θηήκαηνο Εσγξάθνπ. 

Δίλαη επξέσο γλσζηή ε επί δεθαεηίεο δηακάρε, εληφο θαη εθηφο δηθαζηεξίσλ, 

ησλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ κε ηνπο θιεξνλφκνπο ηεο νηθνγέλεηαο Εσγξάθνπ θαη 

ηελ εθάζηνηε Γεκνηηθή Αξρή γηα ηελ ηειηθή αλαθήξπμε ηεο έθηαζεο σο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 Κηα άιιε πηπρή ηνπ δεηήκαηνο ησλ ππφ ζπδήηεζε ζεκείσλ ηεο 

πξφηαζεο, απφ ηηο πην ζεκαληηθέο, είλαη ε νηθνλνκηθή δειαδή θαζεηί πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ.  Θάζε 

έξγν, αλεμαξηήησο κεγέζνπο γηα λα πινπνηεζεί απαηηεί θνλδχιηα είηε 

επξσπατθά, είηε θξαηηθά, είηε δεκνηηθά αλάινγα κε ηνλ θνξέα δηαρείξηζήο 

ηνπ. Ρν θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο κεγάινπ πιήζνπο ηνπηθψλ παξεκβάζεσλ θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ φινπ δηθηχνπ κπνξεί λα απνδεηρηεί πςειφ γηα ηελ ήδε 

επηβαξπκέλε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε ζεκείν πνπ ελδέρεηαη λα κελ 

εγθξηζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

 Θιείλνληαο, πξέπεη θαλείο λα αλαθεξζεί ζηε κεγάιε δπζθνιία ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηεο ρξήζεο ησλ ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ ζηνπο δξφκνπο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο πεδήο κεηαθίλεζεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ πνδειάηνπ απφ ηνπο 

πνιίηεο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή πφιε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κηα 

κεγάιε κεξίδα αλζξψπσλ, ε νπνία έρεη ζπλεζίζεη λα δεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν θαη κε επίζεο ζπγθεθξηκέλα ζηεξεφηππα δελ κπνξεί λα δερζεί κηα 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ ζα βειηηψζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο. Ζ ζπλερήο 

ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ κέζσ ηεο ηαθηηθήο δηνξγάλσζεο 

αλνηρηψλ εξγαζηεξίσλ γηα ηα νθέιε ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, θαζψο θαη ε 

έκπξαθηε ζχγθξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δπν αληηιήςεσλ γηα ηηο αζηηθέο 

κεηαθνξέο είλαη ηα εξγαιεία πνπ ζα πείζνπλ ηνπο πνιίηεο ηί είλαη ζπκθέξνλ 

γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηί φρη. 
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5.2 Πξννπηηθέο γηα κειινληηθέο εξγαζίεο 
 

 Κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία ηίζεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο 

ζρεηηθά κε ην πνηά κπνξεί λα είλαη ε ζέζε ησλ ήπησλ κνξθψλ κεηαθίλεζεο 

κέζα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ ζην πξνζερέο κέιινλ θαη 

πψο κπνξεί έλα δίθηπν κεηαθίλεζεο πεδψλ λα πινπνηεζεί κε ηηο πην αλαγθαίεο 

αιιά θαη νηθνλνκηθέο παξεκβάζεηο. Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζην νδηθφ 

πεξηβάιινλ κε ηε ζπζζψξεπζε νρεκάησλ ζηνπο δξφκνπο, ηελ θαηαπάηεζε 

ησλ πεδνδξνκίσλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξαζίλνπ θαη ηε δπζθνιία θίλεζεο ησλ 

πεδψλ ζε κεγάιν θνκκάηη ηνπ απαηηνχλ άκεζεο πξνηάζεηο θαη ιχζεηο ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαζεκεξηλά θαη αθνξνχλ φινπο ηνπο πνιίηεο.                              

 Ξξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ πξάζηλσλ 

δηαδξνκψλ, ην νπνίν ζα αλαδεηθλχεη ην κεγαιχηεξν θπηεκέλν πλεχκνλα ζην 

εζσηεξηθφ κηαο ηφζν ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρήο, φπσο ην Εσγξάθνπ, δελ είλαη 

θάηη νπηνπηθφ ή θηιφδνμν. Ξξφθεηηαη γηα έλα θαίξην δήηεκα πνπ άπηεηαη ηεο 

αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ λα δνπλ ζε έλα πην βηψζηκν αζηηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο 

ηηο νριήζεηο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιεί ε θίλεζε ησλ 

απηνθηλήησλ. Άιισζηε, ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο απηφ πξνσζεί. 

Ρελ εγθαηάιεηςε ηνπ ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ ηφζν σο κέζνπ φζν θαη σο 

γλψκνλα αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην πεξπάηεκα, 

ην πνδήιαην θαη ηα Κέζα Καδηθήο Κεηαθνξάο. 

 Πίγνπξα, ε ζπγθξφηεζε ελφο δηθηχνπ, φπσο απηφ πνπ πξνηείλεηαη, ζην 

επίπεδν ηεο ηδέαο θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ πινπνίεζεο γηα λα κπνξέζεη λα 

εθαξκνζηεί πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ επξχηεξεο αλαιχζεηο, ζπλδπαζηηθά 

δεδνκέλα θαη πνιιέο θνξέο εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο. Δίλαη ινηπφλ αληηιεπηφ  

φηη ην ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη αλνηρηφ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία πνπ κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κειινληηθέο εξγαζίεο απφ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο 

κειεηεηψλ (αξρηηέθηνλεο, ζπγθνηλσληνιφγνη, νηθνλνκνιφγνη θηι.). Κέζσ 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα δηακνξθσζεί έλα λέν πιαίζην αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ, φρη κφλν ζην Γήκν Εσγξάθνπ, αιιά θαη ζε θάζε αζηηθφ θέληξν 

ηεο ρψξαο. Έλα πιαίζην πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνλ άλζξσπν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

πνπ ζα επηδηψθεη ην θνηλφ ζπκθέξνλ θαη θαιφ. 
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