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4.2 Διατύπωση Προτεραιοτήτων Σ.Β.Α.Κ. 

Καθορισμός «προτεραιοτήτων» σημαίνει να διευκρινιστεί σε ποιες κοινωνικές, περιβαλλοντικές 

ή οικονομικές βελτιώσεις στοχεύουμε, αναφέροντας ακριβώς τι χρειάζεται να «μειωθεί», να 

«αυξηθεί» ή να «διατηρηθεί». Οι προτεραιότητες αποτελούν στην ουσία τους απώτερους 

σκοπούς του ΣΒΑΚ (π.χ. μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης), ενώ τα μέτρα (π.χ. 

κατασκευή ενός τραμ) είναι τα μέσα για την επίτευξή τους. Αυτή η προσανατολισμένη προς το 

στόχο προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση σχεδιασμού, που 

επικεντρώνεται στην υλοποίηση συστημάτων και υποδομών χωρίς αναφορά σε 

προτεραιότητες και στόχους ανώτερου επιπέδου. 

Χρειάζεται να επισημανθεί ότι οι προτεραιότητες παρέχουν μόνο στρατηγική κατεύθυνση και 

δε θα πρέπει να είναι υπερβολικά λεπτομερείς, καθώς τα ακριβή μέσα προσδιορίζονται μόνο 

κατά τον σχεδιασμό των μέτρων, σε επόμενο βήμα του ΣΒΑΚ. 

 
Εικόνα 4-6: Ο ορισμός της «προτεραιότητας» σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Εκπόνησης 

ΣΒΑΚ του ELTIS
 38 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η σύμπραξη Αναδόχων προετοίμασε τις ακόλουθες προτεραιότητες 

με καθαρά τεχνικά κριτήρια, προκειμένου να τις μελετήσει η ομάδα ΣΒΑΚ του Δήμου, μαζί με 

τη Δημοτική Αρχή, και στη συνέχεια να διαβουλευθεί αυτές που θα έχουν οριστικοποιηθεί με 

τους πολίτες και τους φορείς.  

Οι προτεινόμενες προτεραιότητες ομαδοποιούνται στις ακόλουθες 5 μεγάλες κατηγορίες:  

1. Σύστημα Μεταφορών 

2. Πόλη 

3. Κοινωνία – Ανθρώπινο Δυναμικό 

4. Θεσμοί 

5. Οικονομία  
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Κινητικότητας, Δεύτερη Έκδοση, υπεύθυνος έκδοσης: Rupprecht Consult, έτος έκδοσης: 2019, υπεύθυνος 
μετάφρασης στα ελληνικά: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έτος μετάφρασης: 2021 
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Στη διατύπωση των προτεραιοτήτων έχει γίνει προσπάθεια να συμπυκνωθούν και να 

συγχωνευθούν συναφή και αλληλοεξαρτώμενα ζητήματα σε ενιαίες προτεραιότητες, έτσι ώστε 

να δοθεί μια έννοια ολοκληρωμένου σχεδιασμού, σε αντιδιαστολή με έναν αποσπασματικό 

σχεδιασμό που δεν θα ήταν επιθυμητός.  

Επίσης, στη διατύπωση των προτεραιοτήτων έχουν ληφθεί υπόψη τα πιθανά προτεινόμενα 

μέτρα που διαφαίνεται ότι προκύπτουν ως ανάγκη σύμφωνα με τις μέχρι αυτού του σταδίου 

αναλύσεις και διαβουλεύσεις.  

Πίνακας 4-1: Προτεινόμενες Προτεραιότητες ΣΒΑΚ Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη (προς 
Διαβούλευση) 

Κατηγορία 

Προτεραιοτήτων 
Περιγραφή 

Σύστημα Μεταφορών 

Μ1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις μετακινήσεις και 

περιορισμός των εκπομπών (ρύπων, θορύβου, CO2). 

Μ2. Προώθηση πιο υγιεινών και ενεργητικών τρόπων ζωής και 

μετακίνησης, αποσκοπώντας σε πιο χαρούμενους και υγιείς 

πολίτες/ ενίσχυση της χρήσης των ήπιων μέσων μεταφοράς 

(περπάτημα, ποδήλατο, μικροκινητικότητα) στις καθημερινές 

αστικές μετακινήσεις. 

Μ3. Ενίσχυση της χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας για τις 

αστικές και τις υπεραστικές μετακινήσεις. 

Μ4. Μείωση της χρήσης των ιδιωτικών μηχανοκίνητων μέσων και 

ενίσχυση της κοινής χρήσης τους. 

Μ5. Ενίσχυση αισθήματος ασφάλειας κατά τη μετακίνηση στην 

πόλη (οδική ασφάλεια και ασφάλεια από παρεμβατικές 

συμπεριφορές). 

Μ6. Μείωση των επιπτώσεων στην κινητικότητα από φυσικές 

καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα, οικονομικές κρίσεις και 

κρίσεις υγείας . 

Πόλη 

Π1. Ενίσχυση της ποιότητας και της ζωτικότητας του δημόσιου 

χώρου, του πρασίνου, του μικροκλίματος και της 

προσβασιμότητας σε κάθε ελεύθερο χώρο, με ειδική μέριμνα για 

τα μνημεία της πόλης. 

Π2. Μείωση του δαπανώμενου χρόνου και της διανυόμενης 

απόστασης για τις καθημερινές μετακινήσεις. 

Κοινωνία – Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

Α1. Ενίσχυση της κινητικότητας των ευάλωτων πολιτών/ ισότιμη 

πρόσβαση ανεξαρτήτων ηλικίας, φύλου, προέλευσης, θρησκείας, 

εισοδήματος, σωματικών ικανοτήτων, κλπ. 

Α2. Ενίσχυση του δημόσιου τομέα για την αμεσότερη και 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

σχετίζονται με την κινητικότητα και το δημόσιο χώρο. 

Α3. Περισσότερο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι πολίτες 

για θέματα βιώσιμης κινητικότητας. 
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Κατηγορία 

Προτεραιοτήτων 
Περιγραφή 

Α4. Περισσότεροι ενημερωμένοι, ευαισθητοποιημένοι και 

αποδοτικοί εργαζόμενοι και επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα 

για θέματα βιώσιμης κινητικότητας. 

Θεσμοί 

Θ1. Περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες ουσιαστικής 

συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν τις 

μεταφορές/ περισσότερη λογοδοσία της πολιτικής ηγεσίας και 

των δημόσιων λειτουργιών. 

Οικονομία 

Ο1. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της επισκεψιμότητας 

της πόλης καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου/ διασφάλιση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας των επιχειρήσεων με ταυτόχρονο 

περιορισμό των επιπτώσεων στους περίοικους και στην 

κινητικότητα. 

Ο2. Ανάπτυξη ενός οικονομικά βιώσιμου συστήματος μεταφορών 

που διασφαλίζει τη διαρκή βελτίωση του στο διηνεκές. 
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4.3 Οριστικοποίηση Οράματος & Προτεραιοτήτων Σ.Β.Α.Κ.  

Το όραμα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ 

(https://nikaia-rentis.sump.gr/nea/enimerosou-gia-to-orama-tou-svak-nikaias-ag-i-renti-kai-

gine-meros-tis-allagis-pou-erchetai-stin-poli-sou/) για κατάθεση ιδεών και απόψεων από τους 

πολίτες. 

 
Εικόνα 4-7: Όραμα ΣΒΑΚ στην ιστοσελίδα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Η διατύπωση του τελικού οράματος και των προτεραιοτήτων του ΣΒΑΚ του Δήμου Νίκαιας – 

Αγ. Ι. Ρέντη, μετά το πέρας της διαβούλευσης, παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

https://nikaia-rentis.sump.gr/nea/enimerosou-gia-to-orama-tou-svak-nikaias-ag-i-renti-kai-gine-meros-tis-allagis-pou-erchetai-stin-poli-sou/
https://nikaia-rentis.sump.gr/nea/enimerosou-gia-to-orama-tou-svak-nikaias-ag-i-renti-kai-gine-meros-tis-allagis-pou-erchetai-stin-poli-sou/
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Εικόνα 4-8: Το όραμα του ΣΒΑΚ Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη 

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία, 2022 

Πίνακας 4-2: Προτεραιότητες ΣΒΑΚ Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη 

Κατηγορία 

Προτεραιοτήτων 
Περιγραφή 

Σύστημα Μεταφορών 

Μ1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις μετακινήσεις και 

περιορισμός των εκπομπών (ρύπων, θορύβου, CO2). 

Μ2. Προώθηση πιο υγιεινών και ενεργητικών τρόπων ζωής και 

μετακίνησης, αποσκοπώντας σε πιο χαρούμενους και υγιείς 

πολίτες/ ενίσχυση της χρήσης των ήπιων μέσων μεταφοράς 

(περπάτημα, ποδήλατο, μικροκινητικότητα) στις καθημερινές 

αστικές μετακινήσεις. 

Μ3. Ενίσχυση της χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας για τις 

αστικές και τις υπεραστικές μετακινήσεις. 

Μ4. Μείωση της χρήσης των ιδιωτικών μηχανοκίνητων μέσων και 

ενίσχυση της κοινής χρήσης τους. 

Μ5. Ενίσχυση αισθήματος ασφάλειας κατά τη μετακίνηση στην 

πόλη (οδική ασφάλεια και ασφάλεια από παρεμβατικές 

συμπεριφορές). 

Μ6. Μείωση των επιπτώσεων στην κινητικότητα από φυσικές 

καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα, οικονομικές κρίσεις και 

κρίσεις υγείας . 

Πόλη 

Π1. Ενίσχυση της ποιότητας και της ζωτικότητας του δημόσιου 

χώρου, του πρασίνου, του μικροκλίματος και της 

προσβασιμότητας σε κάθε ελεύθερο χώρο, με ειδική μέριμνα για 

τα μνημεία της πόλης. 

Π2. Μείωση του δαπανώμενου χρόνου και της διανυόμενης 

απόστασης για τις καθημερινές μετακινήσεις. 
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Κατηγορία 

Προτεραιοτήτων 
Περιγραφή 

Κοινωνία – Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

Α1. Ενίσχυση της κινητικότητας των ευάλωτων πολιτών/ ισότιμη 

πρόσβαση ανεξαρτήτων ηλικίας, φύλου, προέλευσης, θρησκείας, 

εισοδήματος, σωματικών ικανοτήτων, κλπ. 

Α2. Ενίσχυση του δημόσιου τομέα για την αμεσότερη και 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

σχετίζονται με την κινητικότητα και το δημόσιο χώρο. 

Α3. Περισσότερο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι πολίτες 

για θέματα βιώσιμης κινητικότητας. 

Α4. Περισσότεροι ενημερωμένοι, ευαισθητοποιημένοι και 

αποδοτικοί εργαζόμενοι και επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα 

για θέματα βιώσιμης κινητικότητας. 

Θεσμοί 

Θ1. Περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες ουσιαστικής 

συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν τις 

μεταφορές/ περισσότερη λογοδοσία της πολιτικής ηγεσίας και 

των δημόσιων λειτουργιών. 

Οικονομία 

Ο1. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της επισκεψιμότητας 

της πόλης καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου/ διασφάλιση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας των επιχειρήσεων με ταυτόχρονο 

περιορισμό των επιπτώσεων στους περίοικους και στην 

κινητικότητα. 

Ο2. Ανάπτυξη ενός οικονομικά βιώσιμου συστήματος μεταφορών 

που διασφαλίζει τη διαρκή βελτίωση του στο διηνεκές. 
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5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ («ΈΞΥΠΝΟΙ» ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ) ΚΑΙ 

ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

Οι δείκτες και οι στόχοι διαφοροποιούν το ΣΒΑΚ από άλλες έρευνες/μελέτες στρατηγικού 

χαρακτήρα ως προς το γεγονός ότι επιτρέπουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 

εφαρμογής του σε βάθος χρόνου. Με τον τρόπο αυτό εξοπλίζουν με σημαντικά 

συμπεράσματα τον Δήμο κατά την φάση που θα κληθεί να αναπτύξει το επόμενο ΣΒΑΚ και για 

αυτό θεωρούνται απαραίτητοι τόσο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, όσο και σύμφωνα 

με το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.  

Οι δείκτες δεν αποσκοπούν στο να αναγκάσουν την ομάδα του ΣΒΑΚ να υλοποιήσει σύνθετες 

μετρήσεις και καταγραφές, όσο στο να οργανώσει την ποσοτική πληροφορία που είναι 

διαθέσιμη ή εύκολα συλλέξιμη και να τη διαχωρίσει σε τρεις κατηγορίες:  

α) αυτή που είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού  

β) αυτή που χρησιμεύει κυρίως για άλλους σκοπούς, όπως π.χ. η καλύτερη κατανόηση της 

περιοχής εφαρμογής του ΣΒΑΚ 

γ) αυτή που είναι χρήσιμη και στα δύο παραπάνω 

Και οι δύο πρώτες κατηγορίες είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει 

στον μελετητή να προχωρήσει σε πιο εστιασμένες καταγραφές και μετρήσεις, έχοντας στο 

πίσω μέρος του μυαλού του τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιηθεί ως δείκτης και τι όχι. 

Εξυπακούεται, λοιπόν, ότι δεν μπορεί κανείς να ορίσει ποσοτικούς στόχους εάν δεν γνωρίζει 

τα ποσοτικά δεδομένα της σημερινής κατάστασης της περιοχής μελέτης και φυσικά δεν μπορεί 

να αναπτύξει δείκτες χωρίς αυτά. Και τα τρία αυτά είναι αλληλένδετα.  

 
Εικόνα 5-1: Ο ορισμός του «δείκτη» σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Εκπόνησης ΣΒΑΚ του 
ELTIS 
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Μια γενικά καλή πρακτική είναι ο ορισμός S.M.A.R.T. δεικτών, δηλαδή δεικτών συγκεκριμένων 

(specific), μετρήσιμων (measurable), εφικτών (achievable), σχετικών (relevant) και χρονικά 

προσδιορισμένων (time-bound).  

Επίσης, οι δείκτες μπορούν να είναι διαφορετικών τύπων, ανάλογα με το τι είδους δεδομένα 

παρακολουθούν και σε τι συμπεράσματα αποσκοπούν. Για παράδειγμα, ένας δείκτης μπορεί 

να μετρά το μήκος των ποδηλατοδρόμων ή τον αριθμό των ποδηλάτων που υπάρχουν σε μια 

πόλη, ένας άλλος το ποσοστό των μετακινούμενων με ποδήλατο, ένας τρίτος την ποιότητα του 

αέρα στους δρόμους που υλοποιήθηκαν έργα προώθησης του ποδηλάτου και ένας τέταρτος 

την υγεία των πολιτών που μετακινούνται καθημερινά στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο ή ακόμα 

και τις αξίες γης των συγκεκριμένων ακινήτων που βρίσκονται στο δίκτυο αυτό. Παρότι και οι 

τέσσερεις παραπάνω δείκτες αφορούν άμεσα ή έμμεσα την προώθηση του ποδηλάτου στην 

πόλη ή/και τα αποτελέσματα αυτής, είναι πολύ διαφορετικής φύσεως και σημασίας τα 

συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτούς. Γενικά συστήνεται να τηρείται ένας 

κατάλογος δεικτών διαφορετικών τύπων και σε σύνδεση με διαφορετικούς τομείς, προκειμένου 

να καταγράφεται μια συνολικότερη εικόνα της πόλης όπως εξελίσσεται κατά την περίοδο 

υλοποίησης του ΣΒΑΚ. 

Στην περίπτωση του συγκεκριμένου ΣΒΑΚ, οι δείκτες που επιλέχθηκαν συνδέονται αυστηρά 

με τα διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία και τις μετρήσεις που ήταν εφικτό να γίνουν στο πλαίσιο του 

δεδομένου προϋπολογισμού του έργου.  

Έτσι, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ο προτεινόμενος δείκτης, η τιμή βάσης (σημερινή 

τιμή), ο ποσοτικός στόχος για μετά από δέκα χρόνια υλοποίησης του ΣΒΑΚ και οι 

προτεραιότητες που αυτοί οι δείκτες παρακολουθούν εάν και σε ποιο βαθμό θα έχουν 

προωθηθεί μέχρι τότε.  
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Πίνακας 5-1: Δείκτες, τιμές βάσης, ποσοτικοί στόχοι και αντιστοίχιση με τις προτεραιότητες του ΣΒΑΚ της Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη 

Α/Α ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2032 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

1 Μήκος πεζοδρόμων 5,25 χλμ 30 χλμ συνολικό δίκτυο ήπιας 
κινητικότητας, αθροίζοντας τα μήκη 
πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και οδών 
ήπιας κυκλοφορίας 

Μ2, Μ4, Μ6, Π1, Π2, 
Α1, Ο1 

2 Μήκος οδών ήπιας κυκλοφορίας 4,57 χλμ 

3 Μήκος ποδηλατοδρόμων 0 χλμ 

4 
Θάνατοι και βαρείς τραυματισμοί 
από τροχαία 

2010-2019: 174 2023-2032: Μείωση κατά 80% 
Μ5, Π1, Α1, Ο1 

5 Τροχαία με εμπλεκόμενο πεζό 2010-2019: 180 2023-2032: Μείωση κατά 80% 

6 Παράνομη στάθμευση  

Σε συγκεκριμένη περιοχή απογραφής:  

- 804 νόμιμα (77,8%) 

- 230 παράνομα (22,2%) 

Μηδενισμός των παράνομων 
σταθμεύσεων οχημάτων στην περιοχή 
καταγραφής  

Μ2, Μ3, Μ4, Μ5, Π1, 
Π2, Α1, Ο1 

7 Θόρυβος 

Σημεία υπέρβασης των θεσμοθετημένων 
ορίων θορύβου το πρωί ή/και το βράδυ:  

10 από τα 13 

Μείωση κατά 50% των σημείων 
υπέρβασης των ορίων θορύβου  

Μ1, Π1, Ο1 

8 Εκπομπές CO2 δημοτικού στόλου 824,68 tn CO2 Μείωση κατά 40% των εκπομπών του CO2 Μ1, Μ6, Π1 

9 
Κάλυψη του αστικού ιστού από 
ΜΜΜ (ΟΑΣΑ και Δημοτική) 

Τα ΜΜΜ καλύπτουν 83% του αστικού ιστού 
του Δήμου 

Κάλυψη 100% του αστικού ιστού του Δήμου 
Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Π1, 
Α1, Ο1 

10 Θέσεις ΑμεΑ 

Σε συγκεκριμένη περιοχή απογραφής:  

- 5 θέσεις ΑΜΕΑ (0,6% των νόμιμων 
θέσεων) 

στην ίδια περιοχή απογραφής:  

- 5% οι θέσεις ΑΜΕΑ επί του συνόλου των 
νόμιμων θέσεων 

Μ2, Π1, Π2, Α1 
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11 Πλάτος πεζοδρομίων 

Σε συγκεκριμένη περιοχή απογραφής: 

- χωρίς πεζοδρόμιο: 13,9% 

- < 1 μ: 13,9% 

- 1-1,5 μ: 29,6% 

- 1,5-2 μ: 25,7% 

- 2-2,5 μ: 8,3% 

- > 2,5 μ: 8,7% 

Στην ίδια περιοχή απογραφής: 

-  χωρίς πεζοδρόμιο: 0% 

- < 1 μ: 5% 

- 1-1,5 μ: 10% 

- 1,5-2 μ: 50% 

- 2-2,5 μ: 25% 

- > 2,5 μ: 10% 
Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5, 
Μ6, Π1, Π2, Α1, Ο1 

12 Κατάσταση πεζοδρομίων 

Σε συγκεκριμένη περιοχή απογραφής: 

- καλή: 30,9% 

- μέτρια: 38,3% 

- κακή: 17,0% 

- χωρίς πεζοδρόμιο: 13,9% 

Στην ίδια περιοχή απογραφής: 

- καλή: 75% 

- μέτρια: 25% 

- κακή: 10% 

- χωρίς πεζοδρόμιο: 0% 
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13 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Κόμβος Τζαβέλλα - Γερβασίου 
Γρεβενών - Μπελογιάννη – 
Βελισσαρίου 

i. Οδός Γερβασίου Γρεβενών από 7
ης

 
Μαρτίου έως Ερμού με κατεύθυνση 
προς Πέτρου Ράλλη: 12,09% 

Μείωση κατά 50% του ποσοστού των 
βαρέων οχημάτων σε κάθε μια εκ των οδών 
καταγραφής φόρτων 

Μ1, Μ5, Π1, Π2, Α1, 
Ο1 

ii. Οδός Τζαβέλλα από Βιζυηνού έως 7
ης

 
Μαρτίου: 7,41% 

Κόμβος Λ. 28ης Οκτωβρίου & 
Ανωγείων 

Πλατεία Δημοκρατίας στο οδικό τμήμα από 
την οδό Ελλήσποντου έως την οδό 
Ανωγείων: 2,93% 

Κόμβος Λ. Θηβών - Στρατηγού 
Μακρυγιάννη & Κορυτσάς – 
Εδέσσης 

Οδός Μακρυγιάννη από Εδέσσης έως Λ. 
Θηβών: 9,72% 

Κόμβος Α. Φλέμινγκ & Πλατεία Ελ. 
Βενιζέλου 

i. Πλατεία Βενιζέλου από Δημητράτου έως 
Δημητράτου (κυκλικός κόμβος): 9,30% 

ii. Πλατεία Βενιζέλου από Α. Φλέμινγκ έως 
Δημητράτου: 7,78% 

iii. Οδός Α. Φλέμινγκ από Π. Μελλά έως 
την Πλατεία Βενιζέλου με κατεύθυνση 
προς τον κυκλικό κόμβο: 7,61% 
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14 

ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ) 

43,49% 60% 

Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5, 
Μ6, Π1, Π2, Α1, Ο1 

- Περπάτημα 23,16% 30% 

- Μικροκινητικότητα 1,69% 10% 

- ΜΜΜ 18,64% 20% 

15 

ΧΡΗΣΗ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ) 

56,49% 40% 

- ΙΧ 50,28% 35% 

- Μηχανή 5,08% 3% 

- Ταξί 1,13% 2% 

16 

ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΑΝΗΛΙΚΟΙ) 

58.54% 75% 

- Περπάτημα 40,77% 50% 

- Μικροκινητικότητα 3,48% 10% 

- ΜΜΜ 14,29% 15% 

17 

ΧΡΗΣΗ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΑΝΗΛΙΚΟΙ) 

41,46% 25% 

- ΙΧ 35,19% 20% 

- Μηχανή 3,48% 2% 

- Ταξί 2,79% 3% 

18 
Ποσοστό μαθητών με ιδιόκτητο 
ποδήλατο ή πατίνι 

82,20% 100% 

19 
Ποσοστό μαθητών που 
χρησιμοποιούν μόνοι τους το 
ποδήλατο ή το πατίνι τους 

66,10% 80% 
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6. 2Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

6.1 Απολογισμός 2ης Εκδήλωσης Διαβούλευσης 

Την Τετάρτη 16 Μαρτίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Νίκαιας - Αγ. Ι. 

Ρέντη η 2η Ανοιχτή Εκδήλωση Ενημέρωσης και Διαβούλευσης, στο πλαίσιο εκπόνησης του 

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). 

Παρευρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση εκπρόσωποι των δημοτικών 

παρατάξεων, υπάλληλοι του Δήμου, εκπρόσωποι σχολείων, συλλόγων και απλοί πολίτες.  

Σκοπός της Εκδήλωσης 

Σε πολύπλοκα και πολυπαραγοντικά ζητήματα, όπως αυτό της αστικής κινητικότητας, είναι 

πολύ σημαντική η συνεχής καταγραφή των απόψεων των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων 

μερών και η κατανόηση της οπτικής του καθενός, για τη συνδιαμόρφωση μιας πρότασης κατά 

το δυνατόν συμπεριληπτικής. 

Οι κύριοι στόχοι της 2ης ανοιχτής διαβούλευσης ήταν: 

1. Να ενημερωθούν οι πολίτες για τις μέχρι τότε εργασίες και παραδοτέα του ΣΒΑΚ. 

2. Να διερευνηθούν μακροσκοπικά εναλλακτικά σενάρια παρέμβασης αναφορικά με την 

κινητικότητα  

3. Να συζητηθεί το γενικό Όραμα και οι Προτεραιότητες του ΣΒΑΚ του Δήμου. 

Εκτός των παραπάνω στόχος, επίσης, ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας 

μεταξύ των φορέων και της ομάδας εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ώστε αυτό να συμπεριλάβει τις 

επιθυμίες και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. 
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Παρουσιάσεις 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Ηλία 

Βακαλάκη.  

Ακολούθησε το πρώτο μέρος της εκδήλωσης με τις παρουσιάσεις του μέχρι τώρα σχεδιασμού 

από τους αναδόχους. Αρχικά, ο κ. Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Εκπρόσωπος 

της Ένωσης των Οικονομικών Φορέων και υπεύθυνος της διαδικασίας διαβούλευσης 

(Συγκοινωνιολόγος-Πολεοδόμος MSc, Συντονιστής του Δικτύου CIVINET Greece-Cyprus), 

παρουσίασε το Όραμα και τις Προτεραιότητες του ΣΒΑΚ της πόλης.  

Στη συνέχεια, ο Εκπρόσωπος της Ένωσης των Οικονομικών Φορέων, κ. Θεόδωρος 

Μαυρογεώργης (Συγκοινωνιολόγος MSc, εκπρόσωπος MSM Consulting), εστίασε στα οφέλη 

που περιλαμβάνει η υλοποίηση του ΣΒΑΚ, στις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 

την παρούσα φάση από την ομάδα του ΣΒΑΚ και στις γενικές αρχές και κατευθύνσεις 

εναλλακτικών σεναρίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

Οι παρουσιάσεις της Διαβούλευσης παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ. 

Μετά τις παρουσιάσεις του 1ου μέρους της εκδήλωσης ακολούθησαν ερωτήσεις και 

τοποθετήσεις από το κοινό υπό τη μορφή ανοιχτής διαβούλευσης, με την πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων να παραμένει και να συμμετέχει ενεργά. Στόχος ήταν να ακουστεί και να 

καταγραφεί η εμπειρία και η γνώμη πολιτών και τοπικών φορέων σχετικά με το πως 

οργανώνονται τα επόμενα βήματα υλοποίησης του ΣΒΑΚ, βασισμένα στις δικές τους 

προτεραιότητες. Το συντονισμό της δράσης ανέλαβε η κ. Εύα Φιλανθρωποπούλου, με την 

υποστήριξη της κ. Ελένης Καραπάνου (ομάδα Συνηχήσεις), και τη συμμετοχή των Αναδόχων. 

 

  

https://www.facebook.com/CivinetCYEL/
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Αποτελέσματα 2ης Ανοιχτής Διαβούλευσης 

Το 2ο μέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε από την Εύα Φιλανθρωποπούλου μέλος του  

οργανισμού Συνηχήσεις, υπεύθυνη δράσεων συμμετοχικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του 

ΣΒΑΚ Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με μια αναφορά προς τους συμμετέχοντες σχετικά με τη 

σημασία του να τίθεται σε διαβούλευση κάθε επιμέρους στάδιο του ΣΒΑΚ. Στη συνέχεια, 

ζητήθηκε να αποτυπωθούν οι προτεραιότητες των παρισταμένων μέσα από το πρίσμα των 

ακόλουθων κοινωνικών ομάδων: 

 Σχολική Κοινότητα (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές)  

 Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας (ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, έγκυοι, γονείς με 

μικρά παιδιά σε καρότσι, κλπ.) 

 Εμπορικού συλλόγου 

Μέσα από τις απαντήσεις των πολιτών έμφαση δόθηκε σε σημεία όπως: 

 ο σεβασμός των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και η συμπερίληψη των αναγκών 

τους στον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου με τρόπους διευκόλυνσης της κυκλοφορίας 

τους και εξασφάλιση της ασφάλειας τους 

 η αποσυμφόρηση κεντρικών οδικών αρτηριών 

 η δημιουργία περισσότερων εξόδων από τον δήμο προς κεντρικούς περιφερειακούς 

δρόμους 

 η δημιουργία χώρων ελεύθερων από αυτοκίνητα καθώς και η ασφαλής πρόσβαση 

προς αυτούς 

 η εκπαίδευση των πολιτών ως προς την έννοια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, 

ξεκινώντας από τα σχολεία 

Με τον τρόπο αυτό, αναδείχθηκαν από τους ίδιους τους πολίτες καινοτόμες προτάσεις, 

ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη σύμπραξη μεταξύ της ομάδας του ΣΒΑΚ και των φορέων 

της κοινωνίας των πολιτών, ενώ κοινό αίτημα υπήρξε η ήπια εφαρμογή των προτεινόμενων 

αλλαγών. 

Επόμενα Βήματα 

Τα προβληματικά σημεία, και τα συσχετιζόμενα με αυτά προβλήματα, όπως και οι ευκαιρίες 

που αναδείχθηκαν από τους κατοίκους στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα τροφοδοτήσουν 

περαιτέρω το έργο της ομάδας εργασίας του ΣΒΑΚ προκειμένου να προταθούν 

αποτελεσματικές και κοινά αποδεκτές λύσεις και μέτρα. 

  

https://synixiseis.gr/
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Παράρτημα I: Παρουσιάσεις Σεμιναρίου 

α) Παρουσίαση κ. Κοσμά Αναγνωστόπουλου 

β) Παρουσίαση κ. Θεόδωρου Μαυρογεώργη 
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1

ΜΣΜ – ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ/ 
Αναγνωστόπουλος Κοσμάς

2η Σύσκεψη – Σεμινάριο με σκοπό την ενημέρωση και συμμετοχή στο 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Αναγνωστόπουλος Κοσμάς

Θοδωρής Μαυρογεώργης,
Συγκοινωνιολόγος MSc (Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc (Fin)

Αθήνα, Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

 ΣΒΑΚ: Στρατηγικό Σχέδιο για το Σύστημα των Μεταφορών στην Πόλη

 Κινητικότητα = Μεταφορά – Μετακίνηση - Προσβασιμότητα

 Βιώσιμη = Περπάτημα, Ποδήλατο, Δημόσια Συγκοινωνία (βιώσιμοι τρόποι μετακίνησης)

 Η Βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτισμένης πόλης

 Το Σύστημα των Μεταφορών σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες του ανθρώπου και όχι του
ο ή α ος

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

οχήματος

 Ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και οι μεταφορές δεν σχεδιάζονται ως
μαζικές, αλλά ξεχωριστών ατόμων με ανάγκες και επιθυμίες

2

Κλιματική Αλλαγή:
αλλαγή των καιρικών συνθηκών
άνοδος της στάθμης της θάλασσας
και άλλα ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και οι
οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται, είναι αυτές που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

3

Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Ως Στρατηγικά Σχέδια, τα ΣΒΑΚ αποτελούν
χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση έργων και εκπόνησης μελετών
που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότηταπου σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα.

Τα επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτούν
υποδομές, έργα και δράσεις που σχετίζονται με την κινητικότητα και τις
μεταφορές, μόνον αν ο Δήμος διαθέτει ΣΒΑΚ.

Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα στον Δήμο να απορροφήσει ευρωπαϊκούς/

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

4

Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα στον Δήμο να απορροφήσει ευρωπαϊκούς/
κοινοτικούς πόρους και να τους αξιοποιήσει στην πόλη για έργα υποδομών,
αναπλάσεων, κλπ.



2

 Ψηφίστηκε ο Νόμος 4784/2021 (ΦΕΚ 40/Α/16.03.2021) «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική
Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την
ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.».ψηφ η η ργ μ φ ρ ς ξ ς

 Το ΣΒΑΚ θα συνταχθεί με βάση τον Ν. 4784/2021 και θα συμπληρωθεί από τις
ευρωπαϊκές οδηγίες του ELTIS

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ευρωπαϊκές οδηγίες του ELTIS.

5

 Παραδοτέο 3ο (Στάδιο Β’): ‘‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (Σενάρια,
Όραμα, Προτεραιότητες και Στόχοι’’ έως 6/3/2022

1 μήνας για έγκριση 3ου Παραδοτέου

 Παραδοτέο 4ο (Στάδιο Γ’): ‘‘ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ (Πακέτα Μέτρων,
Σχέδιο Δράσης’’ 4 μήνες μετά την έγκριση του 3ου
Παραδοτέου

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ρ

6

 Έλλειψη δικτύου ποδηλατοδρόμων, μικρό ποσοστό δικτύου
πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας.

 Δημοτική Συγκοινωνία: καλύπτει τη Δ.Ε. Αγίου Ιωάννη Ρέντη και
λιγότερο τη Δ.Ε. Νίκαιας.

 Αυξημένοι κυκλοφοριακοί φόρτοι λόγω των υπερτοπικών πόλων
γένεσης – έλξης μετακινήσεων.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

 Αποκοπή του αστικού ιστού από μεγάλους υπερτοπικούς άξονες.

7

 Στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
υπάρχουν αποσπασματικά διαμορφωμένοι
πεζόδρομοι, ενώ δεν έχει υλοποιηθεί
ακόμη ποδηλατόδρομος.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

8



3

Στον Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη 
λειτουργεί Δημοτική Συγκοινωνία η 
οποία αποτελείται από δύο (2) κυκλικές 
διαδρομέςδιαδρομές. 

H Δημοτική Συγκοινωνία καλύπτει σε 
μικρό βαθμό τη Δ.Ε. Νίκαιας.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

9

 Σταθμός Μετρό «ΝΙΚΑΙΑ»
 Σταθμός Προαστιακού «ΡΕΝΤΗ»
 Αμαξοστάσιο Προαστιακού Αμαξοστάσιο Προαστιακού
 Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά
 Λαχαναγορά
 3ο Νεκροταφείο Αθηνών
 Κατράκειο
 Δημοτικό Κηποθέατρο

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

 Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
 Village
 Allou Fun Park

10

 Aποκοπή του αστικού
ιστού από τους μεγάλους
υπερτοπικούς άξονες,
ό Λ Θ βώ Λόπως π.χ. Λ. Θηβών, Λ.
Πέτρου Ράλλη, κ.ά.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

11

 Υψηλός αριθμός τροχαίων συμβάντων.

λά ί δ θ ύβ ό ί ό Υψηλά επίπεδα θορύβου, τόσο στη Δ.Ε Νίκαιας όσα και στη
Δ.Ε. Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

 Πρόβλημα παράνομης στάθμευσης

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

12



4

 Στον Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη λαμβάνουν χώρα ετησίως 123,2 τροχαία
συμβάντα, το 13,0% των οποίων είναι σοβαρά (με νεκρό ή βαριά τραυματία).

 Καταγράφονται ετησίως 30 τροχαία συμβάντα με εμπλεκόμενο πεζό.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

13

Στη Δ.Ε. Αγίου Ιωάννη Ρέντη

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

14

Πηγή: «Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής  της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Δήμων Πειραιά - Νίκαιας - Κορυδαλλού - Αγ. Ι. Ρέντη - Αγίας 
Βαρβάρας - Αιγάλεω - Χαϊδαρίου» (Φωτεινή Χωνιανάκη, Δρόμος Σύμβουλοι Μελετητές )

Στη Δ.Ε. Νίκαιας

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

15

Πηγή: «Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής  της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Δήμων Πειραιά - Νίκαιας - Κορυδαλλού - Αγ. Ι. Ρέντη - Αγίας 
Βαρβάρας - Αιγάλεω - Χαϊδαρίου» (Φωτεινή Χωνιανάκη, Δρόμος Σύμβουλοι Μελετητές )

Στα πεζοδρόμια συχνά:
• μόνιμα εμπόδια (στύλοι, κάδοι, στάσεις, δένδρα, κλπ) ή προσωρινά εμπόδια (παράνομα

σταθμευμένα οχήματα)
• Μικρό πλάτος/ αδιαμόρφωτα

Συνέπεια:
• Αποθάρρυνση της πεζή μετακίνησης
• Αύξηση αριθμού ατυχημάτων/ μειωμένη οδική ασφάλεια
• Περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση

Πρόβλημα παράνομης στάθμευσης:
• παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων

δ λ ά

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

16

• διπλοπαρκάρισμα
• παράνομη στάθμευση στις διασταυρώσεις οδών, κλπ



5

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

17

 Πραγματοποιήθηκε απογραφή
στην περιοχή που περικλείεται
από τις οδούς Λ Πειραιώς –από τις οδούς Λ. Πειραιώς
Ν. Φαλήρου – Κ. Παλαιολόγου
– Ανδρούτσου – Μπιχάκη –
Αγ. Ι. Ρέντη – Χρ. Σμύρνης,
της Δ.Ε. Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

18

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

19

Πλάτος
Π ζ δ Δέ Κάδ Σ ά Στύλοι- Ρά Π ί Κ ίΠεζοδρο
μίου (μ.)

Δέντρα Κάδοι Στάσεις Στύλοι
Κολωνάκια Ράμπες Περίπτερα Κρουνοί

0,0-1,0 122 11 0 12 5 0 0

1,01-1,50 370 22 2 27 3 2 0

1,51-2,00 342 23 5 20 7 1 1

2,01-2,50 78 4 0 5 2 0 0

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

>2,51 89 6 2 14 3 2 0

20
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Τρία (3) Σενάρια:

 Σενάριο Τάσεων (Do Nothing or Business As Usual)
 Ήπιο Σενάριο (Do Something)
 Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (Do Everything)

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο,
ό ό ί ή ί ί

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ήτοι 5ετία, 10ετία και
15+ετία.

21

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 Παραμένουν τα προβλήματα και οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η αύξηση του αριθμού των
οχημάτων όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι υψηλές ταχύτητες οχημάτων, η ζήτηση για
στάθμευση στο κέντρο της πόλης και τα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης η αύξηση τηςστάθμευση στο κέντρο της πόλης και τα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης, η αύξηση της
κατανάλωσης ενέργειας, η αύξηση των θυμάτων από οδικά ατυχήματα, η ατμοσφαιρική ρύπανση και
ηχορύπανση, η επιβάρυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου και η κατάληψη ελευθέρων χώρων.

 Παραμένουν τα προβλήματα κινητικότητας του Δήμου που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη
ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων διαδρομών και ήπιων μορφών μετακίνησης (π.χ. πράσινη
διαδρομή, πεζοδρόμια με ελεύθερη όδευση τουλάχιστον 1,5μ.) αλλά και υποδομών για ΑΜΕΑ
(οδεύσεις τυφλών, κατάλληλα διαμορφωμένες ράμπες, κλπ.)

 Σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, οι λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ που εξυπηρετούν τον
Δήμο και τη σύνδεση με ΜΣΤ σε γειτονικές περιοχές, λειτουργούν με πολύ καλή κάλυψη αλλά με
ελλείψεις (συχνότητες που δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του μεγάλου όγκο χρηστών

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ελλείψεις (συχνότητες που δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του μεγάλου όγκο χρηστών,
αναξιόπιστα δρομολόγια ΟΑΣΑ, περιορισμένο ωράριο).

 Σύμφωνα με τις γενικότερες τάσεις εξέλιξης, καθώς και τις σύγχρονες κατευθύνσεις για τη βιώσιμη
κινητικότητα των πόλεων, τα υφιστάμενα προβλήματα διαιωνίζονται και επεκτείνονται σε όλους τους
τομείς της ζωής της πόλης.

22

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 Αντικατάσταση παράνομης στάθμευσης με διαπλάτυνση πεζοδρομίων και -όπου είναι εφικτό- δημιουργία
ποδηλατοδρόμων, ακόμη και σε τμήματα του ιεραρχημένου οδικού δικτύου.

 Στις οδούς που επιτρέπεται η παρόδια στάθμευση προτείνονται αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις με
εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσηςεγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης.

 Ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και βελτίωση των τεχνικών/ γεωμετρικών χαρακτηριστικών σε
όλη την πόλη, για την ευχερέστερη πεζή μετακίνηση των χρηστών.

 Στις παρεμβάσεις που προτείνονται να υλοποιηθούν, δίνεται προτεραιότητα στην προσβασιμότητα στις
ευάλωτες ομάδες, με ιδιαίτερη πρόβλεψη σε ράμπες ΑΜΕΑ στις διασταυρώσεις και σε οδεύσεις τυφλών επί
των πεζοδρομίων.

 Μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων στις περιοχές κατοικίας.
 Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ).
 Ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτου με κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων και διαμόρφωση υποδομών

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

 Ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτου με κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων και διαμόρφωση υποδομών
χρήσης ποδηλάτου (parking, σύστημα κοινής χρήσης ποδηλάτων, κλπ.), ώστε το ποδήλατο να αποτελεί
εναλλακτικό μέσο μετακίνησης και ταυτόχρονα να λειτουργεί ως συμπληρωματικό μέσο της δημόσιας
συγκοινωνίας.

 Βιώσιμη διαχείριση εμπορικών μεταφορών.

23

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ύ ό ό ί ά Ισχύουν όλα όσα προτείνονται στο Ήπιο Σενάριο

 Στο ριζοσπαστικό Σενάριο επιβάλλεται η αλλαγή νοοτροπίας
σχετικά με τις αστικές μετακινήσεις

Σ ζ ό ά ί ζ έ λλ έ

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

 Στο ριζοσπαστικό σενάριο προτείνονται ριζοσπαστικές αλλαγές
στις υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών

24



7

1) Διαχείριση οδικής κυκλοφορίας

2) Οδική ασφάλεια

3) Διαχείριση στάθμευσης

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΡΩΝ

4) Δημόσια συγκοινωνία

5) Πράσινες διαδρομές

6) Χώροι πρασίνου-Κοινόχρηστοι χώροι

7) Εμπορικές μεταφορές

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

8) Κατανάλωση ενέργειας

9) Προώθηση και δράσεις βιώσιμης 
κινητικότητας - Άλλα μέτρα

25

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Κυκλοφοριακή οργάνωση

• Νέα Ιεράρχηση

• Μονοδρομήσεις - Αντιδρομήσεις

• Ζώνες Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων 

• Απομάκρυνση βαρέων οχημάτων

• Αναπλάσεις κεντρικών οδών

• Μετατροπή των οδών σε ήπιας κυκλοφορίας και 
συνύπαρξης πεζών και οχημάτων 

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

• Car pooling/Car sharing

• Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας

26

 Μείωση της διατομής της οδού Π. Ράλλη, με διαπλάτυνση
των πεζοδρομίων και αποτροπή της παράνομης στάθμευσης
από τη 1 πλευρά (σε όλο το μήκος της οδού)από τη 1 πλευρά (σε όλο το μήκος της οδού)

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

27

 Μείωση της διατομής της οδού Γρ. Λαμπράκη, με διαπλάτυνση
των πεζοδρομίων και αποτροπή της παράνομης στάθμευσης.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

28
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ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αναδιαμόρφωση κόμβων

• Δημιουργία κυκλικών κόμβων

• Σημειακές βελτιώσεις σε ισόπεδους κόμβουςημ ς β ς ς μβ ς

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

29

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Παρόδια στάθμευση
• Απαγόρευση παρόδιας στάθμευσης εκεί όπου έχουν
προτεραιότητα πεζοί και ποδηλάτες

• Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ)
• Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ
• Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
• Δημιουργία σταθμών ποδηλάτων κοινής χρήσης
• Απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων σε
δημόσιους χώρους και σε περιοχές μικτών χρήσεων

Στάθμευση εκτός οδού

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

• Κατασκευή και λειτουργία οργανωμένων χώρων
στάθμευσης εκτός οδού, π.χ. κοντά στον σταθμό
μετρό (park n ride)

30

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ

• Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών όπου
απαιτείται, έτσι ώστε να εξυπηρετούν μεγαλύτερη
έκταση του Δήμου

• Βελτίωση τόσο της αξιοπιστίας όσο και της
συχνότητας των δρομολογίων των λεωφορειακών
γραμμών

• Εφαρμογή τηλεματικής, στο σύνολο των στάσεων
του ΟΑΣΑ εντός του Δήμου

• Αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων του
ΟΑΣΑ ώστε να μην εμποδίζουν το περπάτημα στα

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΟΑΣΑ, ώστε να μην εμποδίζουν το περπάτημα στα
πεζοδρόμια, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον
και να συμβάλουν στην αισθητική του Δήμου

• Ανανέωση του στόλου με πιο ‘καθαρά’ οχήματα

31

 Οι κάτοικοι του Δήμου εξυπηρετούνται από τη
Γραμμή 3 «Νίκαια - Δουκίσσης Πλακεντίας -
Αεροδρόμιο» του Μετρό (μπλε γραμμή)

 Μέχρι το καλοκαίρι του 2022 θα ολοκληρωθεί η
γραμμή 3, με τη λειτουργία τριών (3) νέων
σταθμών (Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό
Θέατρο). Σύμφωνα με τις μελέτες της Αττικό
Μετρό, θα εξυπηρετεί καθημερινά 132.000
επιβάτες (πρόσθετη επιβατική κίνηση),

βάλλ ί λ ί

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφορίας
περίπου 23.000 ΙΧ καθημερινά.

32
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 Σημειώνεται ότι υπάρχουν σκέψεις για
δημιουργία μιας νέας γραμμής Μετρό
(Γραμμή 6: Πέραμα - Θησείο). Η
γραμμή 6 θα ξεκινάει από τα Μελίσσια,
θα διέρχεται μέσω της Λ. Πεντέλης απόθα διέρχεται μέσω της Λ. Πεντέλης από
τα Βριλήσσια και το Χαλάνδρι, θα
τέμνει την γραμμή 4 στο Φάρο
Ψυχικού, θα συνεχίζει προς το κέντρο
διερχόμενη από το Γκύζη και την
Πλατεία Κλαυθμώνος και στη συνέχεια
θα κινείται δυτικά μέσω της Π. Ράλλη
προς Αγ. Ι. Ρέντη, Νίκαια, Κερατσίνι
και τελικά Πέραμα. Πρόκειται για ένα
έργο με 25 σταθμούς σε πολύ αρχικό

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

έργο με 25 σταθμούς, σε πολύ αρχικό
στάδιο σχεδιασμού.

33

 Οι Δήμαρχοι των Δήμων Πειραιώς
και Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
κατέθεσαν πρόταση προς το

Προτεινόμενη χωροθέτηση νέου
σταθμού «Ειρήνη Παππά» ρ η ρ ς

Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, για δημιουργία ενός
νέου σταθμού ΗΣΑΠ, μεταξύ των
δύο ήδη υπαρχόντων «Μοσχάτο»
και «Νέο Φάληρο».

 Προτείνεται ο νέος σταθμός να
χωροθετηθεί στη συμβολή των

ό ώ ύ

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

34

Λεωφόρων Πειραιώς και Κηφισού
και να ονομαστεί «Ειρήνη Παππά».

 Η εξυπηρέτηση του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι.
Ρέντη από τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο
πραγματοποιείται μέσω του σταθμού «Ρέντη».

Στον προγραμματισμό του ΟΣΕ εντάσσεται η
σιδηροδρομική σύνδεση του Πειραιά με την
Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα ως εξής:
 Κατασκευή ηλεκτραμαξοστασίου στο Σ.Σ.
Ρέντη

 Κατασκευή/ ανακαίνιση 8 σταθμών
ή έ ά

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

προαστιακής εξυπηρέτησης: Πειραιάς,
Ρέντης, Ταύρος, Βοτανικός (ανταπόκριση με
μετρό), Θυμαράκια, Άγιοι Ανάργυροι, Πύργος
Βασιλίσσης, Νότιες Αχαρνές

35

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Δίκτυα ενθάρρυνσης της ενεργής μετακίνησης (περπάτημα,
ποδήλατο, πατίνι …)

• Υλοποίηση δικτύου διαδρομών κατάλληλων για ΑΜΕΑ, παιδιά,
ηλικιωμένους...

• Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων (αποκλειστική ή μικτή• Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων (αποκλειστική ή μικτή
υποδομή)

• Κατασκευή πεζοδρομίων όπου δεν υπάρχουν

• Δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (μετατροπή
οδών σε πεζόδρομους ή ήπιας κυκλοφορίας) σε ακτίνα 300μ.
πέριξ σχολικών συγκροτημάτων, με στόχο την εξασφάλιση της
ασφαλούς προσπέλασής τους

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

• Δημιουργία χώρων κοινωνικοποίησης «superblocks», parklet

• Επέκταση συστήματος bike-sharing

• Υλοποίηση θεσμοθετημένων προτάσεων (ΓΠΣ) π.χ. πεζόδρομων

36
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 Ο Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη
Ρέντη έχει ενταχθεί στο "Πρόγραμμα
ΤΡΙΤΣΗΣ" η δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου δικτύου Πεζού -ολοκληρωμένου δικτύου Πεζού -
Ποδηλάτη συνολικού μήκους 15
χλμ.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

37

 Ο Μητροπολιτικός Ποδηλατόδρομος κινείται παράλληλα με τη Γραμμή 1 του
ΗΣΑΠ, έχει μήκος 27 χλμ, ξεκινάει από την Κηφισιά, διασχίζει την Αθήνα και
καταλήγει στο Φαληρικό Όρμο. Αποτελείται από δύο άξονες: τον βόρειο άξονα
Κ ά Γ άζ ό άξ Φάλ Γ άζΚηφισιά-Γκάζι και τον νότιο άξονα Φάληρο-Γκάζι.

 Επιπλέον τμήμα του Μητροπολιτικού Ποδηλατοδρόμου Α’ ΦΑΣΗ:
 Λ. Θηβών – Μπελογιάννη – Τζαβέλλα – Ικτινίου – Αιτωλικού

 Μητροπολιτικός Ποδηλατόδρομος Β’ ΦΑΣΗ:
 Π. Ράλλη – Λ. 28ης Οκτωβρίου – Κουταΐση – Γρ. Λαμπράκη – Στ. Μακρυγιάννη –

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

 Π. Ράλλη Λ. 28 Οκτωβρίου Κουταΐση Γρ. Λαμπράκη Στ. Μακρυγιάννη
Λεγάκη – Ταύρου

 Λ. Πειραιώς
 Π. Ράλλη – Τζαβέλλα

38

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

39

ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Υποδομές ενίσχυσης και επέκτασης πρασίνου-δημόσιων
χώρων

• Αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που
βρίσκονται εντός του Δήμου

δ ό λ ώ δ ί έ• Επανασχεδιασμός Πλατειών και δημιουργία νέων

• Δημιουργία ‘πάρκων τσέπης’

• Εγκατάσταση αστικών κερκίδων

• Αύξηση πρασίνου με φυτεύσεις στον δημόσιο χώρο,
π.χ. σε πεζοδρόμια που διαπλατύνθηκαν, σε νησίδες
και κοινόχρηστους χώρους

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

40



11

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μέτρα πολιτικής

• Εφαρμογή αυστηρού ωραρίου για
φορτοεκφορτώσειςφορτοεκφορτώσεις

• Απαγόρευση χρήσης του τοπικού
οδικού δικτύου από μεγάλα
οχήματα

• Επιβράβευση επιχειρήσεων με
φιλική στο περιβάλλον οργάνωση
των μεταφορών τους

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

41

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σχέδια

• Εκπόνηση και εφαρμογή ΣΦΗΟ: Σχεδίων
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Ανανέωση στόλου

• Ανανέωση / Εκσυγχρονισμός στόλου δημοτικών
οχημάτων και αντικατάσταση με νέα, χαμηλής
κατανάλωσης, περιβαλλοντικά φιλικά (ηλεκτρικά,
υβριδικά, φυσικό αέριο)

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

42

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Μέτρα προώθησης

• Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα
σχολεία

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς
τη Βιώσιμη Κινητικότητα με εξατομικευμένεςτη Βιώσιμη Κινητικότητα με εξατομικευμένες
προωθητικές ενέργειες σε επίπεδο μεμονωμένου
νοικοκυριού

• Ένταξη του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στο
σχολικό πρόγραμμα

• Καθιέρωση ημέρας χωρίς αυτοκίνητα στο κέντρο (π.χ.
«Κυριακή Χωρίς Αυτοκίνητο»)

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

• Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για eco -
driving οδήγηση σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς
(λεωφορείων, ταξί) και σε κάθε ενδιαφερόμενο δημότη

43

Μέτρα προώθησης

• Εκστρατείες ενημέρωσης – Σεμινάρια κυκλοφοριακής
αγωγής και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων στους
εργαζόμενους στον Δήμο και στο ευρύτερο κοινό –
Διενέργεια σεμιναρίων ασφαλούς οδήγησης στους

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Διενέργεια σεμιναρίων ασφαλούς οδήγησης στους
οδηγούς των Μέσων Συλλογικής Μεταφοράς.

• Συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Τροχαίας για την
εκπαίδευση στελεχών της σε θέματα βιώσιμης
κινητικότητας

• Έλεγχοι των επαγγελματικών οχημάτων μεταφοράς
ευπαθών προϊόντων και επικίνδυνων εμπορευμάτων

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

• Συστηματική καταγραφή των τροχαίων ατυχημάτων
και των επικίνδυνων θέσεων & Βελτίωση του
συστήματος καταγραφής τους

44
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Μέτρα προώθησης
• Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας με εκδηλώσεις ενημέρωσης
των πολιτών.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Άλλα μέτρα
• Βελτίωση του συστήματος άμεσης
αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων,
κυρίως μέσω της συνεργασίας Δήμου -
Τροχαίας - ΕΚΑΒ – Πυροσβεστικής.

• Εκπόνηση Χαρτών θορύβου και λήψη
μέτρων σε περιπτώσεις υπέρβασης των

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

μ ρ ρ ς ρβ ης
νομοθετημένων τιμών.

45

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

46

SUPERBLOCKS

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

47

Το ποδήλατο μαζί με τα αυτοκίνητα
σε σύμπνοια με τον Ελληνικό Κ.Ο.Κ.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

48



13

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

49

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

50

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

51

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

52
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ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

53

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

54

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

55

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

56
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Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

5757



«ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» 

ΣΤΑΔΙΟ Β' (Ανάπτυξη Στρατηγικής) - 3
ο
 Παραδοτέο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα IΙ: Παρουσιάσεις Διαβούλευσης 

α) Παρουσίαση κ. Κοσμά Αναγνωστόπουλου 

β) Παρουσίαση κ. Θεόδωρου Μαυρογεώργη 
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1

ΜΣΜ – ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ/ 
Αναγνωστόπουλος Κοσμάς

2η Σύσκεψη – Σεμινάριο με σκοπό την ενημέρωση και συμμετοχή στο 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Αναγνωστόπουλος Κοσμάς

Θοδωρής Μαυρογεώργης,
Συγκοινωνιολόγος MSc (Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc (Fin)

Αθήνα, Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

 ΣΒΑΚ: Στρατηγικό Σχέδιο για το Σύστημα των Μεταφορών στην Πόλη

 Κινητικότητα = Μεταφορά – Μετακίνηση - Προσβασιμότητα

 Βιώσιμη = Περπάτημα, Ποδήλατο, Δημόσια Συγκοινωνία (βιώσιμοι τρόποι μετακίνησης)

 Η Βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτισμένης πόλης

 Το Σύστημα των Μεταφορών σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες του ανθρώπου και όχι του
ο ή α ος

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

οχήματος

 Ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και οι μεταφορές δεν σχεδιάζονται ως
μαζικές, αλλά ξεχωριστών ατόμων με ανάγκες και επιθυμίες

2

Κλιματική Αλλαγή:
αλλαγή των καιρικών συνθηκών
άνοδος της στάθμης της θάλασσας
και άλλα ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και οι
οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται, είναι αυτές που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

3

Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Ως Στρατηγικά Σχέδια, τα ΣΒΑΚ αποτελούν
χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση έργων και εκπόνησης μελετών
που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότηταπου σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα.

Τα επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτούν
υποδομές, έργα και δράσεις που σχετίζονται με την κινητικότητα και τις
μεταφορές, μόνον αν ο Δήμος διαθέτει ΣΒΑΚ.

Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα στον Δήμο να απορροφήσει ευρωπαϊκούς/

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

4

Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα στον Δήμο να απορροφήσει ευρωπαϊκούς/
κοινοτικούς πόρους και να τους αξιοποιήσει στην πόλη για έργα υποδομών,
αναπλάσεων, κλπ.



2

 Ψηφίστηκε ο Νόμος 4784/2021 (ΦΕΚ 40/Α/16.03.2021) «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική
Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την
ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.».ψηφ η η ργ μ φ ρ ς ξ ς

 Το ΣΒΑΚ θα συνταχθεί με βάση τον Ν. 4784/2021 και θα συμπληρωθεί από τις
ευρωπαϊκές οδηγίες του ELTIS

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ευρωπαϊκές οδηγίες του ELTIS.

5

 Παραδοτέο 3ο (Στάδιο Β’): ‘‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (Σενάρια,
Όραμα, Προτεραιότητες και Στόχοι’’ έως 6/3/2022

1 μήνας για έγκριση 3ου Παραδοτέου

 Παραδοτέο 4ο (Στάδιο Γ’): ‘‘ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ (Πακέτα Μέτρων,
Σχέδιο Δράσης’’ 4 μήνες μετά την έγκριση του 3ου
Παραδοτέου

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ρ

6

 Έλλειψη δικτύου ποδηλατοδρόμων, μικρό ποσοστό δικτύου
πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας.

 Δημοτική Συγκοινωνία: καλύπτει τη Δ.Ε. Αγίου Ιωάννη Ρέντη και
λιγότερο τη Δ.Ε. Νίκαιας.

 Αυξημένοι κυκλοφοριακοί φόρτοι λόγω των υπερτοπικών πόλων
γένεσης – έλξης μετακινήσεων.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

 Αποκοπή του αστικού ιστού από μεγάλους υπερτοπικούς άξονες.

7

 Στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
υπάρχουν αποσπασματικά διαμορφωμένοι
πεζόδρομοι, ενώ δεν έχει υλοποιηθεί
ακόμη ποδηλατόδρομος.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

8
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Στον Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη 
λειτουργεί Δημοτική Συγκοινωνία η 
οποία αποτελείται από δύο (2) κυκλικές 
διαδρομέςδιαδρομές. 

H Δημοτική Συγκοινωνία καλύπτει σε 
μικρό βαθμό τη Δ.Ε. Νίκαιας.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

9

 Σταθμός Μετρό «ΝΙΚΑΙΑ»
 Σταθμός Προαστιακού «ΡΕΝΤΗ»
 Αμαξοστάσιο Προαστιακού Αμαξοστάσιο Προαστιακού
 Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά
 Λαχαναγορά
 3ο Νεκροταφείο Αθηνών
 Κατράκειο
 Δημοτικό Κηποθέατρο

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

 Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
 Village
 Allou Fun Park

10

 Aποκοπή του αστικού
ιστού από τους μεγάλους
υπερτοπικούς άξονες,
ό Λ Θ βώ Λόπως π.χ. Λ. Θηβών, Λ.
Πέτρου Ράλλη, κ.ά.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

11

 Υψηλός αριθμός τροχαίων συμβάντων.

λά ί δ θ ύβ ό ί ό Υψηλά επίπεδα θορύβου, τόσο στη Δ.Ε Νίκαιας όσα και στη
Δ.Ε. Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

 Πρόβλημα παράνομης στάθμευσης

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

12



4

 Στον Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη λαμβάνουν χώρα ετησίως 123,2 τροχαία
συμβάντα, το 13,0% των οποίων είναι σοβαρά (με νεκρό ή βαριά τραυματία).

 Καταγράφονται ετησίως 30 τροχαία συμβάντα με εμπλεκόμενο πεζό.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

13

Στη Δ.Ε. Αγίου Ιωάννη Ρέντη

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

14

Πηγή: «Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής  της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Δήμων Πειραιά - Νίκαιας - Κορυδαλλού - Αγ. Ι. Ρέντη - Αγίας 
Βαρβάρας - Αιγάλεω - Χαϊδαρίου» (Φωτεινή Χωνιανάκη, Δρόμος Σύμβουλοι Μελετητές )

Στη Δ.Ε. Νίκαιας

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

15

Πηγή: «Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής  της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Δήμων Πειραιά - Νίκαιας - Κορυδαλλού - Αγ. Ι. Ρέντη - Αγίας 
Βαρβάρας - Αιγάλεω - Χαϊδαρίου» (Φωτεινή Χωνιανάκη, Δρόμος Σύμβουλοι Μελετητές )

Στα πεζοδρόμια συχνά:
• μόνιμα εμπόδια (στύλοι, κάδοι, στάσεις, δένδρα, κλπ) ή προσωρινά εμπόδια (παράνομα

σταθμευμένα οχήματα)
• Μικρό πλάτος/ αδιαμόρφωτα

Συνέπεια:
• Αποθάρρυνση της πεζή μετακίνησης
• Αύξηση αριθμού ατυχημάτων/ μειωμένη οδική ασφάλεια
• Περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση

Πρόβλημα παράνομης στάθμευσης:
• παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων

δ λ ά

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

16

• διπλοπαρκάρισμα
• παράνομη στάθμευση στις διασταυρώσεις οδών, κλπ



5

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

17

 Πραγματοποιήθηκε απογραφή
στην περιοχή που περικλείεται
από τις οδούς Λ Πειραιώς –από τις οδούς Λ. Πειραιώς
Ν. Φαλήρου – Κ. Παλαιολόγου
– Ανδρούτσου – Μπιχάκη –
Αγ. Ι. Ρέντη – Χρ. Σμύρνης,
της Δ.Ε. Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

18

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

19

Πλάτος
Π ζ δ Δέ Κάδ Σ ά Στύλοι- Ρά Π ί Κ ίΠεζοδρο
μίου (μ.)

Δέντρα Κάδοι Στάσεις Στύλοι
Κολωνάκια Ράμπες Περίπτερα Κρουνοί

0,0-1,0 122 11 0 12 5 0 0

1,01-1,50 370 22 2 27 3 2 0

1,51-2,00 342 23 5 20 7 1 1

2,01-2,50 78 4 0 5 2 0 0

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

>2,51 89 6 2 14 3 2 0

20



6

Τρία (3) Σενάρια:

 Σενάριο Τάσεων (Do Nothing or Business As Usual)
 Ήπιο Σενάριο (Do Something)
 Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (Do Everything)

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο,
ό ό ί ή ί ί

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ήτοι 5ετία, 10ετία και
15+ετία.

21

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 Παραμένουν τα προβλήματα και οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η αύξηση του αριθμού των
οχημάτων όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι υψηλές ταχύτητες οχημάτων, η ζήτηση για
στάθμευση στο κέντρο της πόλης και τα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης η αύξηση τηςστάθμευση στο κέντρο της πόλης και τα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης, η αύξηση της
κατανάλωσης ενέργειας, η αύξηση των θυμάτων από οδικά ατυχήματα, η ατμοσφαιρική ρύπανση και
ηχορύπανση, η επιβάρυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου και η κατάληψη ελευθέρων χώρων.

 Παραμένουν τα προβλήματα κινητικότητας του Δήμου που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη
ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων διαδρομών και ήπιων μορφών μετακίνησης (π.χ. πράσινη
διαδρομή, πεζοδρόμια με ελεύθερη όδευση τουλάχιστον 1,5μ.) αλλά και υποδομών για ΑΜΕΑ
(οδεύσεις τυφλών, κατάλληλα διαμορφωμένες ράμπες, κλπ.)

 Σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, οι λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ που εξυπηρετούν τον
Δήμο και τη σύνδεση με ΜΣΤ σε γειτονικές περιοχές, λειτουργούν με πολύ καλή κάλυψη αλλά με
ελλείψεις (συχνότητες που δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του μεγάλου όγκο χρηστών

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ελλείψεις (συχνότητες που δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του μεγάλου όγκο χρηστών,
αναξιόπιστα δρομολόγια ΟΑΣΑ, περιορισμένο ωράριο).

 Σύμφωνα με τις γενικότερες τάσεις εξέλιξης, καθώς και τις σύγχρονες κατευθύνσεις για τη βιώσιμη
κινητικότητα των πόλεων, τα υφιστάμενα προβλήματα διαιωνίζονται και επεκτείνονται σε όλους τους
τομείς της ζωής της πόλης.

22

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 Αντικατάσταση παράνομης στάθμευσης με διαπλάτυνση πεζοδρομίων και -όπου είναι εφικτό- δημιουργία
ποδηλατοδρόμων, ακόμη και σε τμήματα του ιεραρχημένου οδικού δικτύου.

 Στις οδούς που επιτρέπεται η παρόδια στάθμευση προτείνονται αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις με
εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσηςεγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης.

 Ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και βελτίωση των τεχνικών/ γεωμετρικών χαρακτηριστικών σε
όλη την πόλη, για την ευχερέστερη πεζή μετακίνηση των χρηστών.

 Στις παρεμβάσεις που προτείνονται να υλοποιηθούν, δίνεται προτεραιότητα στην προσβασιμότητα στις
ευάλωτες ομάδες, με ιδιαίτερη πρόβλεψη σε ράμπες ΑΜΕΑ στις διασταυρώσεις και σε οδεύσεις τυφλών επί
των πεζοδρομίων.

 Μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων στις περιοχές κατοικίας.
 Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ).
 Ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτου με κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων και διαμόρφωση υποδομών

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

 Ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτου με κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων και διαμόρφωση υποδομών
χρήσης ποδηλάτου (parking, σύστημα κοινής χρήσης ποδηλάτων, κλπ.), ώστε το ποδήλατο να αποτελεί
εναλλακτικό μέσο μετακίνησης και ταυτόχρονα να λειτουργεί ως συμπληρωματικό μέσο της δημόσιας
συγκοινωνίας.

 Βιώσιμη διαχείριση εμπορικών μεταφορών.

23

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ύ ό ό ί ά Ισχύουν όλα όσα προτείνονται στο Ήπιο Σενάριο

 Στο ριζοσπαστικό Σενάριο επιβάλλεται η αλλαγή νοοτροπίας
σχετικά με τις αστικές μετακινήσεις

Σ ζ ό ά ί ζ έ λλ έ

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

 Στο ριζοσπαστικό σενάριο προτείνονται ριζοσπαστικές αλλαγές
στις υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών

24
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1) Διαχείριση οδικής κυκλοφορίας

2) Οδική ασφάλεια

3) Διαχείριση στάθμευσης

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΡΩΝ

4) Δημόσια συγκοινωνία

5) Πράσινες διαδρομές

6) Χώροι πρασίνου-Κοινόχρηστοι χώροι

7) Εμπορικές μεταφορές

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

8) Κατανάλωση ενέργειας

9) Προώθηση και δράσεις βιώσιμης 
κινητικότητας - Άλλα μέτρα

25

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Κυκλοφοριακή οργάνωση

• Νέα Ιεράρχηση

• Μονοδρομήσεις - Αντιδρομήσεις

• Ζώνες Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων 

• Απομάκρυνση βαρέων οχημάτων

• Αναπλάσεις κεντρικών οδών

• Μετατροπή των οδών σε ήπιας κυκλοφορίας και 
συνύπαρξης πεζών και οχημάτων 

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

• Car pooling/Car sharing

• Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας

26

 Μείωση της διατομής της οδού Π. Ράλλη, με διαπλάτυνση
των πεζοδρομίων και αποτροπή της παράνομης στάθμευσης
από τη 1 πλευρά (σε όλο το μήκος της οδού)από τη 1 πλευρά (σε όλο το μήκος της οδού)

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

27

 Μείωση της διατομής της οδού Γρ. Λαμπράκη, με διαπλάτυνση
των πεζοδρομίων και αποτροπή της παράνομης στάθμευσης.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

28
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ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αναδιαμόρφωση κόμβων

• Δημιουργία κυκλικών κόμβων

• Σημειακές βελτιώσεις σε ισόπεδους κόμβουςημ ς β ς ς μβ ς

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

29

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Παρόδια στάθμευση
• Απαγόρευση παρόδιας στάθμευσης εκεί όπου έχουν
προτεραιότητα πεζοί και ποδηλάτες

• Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ)
• Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ
• Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
• Δημιουργία σταθμών ποδηλάτων κοινής χρήσης
• Απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων σε
δημόσιους χώρους και σε περιοχές μικτών χρήσεων

Στάθμευση εκτός οδού

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

• Κατασκευή και λειτουργία οργανωμένων χώρων
στάθμευσης εκτός οδού, π.χ. κοντά στον σταθμό
μετρό (park n ride)

30

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφορειακές Γραμμές ΟΑΣΑ

• Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών όπου
απαιτείται, έτσι ώστε να εξυπηρετούν μεγαλύτερη
έκταση του Δήμου

• Βελτίωση τόσο της αξιοπιστίας όσο και της
συχνότητας των δρομολογίων των λεωφορειακών
γραμμών

• Εφαρμογή τηλεματικής, στο σύνολο των στάσεων
του ΟΑΣΑ εντός του Δήμου

• Αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων του
ΟΑΣΑ ώστε να μην εμποδίζουν το περπάτημα στα

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΟΑΣΑ, ώστε να μην εμποδίζουν το περπάτημα στα
πεζοδρόμια, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον
και να συμβάλουν στην αισθητική του Δήμου

• Ανανέωση του στόλου με πιο ‘καθαρά’ οχήματα

31

 Οι κάτοικοι του Δήμου εξυπηρετούνται από τη
Γραμμή 3 «Νίκαια - Δουκίσσης Πλακεντίας -
Αεροδρόμιο» του Μετρό (μπλε γραμμή)

 Μέχρι το καλοκαίρι του 2022 θα ολοκληρωθεί η
γραμμή 3, με τη λειτουργία τριών (3) νέων
σταθμών (Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό
Θέατρο). Σύμφωνα με τις μελέτες της Αττικό
Μετρό, θα εξυπηρετεί καθημερινά 132.000
επιβάτες (πρόσθετη επιβατική κίνηση),

βάλλ ί λ ί

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφορίας
περίπου 23.000 ΙΧ καθημερινά.

32
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 Σημειώνεται ότι υπάρχουν σκέψεις για
δημιουργία μιας νέας γραμμής Μετρό
(Γραμμή 6: Πέραμα - Θησείο). Η
γραμμή 6 θα ξεκινάει από τα Μελίσσια,
θα διέρχεται μέσω της Λ. Πεντέλης απόθα διέρχεται μέσω της Λ. Πεντέλης από
τα Βριλήσσια και το Χαλάνδρι, θα
τέμνει την γραμμή 4 στο Φάρο
Ψυχικού, θα συνεχίζει προς το κέντρο
διερχόμενη από το Γκύζη και την
Πλατεία Κλαυθμώνος και στη συνέχεια
θα κινείται δυτικά μέσω της Π. Ράλλη
προς Αγ. Ι. Ρέντη, Νίκαια, Κερατσίνι
και τελικά Πέραμα. Πρόκειται για ένα
έργο με 25 σταθμούς σε πολύ αρχικό

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

έργο με 25 σταθμούς, σε πολύ αρχικό
στάδιο σχεδιασμού.

33

 Οι Δήμαρχοι των Δήμων Πειραιώς
και Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
κατέθεσαν πρόταση προς το

Προτεινόμενη χωροθέτηση νέου
σταθμού «Ειρήνη Παππά» ρ η ρ ς

Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, για δημιουργία ενός
νέου σταθμού ΗΣΑΠ, μεταξύ των
δύο ήδη υπαρχόντων «Μοσχάτο»
και «Νέο Φάληρο».

 Προτείνεται ο νέος σταθμός να
χωροθετηθεί στη συμβολή των

ό ώ ύ

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

34

Λεωφόρων Πειραιώς και Κηφισού
και να ονομαστεί «Ειρήνη Παππά».

 Η εξυπηρέτηση του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι.
Ρέντη από τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο
πραγματοποιείται μέσω του σταθμού «Ρέντη».

Στον προγραμματισμό του ΟΣΕ εντάσσεται η
σιδηροδρομική σύνδεση του Πειραιά με την
Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα ως εξής:
 Κατασκευή ηλεκτραμαξοστασίου στο Σ.Σ.
Ρέντη

 Κατασκευή/ ανακαίνιση 8 σταθμών
ή έ ά

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

προαστιακής εξυπηρέτησης: Πειραιάς,
Ρέντης, Ταύρος, Βοτανικός (ανταπόκριση με
μετρό), Θυμαράκια, Άγιοι Ανάργυροι, Πύργος
Βασιλίσσης, Νότιες Αχαρνές

35

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Δίκτυα ενθάρρυνσης της ενεργής μετακίνησης (περπάτημα,
ποδήλατο, πατίνι …)

• Υλοποίηση δικτύου διαδρομών κατάλληλων για ΑΜΕΑ, παιδιά,
ηλικιωμένους...

• Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων (αποκλειστική ή μικτή• Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων (αποκλειστική ή μικτή
υποδομή)

• Κατασκευή πεζοδρομίων όπου δεν υπάρχουν

• Δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (μετατροπή
οδών σε πεζόδρομους ή ήπιας κυκλοφορίας) σε ακτίνα 300μ.
πέριξ σχολικών συγκροτημάτων, με στόχο την εξασφάλιση της
ασφαλούς προσπέλασής τους

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

• Δημιουργία χώρων κοινωνικοποίησης «superblocks», parklet

• Επέκταση συστήματος bike-sharing

• Υλοποίηση θεσμοθετημένων προτάσεων (ΓΠΣ) π.χ. πεζόδρομων

36
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 Ο Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη
Ρέντη έχει ενταχθεί στο "Πρόγραμμα
ΤΡΙΤΣΗΣ" η δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου δικτύου Πεζού -ολοκληρωμένου δικτύου Πεζού -
Ποδηλάτη συνολικού μήκους 15
χλμ.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

37

 Ο Μητροπολιτικός Ποδηλατόδρομος κινείται παράλληλα με τη Γραμμή 1 του
ΗΣΑΠ, έχει μήκος 27 χλμ, ξεκινάει από την Κηφισιά, διασχίζει την Αθήνα και
καταλήγει στο Φαληρικό Όρμο. Αποτελείται από δύο άξονες: τον βόρειο άξονα
Κ ά Γ άζ ό άξ Φάλ Γ άζΚηφισιά-Γκάζι και τον νότιο άξονα Φάληρο-Γκάζι.

 Επιπλέον τμήμα του Μητροπολιτικού Ποδηλατοδρόμου Α’ ΦΑΣΗ:
 Λ. Θηβών – Μπελογιάννη – Τζαβέλλα – Ικτινίου – Αιτωλικού

 Μητροπολιτικός Ποδηλατόδρομος Β’ ΦΑΣΗ:
 Π. Ράλλη – Λ. 28ης Οκτωβρίου – Κουταΐση – Γρ. Λαμπράκη – Στ. Μακρυγιάννη –

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

 Π. Ράλλη Λ. 28 Οκτωβρίου Κουταΐση Γρ. Λαμπράκη Στ. Μακρυγιάννη
Λεγάκη – Ταύρου

 Λ. Πειραιώς
 Π. Ράλλη – Τζαβέλλα

38

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

39

ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Υποδομές ενίσχυσης και επέκτασης πρασίνου-δημόσιων
χώρων

• Αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που
βρίσκονται εντός του Δήμου

δ ό λ ώ δ ί έ• Επανασχεδιασμός Πλατειών και δημιουργία νέων

• Δημιουργία ‘πάρκων τσέπης’

• Εγκατάσταση αστικών κερκίδων

• Αύξηση πρασίνου με φυτεύσεις στον δημόσιο χώρο,
π.χ. σε πεζοδρόμια που διαπλατύνθηκαν, σε νησίδες
και κοινόχρηστους χώρους

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

40
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μέτρα πολιτικής

• Εφαρμογή αυστηρού ωραρίου για
φορτοεκφορτώσειςφορτοεκφορτώσεις

• Απαγόρευση χρήσης του τοπικού
οδικού δικτύου από μεγάλα
οχήματα

• Επιβράβευση επιχειρήσεων με
φιλική στο περιβάλλον οργάνωση
των μεταφορών τους

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

41

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σχέδια

• Εκπόνηση και εφαρμογή ΣΦΗΟ: Σχεδίων
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Ανανέωση στόλου

• Ανανέωση / Εκσυγχρονισμός στόλου δημοτικών
οχημάτων και αντικατάσταση με νέα, χαμηλής
κατανάλωσης, περιβαλλοντικά φιλικά (ηλεκτρικά,
υβριδικά, φυσικό αέριο)

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

42

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Μέτρα προώθησης

• Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα
σχολεία

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς
τη Βιώσιμη Κινητικότητα με εξατομικευμένεςτη Βιώσιμη Κινητικότητα με εξατομικευμένες
προωθητικές ενέργειες σε επίπεδο μεμονωμένου
νοικοκυριού

• Ένταξη του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στο
σχολικό πρόγραμμα

• Καθιέρωση ημέρας χωρίς αυτοκίνητα στο κέντρο (π.χ.
«Κυριακή Χωρίς Αυτοκίνητο»)

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

• Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για eco -
driving οδήγηση σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς
(λεωφορείων, ταξί) και σε κάθε ενδιαφερόμενο δημότη

43

Μέτρα προώθησης

• Εκστρατείες ενημέρωσης – Σεμινάρια κυκλοφοριακής
αγωγής και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων στους
εργαζόμενους στον Δήμο και στο ευρύτερο κοινό –
Διενέργεια σεμιναρίων ασφαλούς οδήγησης στους

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Διενέργεια σεμιναρίων ασφαλούς οδήγησης στους
οδηγούς των Μέσων Συλλογικής Μεταφοράς.

• Συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Τροχαίας για την
εκπαίδευση στελεχών της σε θέματα βιώσιμης
κινητικότητας

• Έλεγχοι των επαγγελματικών οχημάτων μεταφοράς
ευπαθών προϊόντων και επικίνδυνων εμπορευμάτων

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

• Συστηματική καταγραφή των τροχαίων ατυχημάτων
και των επικίνδυνων θέσεων & Βελτίωση του
συστήματος καταγραφής τους

44
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Μέτρα προώθησης
• Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας με εκδηλώσεις ενημέρωσης
των πολιτών.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Άλλα μέτρα
• Βελτίωση του συστήματος άμεσης
αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων,
κυρίως μέσω της συνεργασίας Δήμου -
Τροχαίας - ΕΚΑΒ – Πυροσβεστικής.

• Εκπόνηση Χαρτών θορύβου και λήψη
μέτρων σε περιπτώσεις υπέρβασης των

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

μ ρ ρ ς ρβ ης
νομοθετημένων τιμών.

45

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

46

SUPERBLOCKS

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

47

Το ποδήλατο μαζί με τα αυτοκίνητα
σε σύμπνοια με τον Ελληνικό Κ.Ο.Κ.

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

48
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ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

49

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

50

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

51

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

52
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ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

53

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

54

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

55

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

56



15

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

5757


