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ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
• Το Μετρό είναι ένα έργο που χαρακτηρίζεται
από συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο. Είναι ένα
παράδειγµα
υλοποίησης
συγκοινωνιακών
έργων µέσα από πολύχρονη και συστηµατική
µελέτη, αποτελεσµατικά, ολοκληρωµένα, προς
όφελος των κατοίκων και επισκεπτών της
πόλης της Αθήνας.
• Οι κάτοικοι της Αθήνας έχουν σήµερα στην
διάθεσή τους ένα δίκτυο ποιοτικής, ταχύτατης
και αξιόπιστης δηµόσιας µετακίνησης, στο
οποίο διασφαλίζεται ο ακριβής χρόνος
µετακίνησης.
• Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και η Αττικό Μετρό Α.Ε.
συνεχίζουν αδιάκοπα την προσπάθεια για
βελτιώσεις και επεκτάσεις αποσκοπώντας στην
προσέγγιση περισσότερων περιοχών και στην
εξυπηρέτηση µεγαλύτερου αριθµού κατοίκων.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΟ
(Βασικό Έργο & Επεκτάσεις 2004)

Γραµµή 2

Άγ. Αντώνιος – Άγ. ∆ηµήτριος

Γραµµή 3

Μοναστηράκι – Αεροδρόµιο (+20,7
χλµ. γραµµής Προαστιακού)
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Μήκος
χλµ.

Σταθµοί

11,8

14

35,0
(14,3+20,7)

14
(10+4)

46,8
(26,1+20,7)

28
(24+4)

H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ
• Η λειτουργία του δικτύου της Αττικό Μετρό έχει
ανατεθεί στην Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε., θυγατρική εταιρεία της
Αττικό Μετρό Α.Ε.
• Το Αττικό Μετρό έχει αποδειχθεί το πλέον άνετο,
ασφαλές, αξιόπιστο και ταχύτατο µέσο µαζικής
µεταφοράς στην πρωτεύουσα.
• Η επιβατική κίνηση του Αττικό Μετρό έχει διαρκώς
αυξανόµενη τάση και σήµερα χρησιµοποιούν το
δίκτυο 650.000 επιβάτες σε καθηµερινή βάση.
• Το Αττικό Μετρό υπολογίζεται ότι κατά τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας του οδήγησε στη µείωση κατά
70.000 των Ι.Χ. αυτοκίνητων που εισέρχονται στο
κέντρο της πόλης και αντίστοιχα κατά 8% τους
ατµοσφαιρικούς ρύπους.

ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
• Το Μετρό της Αθήνας κατέλαβε την πρώτη θέση ανάµεσα σε 25 ευρωπαϊκά κράτη ως
προς το επίπεδο εξυπηρέτησης επιβατών (European Performance Satisfaction Index)
αλλά και ως προς τον βαθµό ικανοποίησης και εκπλήρωσης των προσδοκιών τους.
• Συγκεκριµένα, το Μετρό της Αθήνας συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή βαθµολογία στην
έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ποιότητας στις παρακάτω κατηγορίες:

Αξιοπιστία και συχνότητα δροµολογίων
Ταχύτητα και συνθήκες µεταφοράς
Καθαριότητα δικτύου
Προσωπική ασφάλεια στους χώρους του
Μετρό
- Εξυπηρέτηση και ενηµέρωση κοινού
- Ευκολία έκδοσης εισιτηρίων στα εκδοτήρια
και στα Αυτόµατα Μηχανήµατα

-

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
• Η Αττικό Μετρό χρηµατοδότησε και
χρηµατοδοτεί την µεγαλύτερη αρχαιολογική
ανασκαφή που έγινε ποτέ στην Αθήνα.
• Πριν από τις εργασίες κατασκευής του
Μετρό, πραγµατοποιήθηκε αρχαιολογική
ανασκαφή, η οποία κάλυψε συνολική
έκταση 75.000 τ.µ. και έφερε στο φως
περισσότερα από 50.000 αρχαιολογικά
ευρήµατα.
• Σήµερα σε 9 ειδικά διαµορφωµένους
χώρους στο δίκτυο του Μετρό της Αθήνας
προβάλλονται
τα
σπουδαιότερα
αρχαιολογικά
ευρήµατα
της
Αρχαίας
Αθήνας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ
• 19 έργα τέχνης διακεκριµένων Ελλήνων καλλιτεχνών κοσµούν σήµερα 15 σταθµούς
του Μετρό της Αθήνας

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ
• Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών
εργασιών του Μετρό, η Αττικό Μετρό σε
συνεργασία µε τους ∆ήµους υλοποίησε σηµαντικές
παρεµβάσεις ανάπλασης και διαµόρφωσης των
περιοχών στις οποίες εκτελέστηκαν τα έργα της.
• Οι εργασίες αυτές αφορούσαν σε:
-

νέες διαµορφώσεις πλατειών
δηµιουργία χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας
πεζοδροµήσεις
δενδροφυτεύσεις
νέες πλακοστρώσεις
νέους φωτισµούς
έργα τέχνης
ανάδειξη αρχαιολογικών ευρηµάτων

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1991 – 2000
(Βασικό Έργο)

2001 – 2009
(Επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας)

ΕΤΕπ
39%

ΕΤΕπ
38%

Ελληνικό
∆ηµόσιο
11%

ΕΕ
50%

Συνολική Επένδυση:
2,1 δισ. €

Ελληνικό
∆ηµόσιο
19%

ΕΕ
43%

Συνολική Επένδυση:
2,2 δισ. €

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Α’ ΦΑΣΗ
(έως 2009)

Γραµµή 3
Γραµµή 2
Γραµµή 3
Γραµµή 2
Γραµµή 3

Μοναστηράκι – Βοτανικός –
Ελαιώνας – Αιγάλεω
Άγ. Αντώνιος – Περιστέρι –
Ανθούπολη
Χολαργός, Νοµισµατοκοπείο,
Αγ. Παρασκευή
Άγ. ∆ηµήτριος – Ηλιούπολη –
Άλιµος – Αργυρούπολη –
Ελληνικό
Αιγάλεω – Χαϊδάρι &
Αµαξοστάσιο Ελαιώνα

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Α’ ΦΑΣΗ (2009)

Μήκος
χλµ.

Σταθµοί

Ολοκλήρωση

4,3

3

2007

1,5

2

2008

3

2007 – 2008

5,5

4

2009

1,5

1

2007 – 2008

12,8

13

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Β’ ΦΑΣΗ

Γραµµή 3
Γραµµή 4

Χαϊδάρι – Πειραιάς –
Ευαγγελίστρια
Άλσος Βεϊκου –
Πανεπιστήµιο – Κατεχάκη –
Μαρούσι

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

Μήκος
χλµ.

Σταθµοί

Ολοκλήρωση

8,2

7

2012

20,9

20

Αναζήτηση
Χρηµατοδότησης

29,1

27

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Μήκος
χλµ.

Σταθµοί

Γραµµή 2

Ανθούπολη – Ελληνικό

18,8

20

Γραµµή 3

Ευαγγελίστρια – Αεροδρόµιο

49,0

24+4

Γραµµή 4

Άλσος Βεϊκου –Μαρούσι

20,9

20

88,7

64+4

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
• 5 τερµατικοί σταθµοί λεωφορειακών γραµµών.
• 20 χώροι για µετεπιβίβαση από/προς λεωφορειακές γραµµές, τρόλεϊ, τραµ, προαστιακό.
• Σε όλους τους υπό κατασκευή και µελλοντικούς σταθµούς του Μετρό, εκτός κεντρικών
περιοχών, η Αττικό Μετρό Α.Ε. έχει προβλέψει τη δηµιουργία σταθµών µετεπιβίβασης
από και προς τα άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλά και χώρων στάθµευσης Ι.Χ.

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ
2006: 2.100 θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων σε 5 σταθµούς
Μετρό
- Στ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ:
240 θέσεις
- Στ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ:
300 θέσεις
- Στ. ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ:
280 θέσεις
- Στ. ∆ΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ:
630 θέσεις
- Στ. ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ:
640 θέσεις
2009: 5.650 θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων σε 12 σταθµούς
Μετρό
- Στ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ:
470 θέσεις
- Στ. ΧΑΪ∆ΑΡΙ:
380 θέσεις
- Στ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ:
450 θέσεις
- Στ. ΑΙΓΑΛΕΩ:
450 θέσεις
- Στ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ:
750 θέσεις
- Στ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ:
750 θέσεις
- ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ:
285 θέσεις

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Μετρό της Αθήνας είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο έργο το οποίο πραγµατοποιείται σε µία
πυκνοδοµηµένη πόλη. Οι βασικοί τεχνικοί τοµείς που καλείται να αντιµετωπίσει η Αττικό
Μετρό για την άρτια ολοκλήρωση του έργου είναι οι εξής:
• Γεωλογικές συνθήκες των διαφόρων περιοχών του Λεκανοπεδίου
• Κατασκευή σηράγγων µε διάφορες τεχνικές µεθόδους:
- Μηχανήµατα ∆ιάνοιξης Σηράγγων (ΤΒΜ’s)
- Νέα Αυστριακή Μέθοδος (ΝΑΤΜ)
- Μέθοδος Ανοιχτού Ορύγµατος (Cut-and-Cover)
• Κατασκευή σταθµών µε διάφορες τεχνικές µεθόδους:
- Νέα Αυστριακή Μέθοδος (ΝΑΤΜ)
- Μέθοδος Ανοιχτού Ορύγµατος (Cut-and-Cover)
- Μέθοδος Επικάλυψης και Εκσκαφής (Cover-and-Cut)
• Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις (συστήµατα τροφοδότησης ενέργειας, έλξης,
συστήµατα σηµατοδότησης, σύστηµα επικοινωνίας, συλλογή κοµίστρου, κλπ.)
• Τροχαίο υλικό
• Τεχνικός Συντονισµός και Θέση σε Λειτουργία του Έργου

Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

• Η Αττικό Μετρό διαθέτει σήµερα περισσότερους από 200 µηχανικούς µε υψηλή
επιστηµονική κατάρτιση και πολυετή εµπειρία στα έργα Μετρό, και επιπλέον 160 άτοµα
προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων.
• Η Αττικό Μετρό συνεπικουρείται από διεθνώς αναγνωρισµένους ειδικούς Τεχνικούς
Συµβούλους και Μελετητές.
• Η Αττικό Μετρό εφαρµόζει τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές σε θέµατα ασφαλείας
και ποιοτικού ελέγχου του έργου.
• Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι για το πολύπλοκο έργο του Μετρό της Αθήνας απαιτείται
ετησίως η διεκπεραίωση περισσοτέρων από 7.000 κατασκευαστικών σχεδίων, 15.000
επιστολών των διαφόρων αναδόχων του έργου και 10.000 σελίδων µεταφράσεων.

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑ
ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Η Αττικό Μετρό Α.Ε. κάθε χρόνο περνάει µε επιτυχία όλους τους ελέγχους οι οποίοι
πραγµατοποιούνται από 16, συνολικά, ανεξάρτητους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς.
• Η Αττικό Μετρό Α.Ε., µέσα σε χρονικό
διάστηµα µικρότερο των 18 µηνών,
ολοκλήρωσε µε επιτυχία τους 5
µεγάλους διεθνείς διαγωνισµούς για την
κατασκευή των επεκτάσεων του Μετρό
της Αθήνας και του βασικού έργου του
Μετρό της Θεσσαλονίκης (συνολικού
προϋπολογισµού 1,7 δισ. €).
• Η Αττικό Μετρό Α.Ε. δικαιώθηκε σε 104
από τις 104 ενστάσεις, προσφυγές,
ασφαλιστικά µέτρα, καταγγελίες, κλπ.
που
είχαν
υποβάλλει
ορισµένες
διαγωνιζόµενες κοινοπραξίες τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΜΕ ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
• Αποτελεσµατική υλοποίηση των πολυσύνθετων έργων Μετρό µε:
- Τον επιστηµονικά τεκµηριωµένο σχεδιασµό και µελέτη του συνόλου των
παραµέτρων των έργων Μετρό,
- Την υιοθέτηση και εφαρµογή των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών κατασκευής,
ασφάλειας και λειτουργίας
- Την οργανωµένη και συστηµατική επί τόπου επίβλεψη σε όλες τις φάσεις του έργου

• ∆ιαφύλαξη του δηµόσιου συµφέροντος µε:
- Την αυστηρή τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων (φυσικό
αντικείµενο, κόστος, χρόνος)
- Την απαρέγκλιτη τήρηση της Ελληνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας σε όλες τις
φάσεις σχεδιασµού, µελέτης, δηµοπράτησης και κατασκευής των έργων
- Τη διασφάλιση συνθηκών υψηλού ανταγωνισµού και ίσων ευκαιριών σε όλους τους
υποψήφιους αναδόχους

ΜΕ ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΟ ΟΡΑΜΑ
• Το Αττικό Μετρό παρέχει µία
αξιοπρεπή, γρήγορη και αξιόπιστη
εναλλακτική λύση για τις καθηµερινές
µετακινήσεις στην πόλη.
• Το Αττικό Μετρό αποτελεί τον βασικό
κορµό του δικτύου των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς µε τον οποίο συνδέονται
όλα τα άλλα µέσα.
• Το Αττικό Μετρό άλλαξε και αλλάζει για
πάντα τα συγκοινωνιακά, τα
πολεοδοµικά, τα οικονοµικά και τα
κοινωνικά δεδοµένα των περιοχών που
εξυπηρετεί.

Το Μετρό αλλάζει τη ζωή στην Πόλη

