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ΜΕΤΡΟ 

•  ∆ύο νέες γραµµές 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 

•  Σπάτα - Ελευσίνα 

•  Περιφερειακή Υµηττού 

 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΠΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

•  Σηµαντικοί οδικοί άξονες 

•  Ανισόπεδοι κόµβοι 
 



 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 

 

 

‘Ελλειψη έγκαιρης πρόβλεψης για την σύνδεσή του 

µε την ευρύτερη κεντρική περιοχή της Αθήνας 

 

 

•  Οδικά (µε ικανοποιητικό τρόπο)  

•  Σιδηροδροµικά 

 

 

 

 



 

ΑΝΙΣΟΠΕ∆ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΚΑΙ 

Ο∆ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟ 

 

 

Ευνόηση εισόδου ΙΧ στο κέντρο 

σηµαίνει ευνόηση χρήσης ΙΧ 

 

Σε αντίθεση µε την 

διατυµπανιζόµενη ενθάρρυνση χρήσης 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

 

 

 



 

ΟΙ ∆ΥΟ ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 

 

Αναµενόµενη επίπτωση 
 

Με τις δύο νέες γραµµές µετρό 

θα µειωθεί σηµαντικά ο αριθµός των οχηµάτων 

στο κέντρο της πόλης 

 

Πραγµατικότητα 
 

Αν δεν ληφθούν παράλληλα µέτρα, η κατασκευή 

των νέων γραµµών µετρό δεν θα έχει επιπτώσεις 

στις συνθήκες κυκλοφοριακού κορεσµού της πόλης 

 



 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 

 

Αναµενόµενη επίπτωση 

 

Η νέα περιφερειακή λεωφόρος θα ανακουφίσει 

την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης 

 

Πραγµατικότητα 

 

Αν δεν ληφθούν παράλληλα µέτρα 

η λειτουργία της λεωφόρου θα έχει οριακές µόνον 

επιπτώσεις στις κυκλοφοριακές συνθήκες της πόλης 

 



 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ 

ΕΡΓΑ 

 

Η λύση 
 

Για βελτίωση της σηµερινής συµφορηµένης κατάστασης 

στην πόλη είναι απαραίτητο ο χώρος που θα δηµιουργηθεί 

από τους σηµερινούς χρήστες των ΙΧ που θα επιλέξουν να 

χρησιµοποιούν ΜΜΜ ή περιφερειακές οδούς,  

να µην καταληφθεί από άλλα νέα ΙΧ 

αλλά να αποδοθεί στα ΜΜΜ και τους πεζούς. 

 



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

  • Τα µεγάλα έργα υποδοµής παρουσιάζουν ένα τεράστιο   

δυναµικό αναβάθµισης του συστήµατος µεταφορών αλλά και    

     της ποιότητας ζωής 
 

  • Μόνο η αρµονική ενσωµάτωση των µεγάλων έργων σε 

συγκεκριµένη πολιτική για τις µεταφορές στην Πρωτεύουσα 

θα οδηγήσει στην πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού τους.   
 

  •  H διαδικασία ενσωµάτωσης απαιτεί την σύγχρονη εφαρµογή 

οµάδας µέτρων και όχι εκ των υστέρων λύσεις προβληµάτων 

που µπορούν να προβλεφθούν 
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