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Στόχος 

η ανάλυση της ώθησης 

που θα προκαλέσει η ανάληψη της Ολυµπιάδας 

στην κατασκευή των µεγάλων έργων της Πρωτεύουσας 

και στην αναβάθµιση του συστήµατος µεταφορών 

 

 

 

 

 



 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 • δίκτυο προσβάσεων στην πόλη 

 (αεροδρόµιο Σπάτων, άλλα αεροδρόµια, ΠΑΘΕ, κλπ.) 

 

 • σύστηµα µετακινήσεων µέσα στην πόλη της Ολυµπιακής 

οικογένειας και των φιλάθλων 

 (Ολυµπιακές λεωφόροι, ειδικές γραµµές λεωφορείων, µετρό, 

άλλες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις) 

 

 • τρόπος υλοποίησης των έργων και πραγµατοποίησης των 

προβλεπόµενων ρυθµίσεων 

 (χρονοδιάγραµµα, χρηµατοδότηση, κλπ.) 



 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
 • µεγιστοποίηση και βέλτιστη αξιοποίηση της κυκλοφοριακής ικανότητας  

(ειδική σηµατοδότηση και σήµανση, αστυνόµευση, κλπ.) 
 

 • αποκλειστική χρήση λωρίδων και οδών 
 

 • ενοικίαση µεγάλου αριθµού τουριστικών λεωφορείων, ταξί και άλλων  

οχηµάτων 

 

 • µεγιστοποίηση της χρήσης των ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών 

   (χώροι µετεπιβίβασης, πύκνωση κρίσιµων διαδροµών, ενηµέρωση κοινού, κλπ.) 
 

 • µείωση της κανονικής κυκλοφορίας κατά τη περίοδο των Αγώνων 

   (ειδικά ωράρια εργασίας, απαγορεύσεις φορτοεκφορτώσεων και κινήσεων 

αυτοκινήτων, κλπ.)  
 



 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 • αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής των 

έργων και ρυθµίσεων 

 

 • εξασφάλιση χρηµατοδοτικής διαθεσιµότητας 

 

 • έναρξη λειτουργίας νέας υποδοµής λίγο πριν τους Αγώνες και 

όχι πολύ νωρίτερα 

 

 • έγκαιρος και λεπτοµερής σχεδιασµός των κυκλοφοριακών 

ρυθµίσεων και κατάλληλη συνεργασία όλων των 

εµπλεκοµένων φορέων 

 



 

 Η ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 • Μοναδική ευκαιρία για µία συνολική προσέγγιση της 

αναβάθµισης του πολεοδοµικού σχεδιασµού  και του 

συστήµατος µεταφορών της Πρωτεύουσας. 

 

 • Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 θα αποτελέσουν µία 

µοναδική ευκαιρία για την επίλυση χρόνιων προβληµάτων 

της πόλης µε την υλοποίηση µεγάλης κλίµακας 

παρεµβάσεων. 

 

 • Oι πολίτες της Αθήνας θα είναι περισσότερο δεκτικοί στις 

αλλαγές. 



 

Η ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 • Η Ολυµπιάδα αναµένεται να έχει καταλυτικό ρόλο και στην 

επιτάχυνση της κατασκευής των µεγάλων έργων στην 

Πρωτεύουσα. 

 

 • Η σηµαντική χρηµατοδοτική διαθεσιµότητα αναµένεται να 

συνεισφέρει στην πραγµατοποίηση µίας ακόµη σειράς έργων 

υποδοµής στην Αθήνα. 

 

 • Τα επιτυχηµένα έκτακτα µέτρα για την κυκλοφορία µπορούν 

να χρησιµοποιούνται είτε τακτικά είτε έκτακτα και µετά τους 

αγώνες.  



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 • Η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στην 

Αθήνα απαιτεί µία τεράστια προσπάθεια βελτίωσης της 

υποδοµής και της λειτουργίας του µεταφορικού συστήµατος 

της πόλης. 

 

 • Χρειάζεται κατά συνέπεια ένας ιδιαίτερα προσεκτικός 

σχεδιασµός της συνολικής λειτουργίας του συστήµατος 

µεταφορών και µια αποτελεσµατική εφαρµογή του 

χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης. 

 

 



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 • Η απαρέγκλιτη και εγγυηµένη καταληκτική ηµεροµηνία της 

28ης Ολυµπιάδας µπορεί να αποτελέσει µοχλό επιτάχυνσης 

της υλοποίησης των έργων και των µέτρων διαχείρισης του 

συστήµατος µεταφορών. 

 

 • Τα έργα υποδοµής και οι βελτιώσεις στην λειτουργία του 

συστήµατος µεταφορών θα παραµείνουν και µετά τους 

Αγώνες µεταµορφώνοντας κυριολεκτικά την Πρωτεύουσα, 

µέσα σε επτά χρόνια, από µία πόλη συµφόρησης και ρύπανσης 

σε µία λειτουργική πόλη µε υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής. 
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