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                                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Βορείου Τομέα Αθηνών, της 
Περιφέρειας Αττικής. Με την εφαρμογή του Προγράμματος “Καλλικράτης” ουδεμία μεταβολή δεν επήλθε 
στα διοικητικά όρια του Δήμου (ταύτιση Καποδιστριακού και Καλλικρατικού Δήμου). 

Στόχος της μελέτης είναι η επικαιροποίηση των υφιστάμενων στοιχείων κυκλοφοριακών δεδομένων και η 
ανάπτυξη ενός σύγχρονου περιβάλλοντος κυκλοφορίας όλων των μέσων μεταφοράς και χρηστών του 
δικτύου που θα βασίζεται στις Αρχές της Βιώσιμης Κινητικότητας. 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον 
Δήμο Νέας Ιωνίας. 

Αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάσταση, κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας 
και της εξυπηρέτησης και της ασφάλειας των πεζών και άλλων ευάλωτων χρηστών του δικτύου, η 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε κρίσιμα σημεία του δικτύου, ο επανέλεγχος της κατακόρυφης και 
οριζόντιας σήμανσης και της Φωτεινής Σηματοδότησης, η ολοκληρωμένη διαχείριση του καθεστώτος 
στάθμευσης κατοίκων και επισκεπτών, η εισαγωγή της χρήσης του ποδηλάτου και των αντίστοιχων 
υποδομών και η βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου των ΜΜΜ και της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

Η σκοπιμότητα της προτεινόμενης μελέτης εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της 
κυκλοφορίας ανθρώπων, μέσων και αγαθών στον Δήμο Νέας Ιωνίας και επιδιώκει την καταρχήν 
επικαιροποίηση των υφιστάμενων δεδομένων για τροφοδότηση των μελλοντικών σχεδίων και 
εφαρμογών, καθώς και την αναβάθμιση των λειτουργιών του δικτύου μετακινήσεων στον Δήμο Νέας 
Ιωνίας. 
 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Περιοχή Μελέτης 

Κυρίαρχη χρήση γης στο Δήμο Νέας Ιωνίας είναι η γενική κατοικία. Η Νέα Ιωνία φημίζεται για την 
παραγωγική της παράδοση με σημαντικές ελληνικές βιοτεχνίες και παραγωγικούς χώρους να 
διασώζονται μέχρι και σήμερα, μαζί με ένα δραστήριο εμπορικό κέντρο, στο οποίο αναπτύσσεται η 
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Το υπερτοπικό κέντρο του Δήμου βρίσκεται γύρω από τη Λ. Ηρακλείου, 
στην περιοχή του ΗΣΑΠ. Τοπικά κέντρα αναπτύσσονται σε διάφορες άλλες περιοχές του Δήμου, όπως 
στις συνοικίες Καλογρέζα, Περισσό, Νεάπολη και Αλσούπολη. Η βιομηχανική ζώνη του Δήμου 
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αναπτύσσεται γύρω από τη Λ. Ηρακλείου από τον ΗΣΑΠ Περισσού έως τον ΗΣΑΠ Πευκάκια, καθώς και 
γύρω από την οδό Φιλικής Εταιρείας. 

Στον Δήμο Νέας Ιωνίας υπάρχουν πάρκα και πλατείες όπως το Άλσος  Βεΐκου, η Πλ. Παναιτωλίου, η Πλ. 
Ανδριανείου, η Πλ. Τσαλδάρη, η Πλ. Αγίου Στέφανου, η Πλ. Αγίου Γεωργίου, η Πλ. Πάρσης, κλπ.,  ενώ 
φυσικό κάλλος στην περιοχή προσδίδει και το γειτονικό Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας. Το ποσοστό, όμως, 
των κοινόχρηστων χώρων κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλό αν ληφθεί υπόψη το ότι ο Δήμος Νέας Ιωνίας είναι 
από τους πιο πυκνοκατοικημένους Δήμους πανελλαδικά. 

Το εμπόριο υπερτοπικής σημασίας αναπτύσσεται κατά μήκος του “παραδοσιακού” εμπορικού άξονα της 
Λ. Ηρακλείου και κατά μήκος της οδού Ιφιγένειας (όριο με τον Δήμο Ηρακλείου) και της οδού Αλ. 
Παναγούλη - Κασταμονής, καθώς και στους χώρους των ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ Περισσού και Ελευθερούπολης. 

Διάσπαρτα στα όρια του Δήμου λειτουργούν αρκετές περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων και 
δημόσιων οργανισμών, ένα γενικό νοσοκομείο, αρκετά υποκαταστήματα τραπεζών, καθώς και γραφεία 
μεγάλων εταιρειών. Επομένως, η Νέα Ιωνία λειτουργεί σαν ένα υπεροπτικό κέντρο της ευρύτερης 
περιοχής στους τομείς των κεντρικών υπηρεσιών, της διοίκησης και του εμπορίου. 

2. Αντικείμενο  

Η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα αξιολογήσει το σύνολο των κυκλοφοριακών μελετών που έχουν 
εκπονηθεί και εφαρμοστεί στον Δήμο Νέας Ιωνίας και θα αναθεωρήσει, επικαιροποιήσει αλλά και 
επεκτείνει τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων. Το αντικείμενο της μελέτης είναι: 

1) Η αξιολόγηση των παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν, αλλά και του τρόπου υλοποίησης τους 
(σήμανση κλπ).  

2) Ο έλεγχος των επιπτώσεων από την ανακατανομή των κυκλοφοριακών φόρτων (νέες μετρήσεις 
κλπ), καταγραφή νέων προβλημάτων. 

3) Η τροποποίηση της υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης για την αντιμετώπιση των 
ενδεχόμενων νέων προβλημάτων αλλά και του τρόπου εφαρμογής των παρεμβάσεων που 
υλοποιήθηκαν. 

4) Η επέκταση των παρεμβάσεων, με κύρια κατεύθυνση την ανάπτυξη ενός λειτουργικού 
συστήματος κυκλοφορίας και στάθμευσης καθώς και ενός δικτύου πεζόδρομων που να ενοποιεί 
υφιστάμενους κοινόχρηστους - δημόσιους χώρους αλλά και συγκεκριμένες χρήσεις (εκπαίδευση 
κλπ). 

5) Η διερεύνηση παρέμβασης στο σύστημα της στάθμευσης (διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας 
των υφιστάμενων χώρων στάθμευσης ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα καθώς και δημιουργίας 
νέων χώρων στάθμευσης/ εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης στις κεντρικές περιοχές του 
Δήμου). 

6) Η αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδρομών δημοτικής συγκοινωνίας και ο επανασχεδιασμός 
τους. 

7) Η αξιολόγηση του υφιστάμενου σχεδιασμού του δικτύου ποδηλατοδρόμων. 
8) Παρεμβάσεις σημειακού χαρακτήρα σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου.  

 

Νέα Ιωνία, ….. / 06 / 2021 Νέα Ιωνία, ….. / 06/ 2021 Νέα Ιωνία, ….. / 06 / 2021` 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μ ΚΟΝΙΑΡΗ Ν. ΓΙΟΒΑΝΗΣ Μ. ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ 
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