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Γραφείο Μελετών & Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου: Κυκλοφοριακά/ Συγκοινωνιακά, 

Περιβαλλοντικά, Οικονομοτεχνικά, Διαχείριση Έργων (Project Management), Ερευνητικά και 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 Ανάδοχος/ Μέλος της Ανάδοχης Σύμπραξης σε (22) ΣΒΑΚ Δήμων: Αθηναίων (έχει ολοκληρωθεί), Πειραιά (έχει ολοκληρωθεί), 
Ηρακλείου Κρήτης, Αμαρουσίου (έχει ολοκληρωθεί), Χαλανδρίου (έχει ολοκληρωθεί), Ελληνικού-Αργυρούπολης (έχει ολοκληρωθεί), 
Κηφισιάς (έχει ολοκληρωθεί), Δάφνης-Υμηττού (έχει ολοκληρωθεί), Πεντέλης (έχει ολοκληρωθεί), Χαλκίδας (έχει ολοκληρωθεί), 
Ζωγράφου (έχει ολοκληρωθεί), Καρδίτσας (έχει ολοκληρωθεί), Θηβαίων, Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Χίου, Βύρωνα, Θήρας (έχει 
ολοκληρωθεί), Αγ. Δημητρίου, Μυτιλήνης, Π. Φαλήρου, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Δελφών  

• Σχεδιασμός δικτύων & εφαρμογών βιώσιμης κινητικότητας: Ποδηλατοδρόμων και «Πράσινων» Διαδρομών, Δημοτικής Συγκοινωνίας & 
ΜΜΜ, Συστημάτων Ελεγχόμενης Στάθμευσης, κλπ. 

• Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, μελετών οδοποιίας και περιβαλλοντικής μελέτης για τον Νέο Κεντρικό Σταθμό Αθηνών 
Υπεραστικών Λεωφορείων στον Ελαιώνα (2016 - 2019) 

• Σύμβουλος επί των κυκλοφοριακών θεμάτων για τους Δήμους Κηφισιάς (14 χρόνια, 2000-2014), Υμηττού (2009-2010), Χαλανδρίου 
(2013- σήμερα), Ελληνικού-Αργυρούπολης (2015- σήμερα) 

• Πελατολόγιο: δημόσιοι φορείς και οργανισμοί (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Μεταφορών, ΟΣΕ, ΥΠΑ, ΟΑΣΑ, ΟΛΠ ΑΕ, Περιφέρειες, Νομαρχίες 
και Δήμους της Επικράτειας), ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ (Αττική Οδός ΑΕ, Εγνατία Οδός ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ‘‘ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ’’), κα 

ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 
με δ.τ. «ΜΣΜ CONSULTING» 

Ασκληπιού 26-28, Τ.Κ. 10680, τηλ: 2103306742, fax: 2103606762, e-mail:  info@msmconsulting.gr, 
mmat@otenet.gr  

Ιστοσελίδα: www.msmconsulting.gr 
MΣΜ 
CONSULTING 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) 

• 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 οχήματος 

 

• Ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και οι μεταφορές 
δεν σχεδιάζονται ως μαζικές, αλλά ξεχωριστών ατόμων με ανάγκες 
και επιθυμίες  
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Γιατί Σ.Β.Α.Κ. 

 

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.  
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Μεταφορές και Κλιματική Αλλαγή 

 

Η κινητικότητα μεταμορφώνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αλλάζοντας τον τρόπο που 

άνθρωποι & αγαθά κινούνται μεταξύ πόλεων & χωρών. 

1. Τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους ζουν σε αστικές περιοχές 

2. Στις πόλεις: πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, όμως και οικονομικοί μοχλοί και ο 

τόπος για επιχειρηματικότητα και επενδύσεις 

3. Οι αστικές μεταφορές: άμεσο αντίκτυπο στη ρύπανση του αέρα και το θόρυβο, όμως 

θεμελιώδους σημασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

4. Μέχρι το 2030: 50%  ετήσιας επιβατικής κίνησης & 70%  ετήσιας εμπορευματικής 

κίνησης 

5. Μέχρι το 2050, ~ 1,2 δις περισσότερα αυτοκίνητα θα κινούνται στους δρόμους 

6. Το ½ του παγκόσμιου πληθυσμού ανήκει σήμερα στη μεσαία τάξη, αλλάζοντας ριζικά τον 

τρόπο ζωής & τις προσδοκίες για κινητικότητα 
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Δείκτες Κλιματικής Αλλαγής 

 εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (αύξηση) 
 αύξηση θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης: 

φλεγόμενος πλανήτης! 
 εμφάνιση παγετώνων 
 θέρμανση των ωκεανών 
 οξύτητα των ωκεανών (μείωση του pH από την παρουσία 

CO2) 
 Αύξηση της στάθμης της θάλασσας 
 καιόμενα δάση στις ΗΠΑ 
 ακραία καιρικά φαινόμενα 

 
Η θερμοκρασία που έχει ο πλανήτης σήμερα είχε σημειωθεί 
πριν 150.000 χρόνια, με τη διαφορά ότι η στάθμη της θάλασσας 
ήταν υψηλότερη κατά 8μ. από τη σημερινή. 
 
Φυσικό Οικοσύστημα + τύχη της ανθρωπότητας: ΥΠΟ ΑΜΕΣΟ 
ΚΙΝΔΥΝΟ 
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Δείκτες Κλιματικής Αλλαγής 

• Η αέρια ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός 
κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, προκαλώντας κατά μέσο 
όρο 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως, στην Ευρώπη 
μόνο. 

 

• Η ηχορύπανση, που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία 
των μηχανοκίνητων μέσων, αποτελεί την αιτία για περίπου 
8.900 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη κάθε χρόνο. 

 

• Το συνολικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης για 
την οικονομία των χωρών της Ε.Ε. εκτιμάται σε περισσότερο 
από 240 δισεκατομ. € ετησίως ή περίπου στο 2% του ΑΕΠ 
της Ε.Ε. 

 

• Ηθική ευθύνη του Επιστήμονα να προειδοποιήσει για την 
υπαρκτή απειλή και να θέσει την κατάσταση ως πραγματικά 
έχει. 
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Βιώσιμη Κινητικότητα και ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

 Η υφιστάμενη χρήση του ποδηλάτου ισοδυναμεί με μείωση κατά 
16 εκ. τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά 
έτος, μόνο στην Ευρώπη. Αυτή η μείωση αντιστοιχεί στις ετήσιες 
εκπομπές CO2 μίας ολόκληρης χώρας (όπως η Κροατία). Από τη 
μείωση αυτή εξοικονομούνται έως 5,6 δισεκατομ. € ετησίως. 

 Σύμφωνα με τα υφιστάμενα επίπεδα χρήσης του ποδηλάτου στην 
Ε.Ε., η εξοικονόμηση καυσίμου φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια λίτρα 
ανά έτος, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην κατανάλωση καυσίμων 
για το σύνολο των οδικών μεταφορών μίας ολόκληρης χώρας, 
όπως η Ιρλανδία. Η αξία από αυτήν την εξοικονόμηση καυσίμων 
ανέρχεται σχεδόν σε 4 δισεκατομ. €. 
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ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ/ Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ αστική κινητικότητα; 

• η παράνομη στάθμευση επιβαρύνει κατά 30% την 
κυκλοφορία,  

 

• η στάθμευση «για πέντε λεπτά» μπορεί να 
πενταπλασιάσει την κατανάλωση των ΙΧ που 
ακολουθούν, ενώ εκτοξεύονται και οι εκπομπές 
ρύπων (έως και 79% αύξηση του μονοξειδίου του 
άνθρακα) 

 

• Το αυτοκίνητο καταλαμβάνει το 80% του 
Δημόσιου Χώρου, ενώ είναι ακίνητο τις 22 από 
τις 24 ώρες την ημέρα 
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ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ/ Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ αστική κινητικότητα; 
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ΓΙΑΤΙ Σ.Β.Α.Κ. 

Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Ως Στρατηγικά Σχέδια, 
τα ΣΒΑΚ αποτελούν χρηματοδοτικά εργαλεία για 
την υλοποίηση έργων και εκπόνησης μελετών 
που 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/ κοινοτικούς πόρους 
και να τους αξιοποιήσει στην πόλη για έργα 
υποδομών, αναπλάσεων, κλπ. 
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• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να συνδέσει τη χρηματοδότηση των αστικών έργων 
στον τομέα της κινητικότητας με την ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, από 
πλευράς των πόλεων, για τις μετακινήσεις. 

 

• Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  είναι η σύνδεση των κονδυλίων της 
περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής, με τις επιδόσεις και την αειφορία της αστικής 
κινητικότητας.  

 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά να υιοθετηθούν ενεργειακά και περιβαλλοντικά βιώσιμες 
μεταφορές με έμφαση στις αστικές περιοχές. Η αναβάθμιση και η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών γίνεται μέσω τη βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

ΓΙΑΤΙ Σ.Β.Α.Κ. 
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Τα χαρακτηριστικά του Σ.Β.Α.Κ. 

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Εργαλείο Σχεδιασμού 

  

• Μακρόπνοος ορίζοντας εφαρμογής: 5ετία, 10ετία, 15+ετία 

 

• Επιδιώκει την αύξηση (και όχι τη μείωση) των 
μετακινήσεων αλλά … για ΟΛΟΥΣ … και με ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ 

 

• Είναι υπέρ του πεζού, του ποδηλάτη και του επιβάτη των ΜΜΜ και όχι 
εναντίον του ΙΧ 
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Ο κύκλος του Σ.Β.Α.Κ. (Πηγή: ΣΒΑΚ Δήμου Αθηναίων) 

Υποβάθμιση 
αστικού  

περιβάλλοντος 

Αποξένωση 
 από την πόλη 

Επιλογή ΙΧ 

Βελτίωση  
αστικού  

περιβάλλοντος 
 

Γνωριμία με 
την πόλη 

 
Αύξηση 

Ενδιαφέροντος 

Επιλογή 
ποδηλάτου,  

περπατήματος 
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Συλλογικά μέσα μεταφοράς 

Μη- μηχανοκίνητα μέσα 

Συνδυασμένες μεταφορές  

Οδική ασφάλεια 

Διαχείριση κυκλοφορίας στάθμευσης 

/ κινητικότητας 

Ευφυή συστήματα μεταφορών 

Κίνητρα / Αντικίνητρα 

Πρόσβαση λιμένων / αεροδρομίων 

Ηλεκτροκίνηση 

Αντικείμενα της Βιώσιμης Κινητικότητας (Πηγή: ΣΒΑΚ Δήμου Αθηναίων)) 

Βιοκλιματικός σχεδιασμός δημόσιου 
χώρου 

 

 

 

 

Δίκτυο ελεύθερων, κοινόχρηστων 
χώρων 

Δίκτυα πράσινων υποδομών / νερού 
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Χώρος που καταλαμβάνεται για τη μεταφορά 48 ατόμων 

Από Συμβατικά αυτοκίνητα 
Από Ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα 

Από αυτοκίνητα Χωρίς 
Οδηγό 
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Τι πόλη θέλουμε ;;; 
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17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. 
(Sustainable Development Goals – SDGs) 
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Θεσμικό Πλαίσιο 

• Έχει ψηφιστεί 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.».  

o «Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριάντα 
χιλιάδων (30.000) κατοίκων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη γενική απογραφή πληθυσμού, οι ΟΤΑ α’ 
βαθμού, ανεξαρτήτως πληθυσμού κατοίκων εφόσον εμπίπτουν στις περιοχές αρμοδιότητας του 
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου 
Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και το σύνολο των ΟΤΑ β’ βαθμού υποχρεούνται στην έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. 
εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.» 

 

• Το ΣΒΑΚ συντάσσεται με βάση τον Ν. 4784/2021 και συμπληρώνεται με βάση τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες του ELTIS. 

20 



Χρονοδιάγραμμα ΣΒΑΚ 

• Στις 6/11/2019 υπογράφηκε η σύμβαση της υπηρεσίας του ΣΒΑΚ. 

 

 

 

 

• Η σύμβαση της υπηρεσίας ολοκληρώνεται στις 6/11/2022. 
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Παραδοτέα Σ.Β.Α.Κ. 

• Παραδοτέο 1ο (Πρόδρομες Εργασίες)    5/12/2019 

 

• Παραδοτέο 2ο (Στάδιο Α’: Υφιστάμενη Κατάσταση, Εναλλακτικά Σενάρια) 9/8/2021 

 

• Παραδοτέο 3ο (Στάδιο Β’: Όραμα, Προτεραιότητες, Στόχοι & Τελικό Σενάριο)   13/4/2022 

 

• Παραδοτέο 4ο (Στάδιο Γ’: Σχέδιο Δράσης, Σχέδιο Παρακολούθησης) έως 30/10/2022 
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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, μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ήτοι 5ετία, 10ετία και 15+ετία. 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 
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Δίκτυο Ήπιας Κινητικότητας και Προσβασιμότητας 

Αναδιαμόρφωση/ ανακατασκευή/  διαπλάτυνση των πεζοδρομίων 

Πλάτος πεζοδρομίων τουλάχιστον 1,5μ. ή 2,05μ. (εφόσον υπάρχει οδικός 

εξοπλισμός). 

Προσβασιμότητα σε όλους, μη δυνατότητα παράνομης στάθμευσης πάνω 

στα πεζοδρόμια (π.χ. φύτευση ή/ και κιγκλιδώματα στο άκρο των 

πεζοδρομίων ή άλλο, για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης στα 

πεζοδρόμια, κλπ.) Προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες, με ιδιαίτερη 

πρόβλεψη σε ράμπες ΑΜΕΑ στις διασταυρώσεις και σε οδεύσεις τυφλών επί 

των πεζοδρομίων. 
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Πακέτα Μέτρων Περιγραφή 

Μείωση των ορίων ταχύτητας 

Μείωση των ορίων ταχύτητας 
40km/h στο πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο και 30km/h 

στις συλλεκτήριες και τις τοπικές οδούς. 



Το ποδήλατο μαζί με τα αυτοκίνητα 
σε σύμπνοια με τον Ελληνικό Κ.Ο.Κ.  
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Δίκτυο Ήπιας Κινητικότητας και Προσβασιμότητας 

Μετατροπή των οδών με υφιστάμενα πεζοδρόμια πλάτους μικρότερο 

του 1,50μ. (και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα διαπλάτυνσης) σε 

δρόμους ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομους. 

Αρχικά χαρακτηρισμός και σταδιακά μελλοντικά διαμόρφωση με 

ενιαίο οδόστρωμα και εγκιβωτισμένες θέσεις στάθμευσης. 

Αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (π.χ. ενιαίο οδόστρωμα ή οφιοειδής 

χάραξη, απαγόρευση στάθμευσης ή εγκιβωτισμένες θέσεις, κα.) 
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«Mobility as Service» με «Mobility Hubs» 
Car sharing: «κοινόχρηστα αυτοκίνητα» & «κοινόχρηστα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα πόλης» 
Bike sharing: «κοινόχρηστα ποδήλατα» & «κοινόχρηστα ηλεκτρικά 
ποδήλατα πόλης» 

Κοινής χρήσης συμβατικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης. 
Κοινής χρήσης συμβατικά και ηλεκτρικά ποδήλατα πόλης. 
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Δίκτυο Ήπιας Κινητικότητας και Προσβασιμότητας 

Δημιουργία superblocks 

Ενοποίηση οικοδομικών τετραγώνων (αρμοδιότητα του Δήμου) για την 

προστασία γειτονιών - Θύλακες ήπιας κυκλοφορίας. Ενδεικτικά, 

προτείνονται περιοχές γύρω από μικρά πάρκα/ πλατείες (π.χ. Δικαστήρια, 

Δημαρχείο, κλπ.) 



 Προτεινόμενη διαμόρφωση superblock γύρω 
από τα δικαστήρια – Τελικό Σενάριο 

SUPERBLOCKS 
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Μέτρα Χωροταξικού Χαρακτήρα 

Λειτουργία Open Mall στο κέντρο της πόλης 

Δίκτυο Ήπιας Κινητικότητας και Προσβασιμότητας 

Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου Διανοίξεις οδών – εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου. 
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Απαγόρευση της Διέλευσης ή/και Στάθμευσης των Βαρέων Οχημάτων εντός συγκεκριμένων ορίων της πόλης 
Απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων στους δημόσιους 

χώρους, σε περιοχές μικτών χρήσεων 

Απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων στους δημόσιους χώρους, σε περιοχές 

μικτών χρήσεων. 

Ζώνες Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων (Low Emission Zones - LEZ) 
Κυκλοφορία οχημάτων σε ζώνες με περιβαλλοντικούς περιορισμούς π.χ. πέριξ της 

οδού Επαμεινώνδα. 

Περιφερειακή Οδός Παράκαμψη της βαριάς κυκλοφορίας των οχημάτων από το κέντρο της πόλης. 



Παρεμβάσεις Οδικής Ασφάλειας σε Κόμβους και Οδικά Τμήματα 

Τοποθέτηση πεζοφάναρων 

Σε οδικά τμήματα με αυξημένες ταχύτητες κυκλοφορίας και μεγάλες ταχύτητες κίνησης, στο πέρας των πεζοδρομημένων οδών, κ.α. Ενδεικτικά, 
προτείνεται η τοποθέτηση πεζοφάναρων σε τμήματα των οδών: 
1. Οπλαρχηγού Βόγκλη, στο ύψος των σχολείων 7ο, 8ο Δημοτικό & 6ο Νηπιαγωγείο Θήβας 
2. Αγίου Αθανασίου, στο ύψος του 4ου Νηπιαγωγείου Θήβας 
3. Διρκαίου, στο ύψος των σχολείων  2ο Δημοτικό, 1ο Γυμνάσιο & Λύκειο Θήβας 

Τοποθέτηση φαναριών 

Ενδεικτικά, προτείνεται η τοποθέτηση φαναριών στις διασταυρώσεις: 
1. Αυλίδος & Δημοκρατίας 
2. Αυλίδος & Οπλαρχηγού Βόγκλη 
3. Οπλαρχηγού Βόγκλη & Γρ. Λαμπράκη 
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Ενίσχυση κινητικότητας ευάλωτων πολιτών 
Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων σε όλα τα 
φανάρια για τη διέλευση/ προσβασιμότητα 
ευάλωτων ομάδων 

Εφαρμογή ηχητικών συστημάτων για τη διέλευση τυφλών σε όλα τα φανάρια. Εφαρμογή 
«έξυπνων» συστημάτων με πληροφορίες (επιπλέον των απλών ηχητικών συστημάτων) για 
διέλευση και ενημέρωση τυφλών 

Πύκνωση διαβάσεων πεζών και εφαρμογή έξυπνων 
διαβάσεων 

Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων διαβάσεων πεζών και εφαρμογή έξυπνων διαβάσεων.  
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Παρεμβάσεις Οδικής Ασφάλειας σε Κόμβους και Οδικά Τμήματα 

Δημιουργία κυκλικών κόμβων 

(roundabout)  

Ενδεικτικά, κατά προτεραιότητα: 

i. Βόρεια Περιφερειακή Θήβας & Αγίου Αθανασίου 

ii. Αγίου Αθανασίου, Λάιου, Θρεψιάδη & Τειρεσίου 
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Παρεμβάσεις Οδικής Ασφάλειας σε Κόμβους και Οδικά Τμήματα 

Αναδιαμόρφωση ισόπεδων κόμβων, κατά προτεραιότητα σε 
διασταυρώσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας 

Μέτρα βελτίωσης, ανάλογα με τη γεωμετρία τους, διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, 
τουλάχιστον στα πρώτα 5μ., του κάθε οδικού τμήματος με εγκιβωτισμό θέσεων 
στάθμευσης εξασφαλίζοντας καταρχάς την απαιτούμενη ορατότητα των οδηγών, κλπ. 
κατασκευή υποδομής για την προσβασιμότητα ευάλωτων ομάδων (διαβάσεις πεζών, 
ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, κλπ) 



Παρεμβάσεις Οδικής Ασφάλειας σε Κόμβους και Οδικά Τμήματα 

Βελτίωση ισόπεδων κόμβων σε διασταυρώσεις με 

υψηλό δείκτη ατυχημάτων 

Ενδεικτικά, κατά προτεραιότητα: 

i. Αυλίδος - Θηβών Μουρικίου 
ii. Αυλίδος - Ησιόδου 
iii. Αυλίδος - Αγ. Μελετίου 
iv. Αυλίδος - Χρ. Σμύρνης 
v. Οπλαρχηγού Βόγκλη - Αναπαύσεως 
vi. Σοφοκλή - ΠΕΟ Θηβών Ελευσίνας 
vii. Λ. Φάλαγγος - Ηρακλέους 
viii. Επαμεινώνδα - Κύπρου - Αγ. Τριάδος 

i. Πινδάρου - Βουδούρμπα 
ii. Πινδάρου - Τσεβά 
iii. Λάιου - Χρ. Σμύρνης 
iv. Αγ. Αθανασίου - Διρκαίου 
v. Αγ. Αθανασίου - Χατζηδούρου - Πλατεία  
vi. Αγ. Αθανασίου - Μακαρίου (Δυτική έξοδος) 
vii. Καβειρων - Διρκαίου 
viii. Περ. Οδός - Αγ. Τριάδος (Αγ. Τριάδα) 
ix. Θηβών Λεύκτρων - Παλαμά (Τάχι) 
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 Προτεινόμενη σηματοδότηση και προτεινόμενοι κόμβοι για 
αναδιαμόρφωση – Τελικό Σενάριο 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ 
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Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Κέντρο της πόλης 

Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) 
Συγκεκριμένα, προτείνεται εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης: 
 πέριξ της οδού Πινδάρου 

Εφαρμογή Smart Systems  
Εφαρμογή Smart Systems για τον έλεγχο των θέσεων στάθμευσης επισκεπτών/ 
κατοίκων σε όλη την έκταση εφαρμογής του ΣΕΣ και στους οργανωμένους χώρους 
στάθμευσης. 

Κατασκευή και λειτουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης εκτός οδού 
(parking) 



• Από τις απογραφές στάθμευσης, καταγράφηκε παράνομη 
στάθμευση κυρίως επί των πεζοδρομίων, σε περιοχές εκτός του 
κέντρου της Θήβας (π.χ. Πυρί, Κολωνάκι, κ.λπ.). 

 

• Εντοπίστηκαν θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 
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 Προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης στην 
πόλη της Θήβας – Τελικό Σενάριο 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
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 Προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης βάσει του 
ΓΠΣ Δήμου Θηβαίων (ΦΕΚ247/ΑΑΠ/25.7.2012) 
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Δίκτυο Υπαίθριων και Στεγασμένων Χώρων Στάθμευσης 

Χωροθέτηση νόμιμης παρόδιας στάθμευσης  
Διαμορφώσεις με εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης στις οδούς που 
επιτρέπεται η παρόδια στάθμευση. 

Διακριτή χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ 
Σε όλον τον Δήμο, με έμφαση σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση π.χ. εμπορίου 
και αναψυχής), αλλά και σε σημεία μετεπιβίβασης σε ΜΜΜ. 
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Εύρυθμη λειτουργία των ΤΑΞΙ 

Οι πιάτσες ταξί χωροθετούνται οργανωμένα με βάση τον προσδιορισμό 
της σχετικής ζήτησης και χωρίς να επιβαρύνουν τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες και το περιβάλλον της πόλης. 

Καταγραφή των νόμιμα και μη υφιστάμενων χώρων αναμονής (πιάτσες) των ταξί. 
Προσδιορισμός της σχετικής ζήτησης μετακίνησης με ταξί. 
Νομιμοποίηση των υφιστάμενων χώρων αναμονής (πιάτσες) αν προκύπτει από τη σχετική ζήτηση και 
εφόσον δεν επιβαρύνουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες και το περιβάλλον της πόλης. 
Προσδιορισμός και χωροθέτηση νέων χώρων αναμονής (πιάτσες) αν προκύπτει από τη σχετική 
ζήτηση και εφόσον δεν επιβαρύνουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες και το περιβάλλον της πόλης. 
Σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία υφιστάμενων και νέων χώρων αναμονής (πιάτσες) με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην επιβαρύνουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες και το περιβάλλον της πόλης. 

Εκσυγχρονισμός στόλου ταξί και χώρων αναμονής (πιάτσες). 
Παροχή κινήτρων για αντικατάσταση των υφιστάμενων οχημάτων με ηλεκτροκινούμενα. 
Εφαρμογές τηλεματικής στους χώρων αναμονής (πιάτσες). 
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«Mobility as Service» με «Mobility Hubs» 
Λειτουργία bike sharing σε κεντρικά σημεία του Δήμου 



Αναβάθμιση των Αστικών και Υπεραστικών ΜΜΜ 
Νέα γραμμή ΚΤΕΛ Δημιουργία νέας γραμμής ΚΤΕΛ, που θα ενώνει το σταθμό του τρένου με το κέντρο της πόλης.  

Βελτίωση υπηρεσιών ΚΤΕΛ Αύξηση συχνότητας/ Πύκνωση δρομολογίων ΜΜΜ, Βελτίωση αξιοπιστίας, Επέκταση ωραρίου 

Αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων του ΚΤΕΛ 

Τηλεματική 
Εφαρμογή σε όλες τις στάσεις. Βελτίωση αξιοπιστίας. Αξιοποίηση των δεδομένων της τηλεματικής για βελτίωση των 

υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας.  
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Αναβάθμιση των Αστικών και Υπεραστικών ΜΜΜ 

Σιδηροδρομική σύνδεση Θριασίου με Σφίγγα 

(Θήβα) 

Βελτίωση υπεραστικών γραμμών ΚΤΕΛ  
Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών όπου απαιτείται, έτσι ώστε να εξυπηρετούν περισσότερους 

οικισμούς στο σύνολο του Δήμου και να βελτιωθεί η σύνδεση με την πόλη της Θήβας 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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 Οι Πολεοδομικές Ενότητες Τάχι και Αγ. 

Θεόδωροι έχουν σχεδόν πλήρη κάλυψη. 

 

 

 Αντίθετα, οι Π.Ε. Πυρί, Πινδάρου, 

Συνοικισμός και Κολωνάκι έχουν μικρή 

κάλυψη. 

 

Τάχι 

Κολωνάκι 

Συνοικισμός 

Πυρί 

Πινδάρου 

Αγ. 
Θεόδωροι 



 Προτεινόμενη νέα γραμμή του ΚΤΕΛ για 
σύνδεση του σταθμού του τρένου με το 
κέντρο της πόλης – Τελικό Σενάριο 

ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Μεγαλύτερη Συμμετοχή των Πολιτών 
Συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό του συστήματος των 
μεταφορών. 

Διοργάνωση συμμετοχικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, κλπ. 
Εκπαίδευση της μαθητικής κοινότητας. 

Πλαίσιο Κινήτρων και Αντικινήτρων 

Κίνητρα για τη χρήση των ΜΜΜ 
Εφαρμογή συστήματος επιβράβευσης για τη χρήση όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με εξαργύρωση σε 
π.χ. εισιτήρια για πολιτιστικούς χώρους, προσφορές σε εμπορικά καταστήματα, κλπ. 

Δράσεις για τη σύνδεση του ποδηλάτου 
Δράσεις για τη σύνδεση του ποδηλάτου με σημεία επιβίβασης στα λεωφορεία, με δυνατότητα διαμόρφωσης 
χώρου για ποδήλατα εντός των οχημάτων του ΚΤΕΛ. 

Διασφάλιση Εσόδων από τρίτες πηγές 
Σύνταξη Σχεδίου Δράσης ΣΒΑΚ Παρακολούθηση και Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης 
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Δίκτυο Ήπιας Κινητικότητας και Προσβασιμότητας 

Υλοποίηση πράσινης 
διαδρομής 

Οι δρόμοι που κατ' ελάχιστον θα περιλαμβάνει η Πράσινη Διαδρομή -ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά- είναι: 
 Μπέλλου Λουκά (από Αγ. Αποστόλων έως Αντιγόνης) 
 Θρεψιάδου (από Μπέλλου Λουκά) - Λάιου - Τειρεσίου 
 Επαμεινώνδα - Λοξής Φάλαγγος - Ποτνίων - Λαμπροπούλου 
 Βουδούρμπα (από Μπέλλου Λουκά) - Αυλίδος - Γόργιδα 
 Καραμαγκιώλη (από Αυλίδος έως Περγάμου) 
 Περγάμου (από Καραμαγκιώλη έως Σιμίου) 
 Σιμίου (από Περγάμου έως Αγ. Μελετίου) 
 Αγ. Μελετίου (από Σιμίου έως Αιμιλίου Βεάκη) 
 Αιμιλίου Βεάκη (από Αγ. Μελετίου) - Ησιόδου - Ζωοδόχου Πηγής 
 Αγ. Θεοδώρων (από Ησιόδου) - Μακρυγιάννη (έως Σωκράτη) 
 Σωκράτη (από Ψαρρών έως Δημοκρατίας) 
 Τσακάλωφ (από Σωκράτη έως Τζώρτζη) 

 Παν. Λεκατσά (από Περγάμου έως Αυλίδος) 
 Σφιγκός Θήβας (από Περγάμου έως Αγίου Θωμά) 
 Αγ. Αθανασίου (από Τειρεσίου έως Ιωάννου) 
 Γιάννου Δούρου (από Αγ. Αθανασίου) - Ι. Μονής Κύκου (έως Μακαρίου) 
 Μακαρίου (από Ι. Μονής Κύκου έως Σκοπελινου Παύλου Μελά) 
 Σκοπελινου Παύλου Μελά (από Μακαρίου έως Εκάβης) 
 Εκάβης (από Σκοπελινου Παύλου Μελά έως Κασσάνδρου) 
 Κασσάνδρου (από Εκάβης) - Κρηνιτού - Κυνός Κεφαλών 
 Κύπρου (από Επαμεινώνδα) - Αναπαύσεως (έως Οπλαρχηγού Βόγκλη) 
 Οπλαρχηγού Βόγκλη (από Αναπαύσεως) - Σοφοκλή (έως Αλέκου Παναγούλη) 
 Αλέκου Παναγούλη (από Σοφοκλή έως Αισχύλου) 
 Αισχύλου (από Αλέκου Παναγούλη) 
 Πουλιοπούλου (από Κύπρου) - Γιαννάκου (έως Αγίου Νικολάου) 
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• Στην πόλη της Θήβας υπάρχει ένα τμήμα 
ποδηλατοδρόμου και πεζόδρομου, εντός του 
βιοκλιματικού πάρκου, συνολικού μήκους 430 μ. 

 

 

• Έχει πεζοδρομηθεί ένα κομμάτι της οδού 
Επαμεινώνδα. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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 Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών – Τελικό 
Σενάριο 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
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Πληροφόρηση - Τοπόσημα 
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Ενίσχυση κινητικότητας ευάλωτων πολιτών 
Οδική ασφάλεια & προσβασιμότητα πέριξ σχολείων/ 

σχολικών συγκροτημάτων και λοιπών δημοσίων 

χώρων και κτηρίων. 

Δημιουργία θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας πέριξ σχολικών συγκροτημάτων. 
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Θύλακες Ήπιας Κυκλοφορίας γύρω από σχολικά 
συγκροτήματα – Τελικό Σενάριο 

ΉΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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Μέτρα Χωροταξικού Χαρακτήρα 
Δημιουργία νέων Πλατειών – ανάδειξη χώρων συνάντησης σε γειτονιές 

Διαμόρφωση ρέματος Χρυσορρόα 
Ολοκλήρωση διαμόρφωσης ρέματος ανατολικά της Καδμείας, διαμόρφωση και σύνδεση του στη δυτική 

πλευρά της Καδμείας με το ρέμα Δίρκης. 

Δημιουργία πάρκων τσέπης Υλοποίηση 2 πάρκων τσέπης στην 5ετία, 4 στη 10ετία, 10 στη 15+ετία. 
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Μέτρα Χωροταξικού Χαρακτήρα 

Δημιουργία αστικών κερκίδων Υλοποίηση σε 1 σημείο στην 5ετία, σε 2 σημεία στη 10ετία, σε 5 στη 15+ετία. 

Αύξηση πρασίνου 



Πάρκα Τσέπης (Parklets) 
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Αστικές Κερκίδες 
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Αστικές Κερκίδες - Ρέματα 
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Εμπορευματικές Μεταφορές 
Χωροθέτηση αποκλειστικών χώρων προσωρινής στάσης/ 
στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση 

Δυνατότητα Παρακολούθησης μέσω Τηλεματικής για κάλυψη ή όχι των χώρων φορτοεκφόρτωσης. 
Παρά την οδό και εκτός οδού, ενσωμάτωση στο ΣΕΣ. 

Αυστηρό ωράριο εμπορικών φορτοεκφορτώσεων 
Μεγάλα οχήματα: φορτοεκφόρτωση μόνο κατά τις πολύ πρωινές ώρες 
Μικρά οχήματα: φορτοεκφόρτωση σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις 

Επιβράβευση σε επιχειρήσεις με περιβαλλοντικά φιλικά 
συστήματα μεταφορών 
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Εμπορευματικές Μεταφορές 

Απομάκρυνση του Σταθμού «Containers» 
Σήμερα λειτουργεί στον χώρο του Σταθμού Θηβών σε πρόσοψη της Καδμείας και η χωροθετείται στην 
περιοχή του παλαιού σταθμού Υπάτου για την εξυπηρέτηση των οργανωμένων παραγωγικών ζωνών της 
περιοχής.  

Διαμόρφωση αστικών κέντρων διανομής εμπορευμάτων Ένα (1) κέντρο διανομής 
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Χαρακτηρισμός Περιοχών της Πόλης ως «Μηδενικών Εκπομπών και Ατυχημάτων» 

Κατάρτιση και Εφαρμογή ΣΦΗΟ (Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων) Βάσει του Ν.4710/2020 ο Δήμος Θηβαίων πρέπει να εκπονήσει υποχρεωτικά ΣΦΗΟ. 

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) Σύνταξη και εφαρμογή. 
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Ανανέωση δημοτικού στόλου 

Αναμένεται ανανέωση στόλου δημοτικών οχημάτων Ηλεκτροκίνητα οχήματα 

Αντικατάσταση όλων των οχημάτων του Δήμου με εκσυγχρονισμένα οχήματα, 

περιβαλλοντικά φιλικά 

Προώθηση πράσινων τεχνολογιών κινητικότητας - Ανάπτυξη τεχνογνωσίας - Προώθηση 

ηλεκτροκίνησης - Eco driving 
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Ενημέρωση, Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση 

Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα σχολεία 

Καμπάνια ενημέρωσης πολιτών για τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης 

Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για eco - driving Σε επαγγελματίες οδηγούς (λεωφορεία, ταξί) 
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Χαρακτηρισμός Περιοχών της Πόλης ως «Μηδενικών Εκπομπών και Ατυχημάτων» 

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 

Σταθερή συμμετοχή και αξιοποίηση της για εκδηλώσεις και περαιτέρω ενημέρωση των 

πολιτών. Ενδεχομένως να αξιοποιηθεί και ως ετήσιο ορόσημο για δείκτες – μετρήσιμους 

στόχους. 

Εκπόνηση μελέτης χαρτογράφησης θορύβου 
Βάσει των μετρήσεων θορύβου αλλά και των προτεινόμενων μέτρων, μειώνεται η 
ένταση του ήχου στις γειτονιές και δημιουργούνται νέες «ήσυχες» γειτονιές. 
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Ίδρυση Παρατηρητηρίου Κινητικότητας και Δημόσιων Χώρων 
Ίδρυση Παρατηρητηρίου Κινητικότητας και Δημόσιων Χώρων, με τη συμμετοχή 

εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου, των υπηρεσιών του Δήμου, των Φορέων που 

σχετίζονται με το Σύστημα των Μεταφορών (Τροχαία, Ταξί, ΚΤΕΛ, ΑμεΑ, Εμπορικός 

Σύλλογος, Εκπαιδευτικά Συγκροτήματα, κλπ.) και τους δημόσιους χώρους (Εφορίες 

Αρχαιοτήτων, Αθλητικοί Σύλλογοι, κλπ). 

Δημιουργία βάσεων δεδομένων με τιμές δεικτών που σχετίζονται με την κινητικότητα 

και τους δημόσιους χώρους. Διαρκής ενημέρωση για τη δημιουργία σχετικών 

χρονοσειρών.  

Μέτρα Ανθεκτικότητας 

Σχεδιασμός οδηγών για τη διαχείριση κρίσεων (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, κλπ). 

Σχεδιασμός και υλοποίηση μέτρων ανθεκτικότητας: αύξηση υποδομών για την 

εξυπηρέτηση της πεζή μετακίνησης, της μετακίνησης με ποδήλατο και των μέσων 

μικροκινητικότητας.  



Νέα Υόρκη 
Πηγή: NYC Department of Transportation 

Νέα Υόρκη 
Πηγή: National Association of City Transportation Officials 
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Νέα Υόρκη 
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Λάρισα 



Αγορά συμβατικού ΙΧ: ~15.000 € 

Αγορά ηλεκτρικού ΙΧ: ~30.000 € (επιδότηση έως 30% της τιμής) 

 

 

Αγορά συμβατικού ποδηλάτου: ~ 500 € 

Αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου: ~ 2.000 € (επιδότηση έως 800 €) 
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Ανά μέσο/ ανά 5χλμ. 

• Πεζή = 0 € / ανά 5χλμ. 

• Ποδήλατο = 0 € / ανά 5χλμ. 

• Αστικό Λεωφορείο = 1,20 € / ανά 5χλμ. 

• ΙΧ = 1,50 € / ανά 5χλμ. (συν κόστος 
ασφάλισης, λιπαντικά, λάστιχα, κλπ.) 

Ανά μέσο/ ανά 10χλμ. 

• Πεζή = 0 € / ανά 10χλμ. 

• Ποδήλατο = 0 € / ανά 10χλμ. 

• Αστικό Λεωφορείο = 1,20 € / ανά 10χλμ. 

• ΙΧ = 3,00 € / ανά 10χλμ. (συν κόστος 
ασφάλισης, λιπαντικά, λάστιχα, κλπ.) 
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Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση, τον Οκτώβριο του 1973, ήταν κυρίως απόρροια του 
τέταρτου αραβοϊσραηλινού πολέμου, του λεγόμενου Πολέμου του Γιομ Κιπούρ.  

 Από το 1973 έως το τέλος του πολέμου, η Ελβετία και η Ολλανδία απαγορεύουν 
την οδήγηση την Κυριακή.  

 Το Ηνωμένο Βασίλειο εισάγει την τριήμερη εβδομάδα εργασίας για τον 
περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων των εργαζομένων στις 
επιχειρήσεις.  

 Η Γαλλία περιορίζει την ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο στα 120 χιλ./ώρα και 
ξεκινά το «κυνήγι της σπατάλης», με περιορισμό της θέρμανσης στους 20 
βαθμούς κελσίου, απαγόρευση φωτισμού βιτρίνων το βράδυ ή ακόμα και 
διακοπή τηλεοπτικών εκπομπών στις 11μμ. 

 
Πηγή: https://www.ot.gr/2022/03/31/apopseis/experts/petrelaika-sok-kai-pagkosmia-oikonomia/    

112 

https://www.ot.gr/2022/03/31/apopseis/experts/petrelaika-sok-kai-pagkosmia-oikonomia/
https://www.ot.gr/2022/03/31/apopseis/experts/petrelaika-sok-kai-pagkosmia-oikonomia/
https://www.ot.gr/2022/03/31/apopseis/experts/petrelaika-sok-kai-pagkosmia-oikonomia/
https://www.ot.gr/2022/03/31/apopseis/experts/petrelaika-sok-kai-pagkosmia-oikonomia/
https://www.ot.gr/2022/03/31/apopseis/experts/petrelaika-sok-kai-pagkosmia-oikonomia/
https://www.ot.gr/2022/03/31/apopseis/experts/petrelaika-sok-kai-pagkosmia-oikonomia/
https://www.ot.gr/2022/03/31/apopseis/experts/petrelaika-sok-kai-pagkosmia-oikonomia/
https://www.ot.gr/2022/03/31/apopseis/experts/petrelaika-sok-kai-pagkosmia-oikonomia/
https://www.ot.gr/2022/03/31/apopseis/experts/petrelaika-sok-kai-pagkosmia-oikonomia/


 

 

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας! 
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