
ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

«ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ» 
Με το παρόν μήνυμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε η εκπόνηση του Σχεδίου 
Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Αμαρουσίου και σας προτείνουμε την ενεργό συμμετοχή 
και εμπλοκή του Σχολείου σας σε αυτό. 

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα Στρατηγικό σχέδιο που 
καταρτίζεται από το Δήμο μας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την 
ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα. Αυτό αφορά στην εξασφάλιση της ομαλής 
προσβασιμότητας στην πόλη, σε κάθε κατηγορία χρηστών του δικτύου μετακίνησης, και 
κυρίως για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι 
ηλικιωμένοι, οι νέες μητέρες και τα παιδιά καθώς και την οργανωμένη και 
συστηματοποιημένη  μεταφορά αγαθών στις αστικές περιοχές. 

Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί η άποψη των γονέων και των παιδιών 
(μαθητών) και γενικότερα των κατοίκων του Δήμου, αναφορικά με τα προβλήματα που 
αφορούν τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη του Αμαρουσίου, όσο και στη 
μεταφορά των μαθητών προς και από το Σχολείο. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο κάθε πολίτης του Δήμου έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για  
τη φύση και τα στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ, να παρακολουθήσει την πορεία του και να 
συμμετέχει στην διευρυμένη έρευνα καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης και ανάδειξης 
προβλημάτων και ευκαιριών που αφορούν τις μετακινήσεις τους. 
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Μπαίνοντας στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ στον ανωτέρω σύνδεσμο, υπάρχει ένα 
πεδίο «Συμμετέχω στο Σχεδιασμό». Στο εν λόγω πεδίο υπάρχουν δύο ερωτηματολόγια. Τα 
ερωτηματολόγια αυτά είναι σημαντικά για την συγκέντρωση της απαραίτητης πληροφορίας 
για όλα τα στάδια εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.  

Το πρώτο είναι το ερωτηματολόγιο Φορέων: Το συγκεκριμένο αφορά όλους τους φορείς που 
εμπλέκονται ή επηρεάζονται από τις μετακινήσεις στον Δήμο Αμαρουσίου. Η συμπλήρωση 
του γίνεται από έναν εκπρόσωπο του εκάστοτε εμπλεκόμενου φορέα. Μέσα από τη 
συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Φορέων μπορούν να προσδιοριστούν και να 
καταγραφτούν κρίσιμα ζητήματα που αξίζει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό. Πιθανοί 
φορείς μπορεί να είναι: Εταιρίες που εδράζονται στο Μαρούσι, Σχολεία, πάσης φύσεως 
Σύλλογοι Πολιτών, Όμοροι Δήμοι, φορείς μεταφορικού έργου και μεγάλοι πόλοι έλξης 
μετακινήσεων. 
 

Το δεύτερο είναι το ερωτηματολόγιο πολιτών: Το εργαλείο αυτό είναι το βασικότερο μέσο 
άμεσης συμμετοχής όλων των πολιτών που εμπλέκονται στο δίκτυο μετακινήσεων του 
Δήμου Αμαρουσίου. Εμπλεκόμενοι πολίτες είναι: Γονείς που τα παιδιά τους πηγαίνουν σε 
σχολεία του Αμαρουσίου, εργαζόμενοι στην πόλη του Αμαρουσίου, κάτοικοι του 
Δήμου, φοιτητές, ή ακόμη και μετακινούμενοι που επισκέπτονται τον Δήμο για 
αναψυχή ή για τα ψώνια τους. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ειδικά δομημένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε περίπτωση 
ερωτώμενου (φοιτητής, γονέας, έμπορος, κάτοικος, ελεύθερος επαγγελματίας κτλ) 
ανεξαρτήτως τρόπου εμπλοκής στο σύστημα μεταφορών του Δήμου.  
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Εκ μέρους του Δήμου Αμαρουσίου, σας προτρέπουμε να συμμετέχετε στην διαδικασία 
εκπόνησης με τους εξής τρόπους: 

1) διάδοση του ερωτηματολογίου πολιτών στους γονείς και κηδεμόνες του σχολείου 
σας. Η συμπλήρωσή του γίνεται μέσω της ιστοσελίδας που παρατίθεται παραπάνω ή 
από το ακόλουθο link: 

 
Ερωτηματολόγιο Πολιτών 

 
2) καταγραφή προβλημάτων που σχετίζονται με την μετακίνηση μαθητών από και προς 

το σχολείο σας μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου φορέων, από κάποιον 
εκπρόσωπο του σχολείου. Η συμπλήρωσή του γίνεται μέσω της ιστοσελίδας που 
παρατίθεται παραπάνω ή από το ακόλουθο link: 
 

Ερωτηματολόγιο Φορέων 
 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα περεταίρω ενημέρωσης αλλά και συμμετοχής στην εν λόγω 
προσπάθεια μέσω των προγραμματισμένων διαβουλεύσεων που θα πραγματοποιηθούν στα 
πλαίσια εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις διαβουλεύσεις του ΣΒΑΚ, ή για οποιαδήποτε ερώτηση και σε 
περίπτωση που επιθυμείτε μεγαλύτερη εμπλοκή του σχολείου σας στο ΣΒΑΚ, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας από τον Δήμο και από την ανάδοχο 
εταιρία: 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δήμου Αμαρουσίου:  
Τηλέφωνο: 213 2038140 
email: ty@maroussi.gr 
Επιβλέποντες:  
Ιωάννης Χάλαρης 
Ναυσικά Χατζηδάκη 
Μέλος Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ: 
Κική Κόλλια 
 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Αναδόχου Εταιρίας: 
Κουτρουμπής Νίκος 
Τηλέφωνο: 210 9580000 
email: nikolaos.koutroumpis@lever.gr 
 

Η συμμετοχή σας είναι μεγάλης σημασίας για να μπορέσει ο Δήμος μας να δημιουργήσει ένα 
λειτουργικό σχέδιο που θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες που κατοικούν και 
δραστηριοποιούνται στον Δήμο αποτελεσματικά και υπεύθυνα.  
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