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4. ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΓΙΟΤ ΘΩΜΑ  

 

4.1. Δηζαγωγή-  ζεκερηλή θαηάζηαζε 

  

Ο Άγηνο Θσκάο  νξίδεηαη σο ε πεξηνρή κεηαμύ ησλ νδώλ: Ιεσθόξνο Θεθηζίαο, 

Α. Παπαλδξένπ(βνεζεηηθόο δξόκνο Αηηηθήο Οδνύ), νδόο Λεξαηδησηίζζεο, 

Ιεσθόξνο Θύκεο(όπνπ νη Οιπκπηαθέο Δγθαηαζηάζεηο-ΟΑΘΑ), νδόο π.Ινύε. 

Κεγάιν κέξνο ηεο θαηαιακβάλεηαη από ηηο Οιπκπηαθέο Δγθαηαζηάζεηο (ΟΑΘΑ). 

Δμάιινπ ην ηκήκα ηεο ην κεηαμύ ησλ νδώλ Ακαξπζίαο Αξηέκηδνο θαη 

Αγεζηιάνπ θηινμελεί ην Τπεξηνπηθό Δκπνξηθό Θέληξν κε κεγάιεο επηρεηξήζεηο  

θαη θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα. Πξόθεηηαη γηα κηα πεξηνρή όπνπ εκπιέθνληαη νη 

ρξήζεηο γεο: επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη  

ακηγνύο θαηνηθίαο. 

 

Ζ πεξηνρή απηή γεηηληάδεη πξνο βνξξά  κε ηελ πεξηνρή Δξγαηηθέο Θαηνηθίεο ηνπ 

Γήκνπ Ακαξνπζίνπ, πξνο ηα δπηηθά, πέξαλ ηεο Ι. Θύκεο, κε ηνλ Γήκν 

Ζξαθιείνπ θαη πξνο ηα αλαηνιηθά κε ηελ πεξηνρή Παξάδεηζνο ηνπ Γήκνπ 

Ακαξνπζίνπ. 

 

Σέινο πξνο λόην ν Άγηνο Θσκάο ζπλνξεύεη κε ηελ πεξηνρή Αγία Φηινζέε ηνπ 

Γήκνπ Ακαξνπζίνπ θαη ελ κέξεη κε ηνλ Γήκν Λέαο Ησλίαο.  

 
 

4.2. Ιεράρτεζε ηοσ οδηθού δηθηύοσ 

Ζ ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ έγηλε κε βάζε ηε ιεηηνπξγηθή θαηάηαμε ησλ 

νδώλ, ην ζθνπό δειαδή πνπ εμππεξεηεί ν θάζε δξόκνο, θαη ελ ζπλερεία νη 

δξόκνη θαηαηάρηεθαλ αλάινγα κε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Έηζη νη δξόκνη θαηαηάρηεθαλ ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο: 

 Αξηεξίεο εθηόο (ή ζηα όξηα) ηεο πεξηνρήο κειέηεο . Πξόθεηηαη γηα  

δξόκνπο  πνπ εμππεξεηνύλ θπξίσο κεγάινπ κήθνπο δηακπεξείο θηλήζεηο ζηηο 
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παξπθέο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Δίλαη δξόκνη κε πςειά γεσκεηξηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην ηέηνηεο  αξηεξίεο θαη δξόκνη  είλαη: 

  Ζ Ιεσθόξνο Θεθηζίαο 

 Ζ  Αηηηθή Οδόο 

 

 Αξηεξίεο εληόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Πξόθεηηαη γηα δξόκνπο πνπ 

εμππεξεηνύλ θπξίσο κεγάινπ κήθνπο δηακπεξείο θηλήζεηο κέζα ή ζηα όξηα ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο, επεξεαδόκελνη από απηήλ. Δίλαη δξόκνη κε αξθεηά πςειά 

γεσκεηξηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά. αλ ηέηνηνη δξόκνη ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ: 

 

  H νδόο Λεξαηδησηίζζεο 

ην ηκήκα ηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Θσκά: είλαη κία νδόο δύν 

θαηεπζύλζεσλ, ρσξίο κεζαία δηαρσξηζηηθή λεζίδα θαη κε ζηαζκεπκέλα 

νρήκαηα θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ δξόκνπ. Θαζαξό πιάηνο νδνζηξώκαηνο αλά 

θαηεύζπλζε πεξί ηα  5m. Κεζαίεο λεζίδεο ππάξρνπλ κόλνλ ηνπηθά, π.ρ. ζηε 

δηαζηαύξσζε ηεο νδνύ Λεξαηδησηίζζεο κε ηελ νδό Ακαξπζίαο Αξηέκηδνο. 

 

Ζ νδόο Λεξαηδησηίζζεο ζηελ θαηεύζπλζή ηεο  πξνο βνξξά δηράδεηαη  

αληζόπεδα, θαη ν έλαο θιάδνο νδεγεί κπξνζηά από ηνλ ζηαζκό ησλ ΖΑΠ 

ζην+1 επίπεδν, ελώ ν άιινο ζην επίπεδν 0 νδεγεί ζηνλ παξάδξνκν ηεο 

Αηηηθήο Οδνύ, ήηνη ζηελ νδό Α. Παπαλδξένπ.   

  

 Ζ νδόο  Ακαξπζίαο Αξηέκηδνο 

Απνηειεί ηνλ θύξην νδηθό άμνλα πνπ δηαζρίδεη δηακπεξώο ζηελ πεξηνρή. Γηαθηλεί 

θπξίσο θπθινθνξία από ηελ Ιεσθόξν Θεθηζίαο πξνο ηηο ηνπηθέο νδνύο ηεο ππό 

κειέηε πεξηνρήο θαη αληίζηξνθα θαη πξνο ηελ Ιεσθόξν Θύκεο. Από απηήλ 

δηέξρνληαη  ιεσθνξεηαθέο γξακκέο. Πξόθεηηαη γηα έλα δξόκν δύν 

θαηεπζύλζεσλ, ρσξίο κεζαία δηαρσξηζηηθή λεζίδα. Θαζαξό πιάηνο 

νδνζηξώκαηνο αλά θαηεύζπλζε πεξί ηα  5m. Ορήκαηα ζηαζκεύνπλ ζηε κία 

πιεπξά ηνπ δξόκνπ ή θαη ζηηο δύν ή θαη θαζόινπ θαηά πεξίπησζε. ηελ έμνδό 
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ηεο πξνο ηελ Ι. Θεθηζίαο ε νδόο απηή παξνπζηάδεη ζηέλσζε ιόγσ ηεο ύπαξμεο 

δέλδξσλ ζην κέζν ηεο. 

Κε ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο βηνθιηκαηηθήο αλάπιαζεο   ε νδόο απηή δηαζέηεη 

πιένλ ισξίδα πνδειαηόδξνκνπ , ε νπνία μεθηλά από ηελ δηαζηαύξσζε κε ηελ 

Ι. Θεθηζίαο θαη θζάλεη  κέρξη ην ύςνο ηεο νδνύ  Φαηάθσλ . 

 

 

 πιιεθηήξηεο  νδνί,  νδνί κε κέηξηεο έσο πςειέο  ηαρύηεηεο πνπ 

δηνρεηεύνπλ ηελ θπθινθνξία από ηηο αξηεξίεο ζηηο ηνπηθέο νδνύο θαη 

αληίζηξνθα. 

Σέηνηεο ζπιιεθηήξηεο νδνί  ζηελ ππό εμέηαζε πεξηνρή είλαη: 

- Ζ νδόο Γηνλύζνπ  

- Ζ νδόο  Δξαηνύο  

- Ζ νδόο Γεκνθξίηνπ 

- Ζ νδόο Πηηηαξά 

 

 Σνπηθέο νδνί γηα άκεζε πξόζβαζε θαη ζηάζκεπζε ζηηο πεξηνρέο 

θαηνηθίαο κε ρακειέο ηαρύηεηεο.  

αλ ηνπηθέο νδνί έρνπλ ραξαθηεξηζζεί όιεο νη ππόινηπεο νδνί.   

 

 Θεζκνζεηεκέλνη πεδόδξνκνη 

αλ ζεζκνζεηεκέλνη(κε ΦΔΘ 552/56-1992 θαη 130Γ/2001) πεδόδξνκνη 

αλαθέξνληαη νη νδνί   

1. Θαιπςνύο 

2. Λεκέζεσο 

3. Ηνθάζηεο 

4. Λεκέαο 

5. Δπκεληδώλ( κεηαμύ Ο.Σ. Γ828 θαη Γ826) 

6. Αγίνπ Θσκά 

7. Πξσηαγόξα ζηνλ δεμηό (πξνο βνξξά) θιάδν ηεο από ηελ νδό Ακαξπζίαο 

Αξηέκηδνο κέρξη ηελ έμνδν ζηελ νδό Α. Παπαλδξένπ 
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8. Πξσηαγόξα ζηνλ αξηζηεξό (πξνο βνξξά) θιάδν ηεο από ηελ νδό Ληόβεο  

κέρξη ηελ έμνδν ζηελ νδό Α. Παπαλδξένπ 

9. Κελειάνπ(κεηαμύ Ο.Σ.Γ807θαη Γ808) 

10. Κεζνγείνπ 

11. Αλδξνκάρεο (Λαπζηθάο) 

12. Αλώλπκεο νδνύ κεηαμύ Ο.Σ. Γ869 θαη Γ868 

13. Αλώλπκεο νδνύ κεηαμύ Ο.Σ. Γ823 θαη Γ415 

14. Αλώλπκεο νδνύ κεηαμύ Ο.Σ. Γ863 θαη Γ864 

15. Βιαρεξλώλ 

16. Σελέδνπ 

17. Ηζνθξάηνπο(κεηαμύ ησλ νδώλ Αγίνπ Θσκά θαη Αλδξνκάρεο) 

18. Φηινθηήηνπ 

19. Ίκβξνπ 

20. Υξεζείδνο 

21. Σξπγαίνπ 

22. Ιαζθαξάηνπ 

23. Ζζηόδνπ 

24. Αιθηλόεο 

25. Υσκαηηαλνύ   

  

Αξθεηνί από ηνπο αλσηέξσ  πεδόδξνκνπο είηε είλαη αδηάλνηρηνη είηε  δελ είλαη 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη θαη σο εθ ηνύηνπ δελ έρνπλ πξαθηηθά ηνλ 

ραξαθηήξα πεδνδξόκνπ.  

 

Σν πθηζηάκελν δίθηπν δξόκσλ παξνπζηάδεηαη ζην ρέδην ΑΘ -01, όπνπ 

θαίλνληαη νη αξηεξίεο, ζπιιεθηήξηνη δξόκνη , ηνπηθνί δξόκνη, πεδόδξνκνη  . 
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4.3.Προβιήκαηα  ηες περηοτής 

 

Ζ Π.Δ. ηνπ Αγίνπ Θσκά απνηειείηαη από δύν μερσξηζηέο επηκέξνπο 

ππνπεξηνρέο: 

 

-Σν Τπεξηνπηθό Θέληξν , όπνπ ε θύξηα ρξήζε γεο αλαθέξεηαη ζε κεγάια 

θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ηα νπνία απνηεινύλ ζεκαληηθνύο πόινπο έιμεο 

κεηαθηλήζεσλ(ΗΑΩ,, Media Markt, Carefour,Golden Hall, Oιπκπηαθό Αζιεηηθό 

Θέληξν Αζελώλ, Γεξκαληθή ρνιή, HELEXPO θιπ). Τπάξρεη όκσο θαη εδώ θαη 

δώλε θαηνηθηώλ θνληά ζηελ νδό Ακαξπζίαο Αξηέκηδνο 

 

- Από ηελ πεξηνρή θαηνηθηώλ, πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ηελ νδό Ακαξπζίαο 

Αξηέκηδνο, όπνπ δεζπόδεη θαη ην Θηηξηαθό πγθξόηεκα ΖΙΗΓΑ. Τπάξρεη εδώ θαη 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο νδνύ Γηνλύζνπ, όπνπ 

βξίζθεηαη θαη ην Γπκλαζηήξην ηνπ Αγίνπ Θσκά , Θηλεκαηνγξάθνο KOSMOPOLIS 

θιπ 

 

Ζ επξύηεξε πεξηνρή δελ εκθαλίδεη επνκέλσο εληαίν πνιενδνκηθά ραξαθηήξα. 

Όπσο  αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά, πξόθεηηαη γηα γεηηνληά αληηζέζεσλ. 

 
 

Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Π./Δ. Αγίνπ Θσκά παξνπζηάδεη ζήκεξα  αξθεηά 

πξνβιήκαηα ,ηα ζεκαληηθόηεξα από ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε έιιεηςε 

ππνδνκώλ θαη  είλαη: 

 Έιιεηςε δξόκσλ, πνιινί από ηνπο νπνίνπο παξακέλνπλ αδηάλνηρηνη.   

 Έιιεηςε πεδνδξνκίσλ 

 Ηζρπξή δηακπεξή θπθινθνξία  κέζσ ησλ δύν θύξησλ αμόλσλ, ηεο νδνύ 

Ακαξπζίαο Αξηέκηδνο θαη ηεο  νδνύ  Λεξαηδησηίζζεο. 

 Θέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο ζε δηεξρόκελα νρήκαηα θαη πεδνύο 



 7 

 Ζ έιιεηςε ρώξσλ ζηάζκεπζεο, ε πξνβιεκαηηθή /ειιείπνπζα ζήκαλζε 

ησλ ήδε ππαξρόλησλ θαη ε έιιεηςε ελόο ζπζηήκαηνο ειεγρόκελεο 

ζηάζκεπζεο. 

 Γίθηπν πεδνδξόκσλ ππεξβνιηθά κεγάιν πνπ δπζρεξαίλεη ηελ επίηεπμε 

ηθαλνπνηεηηθήο πξνζπέιαζεο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο. ρεδόλ όινη νη 

πεδόδξνκνη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηέιεπζε νρεκάησλ, είηε 

κεηαηξέπνληαη ζε ρώξνπο άλαξρεο ζηάζκεπζεο   

 Ζ θνξηνεθθόξησζε  ζηα πνιπθαηαζηήκαηα γίλεηαη ρσξίο θαλέλα 

πεξηνξηζκό θαη σξάξην. 

 Οξηζκέλνη από ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο ρώξνπο δεκηνπξγνύλ πξόζζεηα 

θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα ζε νξηζκέλεο ώξεο ή θαη εκέξεο(π.ρ. 

εθδειώζεηο HELEXPO) ελώ δελ δηαζέηνπλ θπθινθνξηαθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο κειέηεο πξνζπέιαζεο πξνο απηνύο 

 Ηδηαίηεξε επηβάξπλζε ηεο πεξηνρήο θαηά ηηο εκέξεο θαη ώξεο δηεμαγσγήο 

πνδνζθαηξηθώλ αγώλσλ θαη άιισλ αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ 

 

 

 

4.4.  Προηάζεης θσθιοθορηαθώλ ρσζκίζεωλ 

 

ηα πιαίζηα επηθαηξνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ , κε βάζε 

ηελ θηεζείζα εκπεηξία κε ηελ επί 10εηία πεξίπνπ ιεηηνπξγία ησλ ξπζκίζεσλ 

απηώλ , θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηόζν ηηο γελόκελεο παξαηεξήζεηο θαη ηα 

λεόηεξα δεδoκέλα, όζν θαη ηα αηηήκαηα ηνπ πιιόγνπ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, 

πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

 

1.  Μολοδρόκεζε ηες οδού Πηηαρά(η.  Δραηούς) από ηελ ζπλάληεζή ηεο 

κε ηελ νδό Θαιπςνύο θαη ζηε ζσλέτεηα ηες οδού Φαηάθωλ πξνο θαη κέρξη  

ηελ  νδό Ακαξπζίαο Αξηέκηδνο.  
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2. Μολοδρόκεζε ηες οδού Πρωηαγόρα  από ηελ  νδό Ακαξπζίαο 

Αξηέκηδνο πξνο θαη κέρξη ηελ νδό  Ληόβεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο 

κέζσ ησλ νδώλ Ληόβεο θαη Θαιπςνύο έσο όηνπ ζπλαληεζεί ε νδόο Πηηηαξά. 

 

3. Μολοδρόκεζε ηες οδού Νεθέιες από ηελ νδό Πξσηαγόξα πξνο θαη 

κέρξη ηελ νδό  Φαηάθσλ.  

 

4. Μολοδρόκεζε ηες οδού Πρωηαγόρα από ηελ νδό Ακαξπζίαο Αξηέκηδνο 

πξνο θαη κέτρη ηελ οδό Υωκαηηαλού. 

 

 

6. Ακθηδρόκεζε ηες οδού Νεύηωλος ζην πξώην ηκήκα ηεο κέρξη ηελ 

αλώλπκε νδό. 

 

7.Αληηδρόκεζε ηες αλώλσκες οδού ηεο επξηζθόκελεο κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 

Γ1086 θαη Γ1085. 

  

10. Μολοδρόκεζε ηες οδού Βάθτοσ   κε θαηεύζπλζε πξνο ηελ νδό 

Ακαξπζίαο Αξηέκηδνο. 

 

11.  Μολοδρόκεζε ηες οδού Ιόιες  από ηελ νδό Υσκαηηαλνύ πξνο θαη 

κέρξη ηελ νδό Ακαξπζίαο Αξηέκηδνο. 

 

12. Οδός Σρσγαίοσ(πεδόδροκος): λα ηκεζεί ην πεδνδξόκην ζηε ζπλάληεζε 

ηεο νδνύ απηήο κε ηελ νδό Βξπζείδνο, ώζηε λα είλαη  δπλαηή ε θίλεζε 

νρεκάησλ ησλ θαηνίθσλ κέζσ ηνπ πεδόδξνκνπ. 

  

13. Μολοδρόκεζε  ηες δηαδροκής ηωλ οδώλ Δσρώπες- Γαζθάιοσ 

Κηηζίοσ- οι. οιωκού κε θαηεύζπλζε πξνο ηελ νδό Ακαξπζίαο Αξηέκηδνο. 

 

14. Μολοδρόκεζε ηωλ οδώλ Μελειάοσ θαη Γαιαηείας αθνύ πξνεγεζεί ε  

αζθαιηόζηξσζε ηεο νδνύ Mπθελώλ (πξνηεξαηόηεηα). 
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15. Η οδός Μσθελώλ λα δηαλνηρζεί θαη λα κνλνδξνκεζεί κε θαηεύζπλζε 

πξνο ηελ νδό Α. Παπαλδξένπ. 

 

 

 Προηάζεης γηα ηελ Γερκαληθή τοιή 

Α. Κεηνλνκαζία ηεο νδνύ Εεξίδε ζε νδό Γεξκαληθήο ρνιήο . 

Β. Πεδνδξόκεζε ηεο νδνύ Εεξίδε  ζην ηκήκα ηεο κπξνζηά από ηα  δύν 

ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα, ήηνη από νδό Γεκνθξίηνπ έσο ηελ νδό Ρίκηλη.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιόγσ θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο ζα πξέπεη, 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν 1079 (όπνπ 

ρσξνζεηείηαη ε FRAPORT) θαη ζηε ζπλέρεηα ην παξαξεκάηην νδηθό ηκήκα ηεο 

νδνύ Εεξίδε θαη ε νδόο Λεύησλνο , λα δηαλνηρηεί ν κε δηαλνηγκέλνο 

πεδόδξνκνο ηεο νδνύ Ρίκηλη θαη λα ιεηηνπξγήζεη κε ελδεηθηηθό πιάηνο 

νδνζηξώκαηνο ηεο ηάμεο ησλ 4κ, ρσξίο παξόδηα ζηάζκεπζε θαη κε εθαηέξσζελ 

πεδνδξόκηα πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5κ (1,5+4+1,5=7κ.) . 

Ζ δηαδξνκή πνπ αληηθαζηζηά ηελ πεδνδξνκεκέλε Εεξίδε ζην ηκήκα κπξνζηά 

από ηα δύν ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα,  ζα είλαη ε δηαδξνκή: 

Υσκαηηαλνύ   κειινληηθά δηαλνηγκέλε νδόο Ρίκηλη Εεξίδε  Εεξίδε 

(παξαξεκάηηα)  Λεύησλνο   Γεκνθξίηνπ. 

Ζ πεδνδξόκεζε απηή, πξσηίζησο,  ζα εμαζθαιίζεη αζθαιείο ζπλζήθεο ζηηο 

κεγάιεο ξνέο πεδώλ -κηθξώλ θαη κεγάισλ- καζεηώλ, πνπ θηλνύληαη κεηαμύ ησλ 

δύν (2) ζπγθξνηεκάησλ ηεο Γεξκαληθήο ρνιήο, εθαηέξσζελ ηνπ ελ ιόγσ 

νδηθνύ ηκήκαηνο. 

 

Γηα λα εθαξκνζηεί ην ελ ιόγσ κέηξν, ζα πξέπεη βεβαίσο λα αθνινπζεζνύλ νη 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ηξνπνπνίεζεο ξπκνηνκηθνύ θαη βεβαίσο νη ηπρόλ 

απαηηνύκελεο απαιινηξηώζεηο. 
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4.2.  Μεζο-καθροπρόζεζκος ζτεδηαζκός 

 

 Γεκηνπξγία δεκνηηθνύ πάξθηλγθ ζην Ο.Σ. Γ1085. 

 

 Απόθηεζε δηαδξνκήο πεξηπνξείαο γύξσ από ηελ Γεξκαληθή ρνιή 

Αζελώλ. Γηαγξάκκηζε δηαβάζεσλ πεδώλ θαη θαζνξηζκόο νξίνπ 

ηαρύηεηαο 30 ρικ/ώξα. 

 

 Γηάλνημε παξαξεκάηησλ θιάδσλ νδνύ Πξσηαγόξα ζε όιν ην κήθνο ηνπο 

ζαλ δξόκσλ ήπηαο θπθινθνξίαο. 

 

 Γηακόξθσζε θπθιηθνύ θόκβνπ ζηε δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Ακαξπζίαο 

Αξηέκηδνο θαη Λεξαηδησηίζζεο  ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ. 

 
 ηνπο αγώλεο-εθδειώζεηο ζην Οιπκπηαθό ηάδην λα ελεξγνπνηνύληαη 

όινη νη ρώξνη ζηάζκεπζεο ησλ Οιπκπηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θιεηζηνύ ρώξνπ απέλαληη από ηελ 

ΖΙΗΓΑ.  

 

 Δγθαηάζηαζε θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ ζηε δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ 

Α.Παπαλδξένπ θαη Δξαηνύο-Καξαζσλνκάρσλ. 

 

 Σέινο γηα ηελ Ιεσθόξν Θύκεο πξνηείλεηαη ε βειηίσζε ηεο ζύλδεζήο ηεο  

κε Καξνύζη-Ζξάθιεην κέζσ ηεο γέθπξαο Θεθηζηάο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, 

απαηηείηαη λα γίλεη  θαηαζθεπή αληζόπεδνπ θιάδνπ πνπ ζα ζπλδέεη 

θαηεπζείαλ ηελ νδό Λεξαηδησηίζζεο/Θεθηζηάο  κε ηνλ θιάδν ηεο Ι. Θύκεο 

πξνο Αζήλα-θαη όρη κέζσ ηεο νδνύ Θεζζαιίαο, όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

 

 

 

 

 


