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Ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες
πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της
ενοποίησης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης, έτσι ώστε να
καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και
στο μέλλον με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και
τα περίχωρά τους.

Βασικά χαρακτηριστικά:
• Μακροπρόθεσμο όραμα και σαφές σχέδιο εφαρμογής
• Συμμετοχική προσέγγιση με εμπλοκή πολιτών και τοπικών 

φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
• Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μέσων 

μετακίνησης
• Αξιολόγηση των σημερινών και των μελλοντικών επιδόσεων
• Τακτική παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
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• Δημοτική Ενότητα 
Ιωαννίνων

• Δημοτική Κοινότητα 
Ανατολής

• Δημοτική Κοινότητα 
Περάματος

• Δημοτική Κοινότητα 
Κατσικάς

• Δημοτική Κοινότητα 
Πεδινής

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ



ΣΤΑΔΙΟ Ι
• Καταγραφή & αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Ανάπτυξη κοινού οράματος 

για την κινητικότητα
• Ανάπτυξη ειδικών στόχων
• Ανάπτυξη κυκλοφοριακού μοντέλου & αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων 

κυκλοφοριακής διαχείρισης
• Ενεργή ενημέρωση κοινού (2η Δημόσια Διαβούλευση)

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ
• Προσδιορισμός αποτελεσματικών δυνατών μέτρων
• Μάθηση από την εμπειρία άλλων
• Εξέταση καλύτερης τιμής – απόδοσης
• Χρήση συνεργειών & δημιουργία ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ
• Προετοιμασία Σχεδίου Δράσης & προϋπολογισμού
• Ενεργή ενημέρωση κοινού (3η Δημόσια Διαβούλευση)  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ



ΣΤΑΔΙΟ Ι
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Συλλογή και επισκόπηση υφιστάμενων στοιχείων και μελετών της ΠΜ

 Μελέτη Αξιολόγησης επιπτώσεων από την Εφαρμογή Μέτρων
Κυκλοφοριακής Ρύθμισης (Κ. Ηλιόπουλος & Συνεργάτες ΕΠΕ, 1999)

 Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακών Μελετών Δήμου Ιωαννιτών (Στέλιος
Ευσταθιάδης, 2010).

 CYCLO –Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρο κινητικότητα και αστική
ανάπτυξη (Ευρωσύμβουλοι Α.Ε, 2011).

 Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας Μέσου Σταθερής Τροχιάς Τραμ
στα Ιωάννινα (ΑΔΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε, 2011).

 Κατασκευή Ποδηλατοδρόμων (παραλίμνια περιοχή από την Ακτή
Μιαούλη έως την Ακτή Μάτσικα – Οριστική μελέτη

 Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου (Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός)
 Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο – Κόμβος Βογιάννου.

Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης
 Οδός Νιάρχου
 ΓΠΣ Ιωαννίνων, Ανατολής, Παμβώτιδας, ΣΧΟΟΑΠ Μπιζανίου
 Ρυθμιστικό Σχέδιο & Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού

Συγκροτήματος Ιωαννίνων (2009)
 Πράξεις Εφαρμογής (Ανατολής, Αγίας Τριάδας, Βρυσούλας, Ελεούσα,

Καρδαμίτσια, Κιάφας, Νεοχωρόπουλο, Λασπότοπος, Νέα Ζωή, Πεδινή,
Σεισμόπληκτα, Σταυράκι)



Συλλογή και επισκόπηση υφιστάμενων στοιχείων και μελετών της ΠΜ

 Αξιολόγηση , αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
(Β2 Στάδιο)

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών 2016-2019
 Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών,

στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (2017), στο οποίο
περιλαμβάνονται όλα τα Έργα Α΄ Προτεραιότητας για την περιοχή μελέτης,
τα οποία έχουν δρομολογηθεί.



Βασικές Οδικές Υποδομές με βάση το ρυθμιστικό σχέδιο



Απογραφή Οδικού Δικτύου

Η περιοχή απογραφών περιλαμβάνει:
• την ευρύτερη Κεντρική Περιοχή, η 

οποία ορίζεται από τις οδούς Λ.. Εθν. 
Μακαρίου, 21ης Φεβρουαρίου, 
Αιακιδών, Μολοσσών, Π. Τσαλδάρη, 
Καποδιστρίου, Σπύρου Λάμπρου, 
Χρηστοβασίλη, Φ. Τζαβέλλα, 
Σταδίου, Βαλαωρίτου, Καραϊσκάκη, 
Δουλη, Λ. Γ. Παπανδρέου, Παρ. 
Ευαγγελίδη, Λ. Καραμανλή, Δ. 
Φιλοσόφου και Γαριβάλδη.

• τους πρόσθετους άξονες : Λ. 
Δωδώνης (Καποδιστρίου έως Κενάν
Μεσσαρέ), Βαλαωρίτου (Καραϊσκάκη 
έως Ζίνη), Βηλαρά (Ζίνη έως Β. 
Ηπείρου), Π. Μελά (Καραϊσκάκη έως 
Κομνηνών), Π. Μαυρογιάννη
(Κομνηνών έως Β. Ηπείρου) και Λ. Γ. 
Παπανδρέου (Δουλη έως Β. 
Ηπείρου).



Απογραφή Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών Οδικού Δικτύου



Απογραφή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης



Απογραφή Δημογραφικών Στοιχείων της Περιοχής

• Πληθυσμός (1991-2011, ΕΛΣΤΑΤ)• Πληθυσμός (1991-2011, ΕΛΣΤΑΤ)

Μόνιμος 
Πληθυσμός 1991

Μόνιμος 
Πληθυσμός 2001

Μόνιμος 
Πληθυσμός 2011

%Μεταβ. 
1991-2001

%Μεταβ.
2001-2011

%Μεταβ.
1991-2011

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.223.392 10.934.097 10.816.286 7,0% -1,1% 5,8%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 327.300 336.392 336.856 2,8% 0,1% 2,9%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 152.803 161.027 167.901 5,4% 4,3% 9,9%
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 92.425 103.101 112.486 11,6% 9,1% 21,7%
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΒΑΚ 79.319 89.419 99.044 12,7% 10,8% 24,9%
Δημοτική Κοινότητα Ιωαννιτών 62.346 67.384 65.574 8,1% -2,7% 5,2%
Ιωάννινα,τα 62.346 67.384 65.574 8,1% -2,7% 5,2%
Δημοτική Κοινότητα Μαρμάρων 1.566 2.234 5.276 42,7% 136,2% 236,9%
Μάρμαρα,τα 697 654 598 -6,2% -8,6% -14,2%
Άμμος,η 70 160 479 128,6% 199,4% 584,3%
Καρδαμίτσια,τα 658 1.203 3.172 82,8% 163,7% 382,1%
Κάτω Μάρμαρα,τα 108 163 705 50,9% 332,5% 552,8%
Ολυμπιάδα,η 33 54 322 63,6% 496,3% 875,8%
Δημοτική Κοινότητα Σταυρακίου 2.536 3.434 4.444 35,4% 29,4% 75,2%
Σταυράκιον,το 812 1.258 1.563 54,9% 24,2% 92,5%
Βελισσάριος,ο 196 230 717 17,3% 211,7% 265,8%
Πεντέλη,η 265 416 593 57,0% 42,5% 123,8%
Τσιφλικόπουλον,το 1.263 1.530 1.571 21,1% 2,7% 24,4%
Τοπική Κοινότητα Εξοχή 1.081 1.535 2.975 42,0% 93,8% 175,2%
Εξοχή,η 1.081 1.535 2.975 42,0% 93,8% 175,2%
Τοπική Κοινότητα Νεοχωροπούλου 1.534 963 2.102 -37,2% 118,3% 37,0%
Νεοχωρόπουλον,το 404 765 1.326 89,4% 73,3% 228,2%
Κάτω Νεοχωρόπουλο,το 1.130 198 776 -82,5% 291,9% -31,3%
Δημοτική Κοινότητα Ανατολής 4.627 6.382 9.798 37,9% 53,5% 111,8%
Ανατολή,η 4.627 6.382 9.798 37,9% 53,5% 111,8%
Δημοτική Κοινότητα Πεδινής 1.090 1.940 3.149 78,0% 62,3% 188,9%
Πεδινή,η 1.052 1.745 2.871 65,9% 64,5% 172,9%
Φτέρη,η 0 43 55 - 27,9% -
Χιονιάσα,η 38 152 223 300,0% 46,7% 486,8%
Δημοτική Κοινότητα Κατσικά 2.620 2.981 3.885 13,8% 30,3% 48,3%
Κατσικάς,ο 2.620 2.981 3.885 13,8% 30,3% 48,3%
Δημοτική Κοινότητα Περάμα 1.919 2.566 1.841 33,7% -28,3% -4,1%
Πέραμα,το 1.919 2.566 1.841 33,7% -28,3% -4,1%



Απογραφή Δημογραφικών Στοιχείων της Περιοχής

 Σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής 2011 ο Δήμος
Ιωαννιτών έχει μόνιμο πληθυσμό 112.486 κατοίκους,
αποτελεί τον μεγαλύτερο Δήμο της Περιφέρειας
Ηπείρου και τον 10ο μεγαλύτερο στη χώρα.

 Η περιοχή ΣΒΑΚ συγκεντρώνει σχεδόν το 90% του
πληθυσμού του Δήμου (99.044 κατ.).

 Το 60% περίπου του πληθυσμού όλου του Δήμου
είναι συγκεντρωμένο στην πόλη των Ιωαννίνων
(65.574 κατ.).

 Ο Δ. Ιωαννιτών εμφανίζει διαχρονική αύξηση, και
μάλιστα με ποσοστά μεγαλύτερα σε σχέση με τα
αντίστοιχα της Περιφέρειας, της ΠΕ αλλά και της
Χώρας.

 Οριακή μείωση υφίσταται η πόλη των Ιωαννίνων (-
3%), με τις υπόλοιπες Δ.Κ. περιμετρικά της πόλης να
εξελίσσονται πληθυσμιακά πιο έντονα (Δ.Κ.
Μαρμάρων +136%, Τ.Κ. Νεοχωρόπουλου 118%,
Τ.Κ. Εξοχής 94%).

Συμπέρασμα: Το αστικό κέντρο συνεχίζει να αποτελεί
πόλο έλξης για τον πληθυσμό της περιφέρειας, μία τάση
η οποία την τελευταία δεκαετία τείνει να μετατοπιστεί και
στους περιαστικούς οικισμούς του Δήμου.

Σημαντικές δημογραφικές 
προοπτικές

 δείκτης γήρανσης κοντά στην 
μονάδα, 

 συμμετοχή των παραγωγικών 
ηλικιών αυξημένη, όπως 
προκύπτει από τον δείκτη 
εξάρτησης.



Απογραφή Κοινωνικοοικονομικών Στοιχείων της Περιοχής

 Απασχολούμενοι: 82,6%

 Άνεργοι: 17,4%

 ο Α’γενής τομέας έχει πολύ μικρή
συμμετοχή 2,5%, ο Β’γενής
συγκεντρώνει το 17% ενώ ο Γ’γενής
τομέας έχει συντριπτική υπεροχή με
80,5%.

 Σημαντικό ρόλο στην οικονομία έχει ο
τουρισμός και ο τομέας των
υπηρεσιών.

 Στην περιοχή δραστηριοποιούνται
πάνω από 5.000 επιχειρήσεις
(στοιχεία μητρώου Εμπορικού
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 2018).

• Απασχόληση ανά τομέα (ΕΛΣΤΑΤ, 2011)• Απασχόληση ανά τομέα (ΕΛΣΤΑΤ, 2011)

ΤΜΗΜΑ Αρ. Επιχειρήσεων 
2018

%

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 968 19,3%
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 1.440 28,6%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ 47 0,9%
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 270 5,4%
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.303 45,8%
ΣΥΝΟΛΟ 5.028 100,0%



Απογραφή Κοινωνικοοικονομικών Στοιχείων της Περιοχής

• Αυτοκίνητα και Θέσεις Στάθμευσης (ΕΛΣΤΑΤ, 2011)• Αυτοκίνητα και Θέσεις Στάθμευσης (ΕΛΣΤΑΤ, 2011)

 Στο Δ. Ιωαννιτών βάσει της Απογραφής του 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, έχουν καταγραφεί
45.534 αυτοκίνητα και 21.336 θέσεις στάθμευσης.

 Πάνω από το 50% αυτών βρίσκεται στην πόλη των Ιωαννίνων
(25.009 ΙΧ και 11.798 θέσεις στάθμευσης). Ο δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ. ανά 1.000
κατοίκους είναι ίσος με 381 ΙΧ/1000 κατ. (από τους μικρότερους σε σχέση με τους
άλλους οικισμούς της περιοχής μελέτης) και σε κάθε χώρο στάθμευσης αναλογούν 2
ΙΧ.

 Η έλλειψη θέσεων στάθμευσης φαίνεται να είναι εντονότερη στον Κατσικά (2,6
ΙΧ/θέση)



Απογραφή Χρήσεων Γης

• Μεθοδολογία συλλογής και καταγραφής δεδομένων χρήσεων γης• Μεθοδολογία συλλογής και καταγραφής δεδομένων χρήσεων γης

Η απογραφή χρήσεων γης εστιάστηκε κυρίως σε χρήσεις οι οποίες κατά 
κανόνα αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης ή πρόκλησης μετακινήσεων. 
Καταγράφηκαν (εντός και εκτός των οικισμών):

• Δημόσιες Υπηρεσίες με μεγάλη επισκεψιμότητα

• Σημεία γενικότερου ή/και ειδικότερου πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και τουριστικού 
ενδιαφέροντος

• Αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, πρόνοιας και περίθαλψης

• Στοιχεία που συνθέτουν ή επηρεάζουν τον πολεοδομικό χαρακτήρα της περιοχής 
μελέτης και που οδηγούν σε συγκεντρώσεις – πυκνώσεις πληθυσμού και δυσχέρειες 
στην κυκλοφορία (τράπεζες, supermarket, πρατήρια βενζίνης, συγκεντρώσεις 
κεντρικών λειτουργιών, ξενοδοχεία κ.λπ.)

• Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες, παιδικές χαρές)

• Χώροι στάθμευσης κ.α.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε σε:

• Έλεγχο των υφιστάμενων δεδομένων χωρικής πληροφορίας [κυρίως των 
εγκεκριμένων Πολεοδομικών μελετών και άλλων εγκεκριμένων σχεδίων 
(ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ)]

• Έλεγχο και εμπλουτισμό μέσω δορυφορικών εικόνων, χαρτών πλοήγησης και 
επιτόπιας έρευνας

• Επαλήθευση και εμπλουτισμό σε συνεργασία με στελέχη Δ. Ιωαννιτών



Μετρήσεις Κυκλοφορίας



Θέσεις Μέτρησης Κυκλοφοριακών Φόρτων

• 26 χαρακτηριστικές διατομές του βασικού οδικού δικτύου .
• φόρτος ανά ώρα και κατεύθυνση κυκλοφορίας
• κατηγοριοποίηση των οχημάτων ανά τύπο οχήματος
• χρονική περίοδος τουλάχιστον 2 ημερών
• μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων σε 31 κόμβους (07:00-

10:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00)



Πύλες

• η Πύλη 6, η οποία συνδέει την πόλη 
των Ιωαννίνων με την Εγνατία Οδό 
(και με την Ιόνια) αποτελεί την 
σημαντικότερη Πύλη Εισόδου (48% 
του ημερήσιου φόρτου εισόδου) και 
Εξόδου (47% του ημερήσιου φόρτου 
εξόδου) προς / από την πόλη των 
Ιωαννίνων.

• η Πύλη 3 (Ε.Ο Ιωαννίνων – Κοζάνης), 
είναι η δεύτερη πιο σημαντική Πύλη
Εισόδου και Εξόδου προς / από την 
πόλη των Ιωαννίνων, καθώς μέσω 
αυτής εξυπηρετείται το 19% των 
εισερχόμενων και εξερχόμενων στο 
διάστημα ενός 24ώρου. 

ΠΥΛΗ 6



ΠΥΛΗ 6

Πύλες

• η Πύλη 1 (Επ. Οδός Άρτας –
Ιωαννίνων, σύνδεση με Εγνατία οδό με 
Α/Κ Κατσικά), η Πύλη 2 (Ε.Ο 
Ιωαννίνων – Τρικάλων) και η Πύλη 5
(Λ. Σταύρου Νιάρχου) εξυπηρετούν η 
καθεμία περίπου το 10% των 
εισερχόμενων και εξερχόμενων στο 
διάστημα ενός 24ώρου. 

• η Πύλη 4 (Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Ηγουμενίτσας, ΒΙΠΕ) εξυπηρετεί μόλις 
το 3% των εισερχόμενων και 
εξερχόμενων στο διάστημα ενός 
24ώρου. 



Περιφερειακή Ιωαννίνων

 Κατά την πρωινή αιχμή ο
κυκλοφοριακός φόρτος στην
κατεύθυνση προς Νότο είναι της
τάξης των 550 -600 ΜΕΑ, ενώ
στην κατεύθυνση προς Βορρά
της τάξης των 400-450 ΜΕΑ.
 Κατά τη μεσημβρινή αιχμή οι

κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι της
τάξης των 500-550 ΜΕΑ στην
κατεύθυνση προς Βορρά και
450 περίπου ΜΕΑ στην
κατεύθυνση προς Νότο.
 Τα ΙΧ οχήματα αποτελούν το 87-

88% των κυκλοφορούντων
οχημάτων, ενώ τα βαρέα
οχήματα αγγίζουν το 11%,
γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η
διερχόμενη βαριά κυκλοφορία
δεν επιβαρύνει πλέον τους
αστικούς δρόμους της πόλης.



Λ. Δωδώνης

• Στην Λ. Δωδώνης στο
τμήμα μεταξύ Βελισαρίου
και Τσαλδάρη,
παρουσιάζεται μια πρωινή
αιχμή στην κατεύθυνση
προς Ιωάννινα και μια
μεσημβρινή αιχμή στην
κατεύθυνση προς Τρίκαλα.

• Στη διάρκεια της ημέρας οι
φόρτοι είναι της τάξης των
250ΜΕΑ ανά κατεύθυνση
κυκλοφορίας.

• Το ποσοστό των βαρέων
οχημάτων είναι 4% και των
δίκυκλων 10%.



Αρχ. Μακαρίου

• Στην Λεωφ. Αρχ.
Μακαρίου στο τμήμα
μεταξύ Πατσιμάδη και
Γεννηματά, παρουσιάζεται
μια πρωινή αιχμή στην
κατεύθυνση προς κέντρο
και μια μεσημβρινή αιχμή
στην κατεύθυνση προς
Άρτα. Το ποσοστό των
βαρέων οχημάτων είναι
3% και των δίκυκλων 9%.



Σπύρου Λάμπρου

• Στην οδό Σπ. Λάμπρου στο
τμήμα μεταξύ των οδών
Σταυρίδη και Τεπελενίου, η
αιχμή καταγράφεται κατά
την μεσημβρινή αιχμή 14:00-
15:00 στην κατεύθυνση
προς το κέντρο (750 ΜΕΑ
περίπου) και κατά τη
βραδινή αιχμή (20:00-
22:00).

• Το ποσοστό των δικύκλων
αντιστοιχεί στο 7% των
κυκλοφορούντων οχημάτων,
ενώ το ποσοστό των
βαρέων οχημάτων είναι
μόλις 1%.



Βαλαωρίτου

• Στην οδό Βαλαωρίτου στο
τμήμα μεταξύ των οδών
Καραισκάκη και Τσακάλωφ
η αιχμή καταγράφεται κατά
την πρωινή αιχμή 08:00-
09:00 (730 ΜΕΑ περίπου).

• Το ποσοστό των δικύκλων
αντιστοιχεί στο 12% των
κυκλοφορούντων οχημάτων,
ενώ το ποσοστό των
βαρέων οχημάτων είναι 2%



Γ. Παπανδρέου

• Στην οδό Γ. Παπανδρέου
στο τμήμα μεταξύ των οδών
Περαιβού και Νικολίδη,
σαφώς υπερτερεί η
κατεύθυνση προς
Περαιβού, δηλαδή η οδός
χρησιμοποιείται κυρίως
στην κατεύθυνση εισόδου
στο κέντρο.

• Το ποσοστό των δικύκλων
αντιστοιχεί στο 11% των
κυκλοφορούντων
οχημάτων, ενώ το ποσοστό
των βαρέων οχημάτων είναι
2%.



Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου



Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο –Ιεράρχηση



Υφιστάμενη Κυκλοφοριακή οργάνωση κεντρικής περιοχής



Έρευνα προέλευσης προορισμού 
(Π-Π) των μετακινήσεων



ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Έρευνα Π-Π σε νοικοκυριά Συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση:
 των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών και
 των χαρακτηριστικών των μετακινήσεων 
του πληθυσμού της Περιοχής Μελέτης

1.063 νοικοκυριά

1.994 ερωτηματολόγια

5.308 μετακινήσεις

Έρευνα Δεδηλωμένης 
Προτίμησης

 Συλλογή πληροφοριών για τις προτιμήσεις των μετακινουμένων 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων (χρόνος/ κόστος) με 
διάφορα μέσα μεταφοράς, υφιστάμενα και μελλοντικά

 Εντοπισμός (ποσοτικά) της υποκειμενικής αξίας που αποδίδουν οι 
μετακινούμενοι σε μεταβλητές, όπως ο χρόνος μετακίνησης με 
διάφορα μέσα μεταφοράς

 Εκτίμηση των παραμέτρων υπολογισμού του γενικευμένου κόστους 
των μετακινήσεων

 Συλλογή πληροφοριών για τη σύγκριση διαφόρων μέσων μεταφοράς

480 συνεντεύξεις 
παιγνίων

Έρευνα Ποιοτικής 
Αξιολόγησης μετακινήσεων 

πεζή, με ποδήλατο & ΔΣ

 Καταγραφή απόψεων σε ότι αφορά στις υφιστάμενες υποδομές
 Εκτίμηση των βασικών παραγόντων σχέσης των επιλογών μετακίνησης 

με την ποιότητα των προσφερόμενων δυνατοτήτων μετακίνησης
 Συμβολή στην κατάρτιση των προτεινόμενων μέτρων δράσης

113 συνεντεύξεις

Τρεις (3) επιμέρους έρευνες



Κυκλ/κός 
Τομέας 

Προέλευσης

Συνολικές 
Μετακινήσεις 

από 
Κυκλ/κούς 

Τομείς 
Προέλευσης

Κυκλοφοριακός Τομέας 
Προορισμού

Π1 Π2 Π3

Π1 4.594 3.949 263 382

Π2 296 253 20 23

Π3 418 385 20 13

Συνολικές 
Μετακινήσεις 

προς 
Κυκλ/κούς 

Τομείς 
Προορισμού

5.308 4.587 303 418

Οι ζώνες με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση μετακινήσεων 

είτε ως ζώνες προέλευσης είτε 
ως ζώνες προορισμού

Έρευνα Π-Π σε νοικοκυριά



Τα κύρια ευρήματα (1/3):

 Το 70% περίπου, νοικοκυριά με 1 & 2 μέλη, 25% περίπου νοικοκυριά με 3 - 4 μέλη, 
το υπόλοιπο νοικοκυριά με περισσότερα από 5 μέλη 

 Το 40% περίπου των νοικοκυριών έχει μηνιαία εισοδήματα <= 1.200 €, ένα άλλο 
40% περίπου δηλώθηκε με εισόδημα 1.200 - 2.400 €, ενώ το υπόλοιπο 20% περίπου 
είναι σε πολύ μικρό μερίδιο (2%) νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα > 2.400 € και 
αυτοί που δεν έδωσαν καμία απάντηση

 Το 95% περίπου των μετακινουμένων πραγματοποιούν από 1 - 4 μετακινήσεις 
ημερησίως, παράγοντας το 90% περίπου των καταγεγραμμένων μετακινήσεων

 Το 90% περίπου των καταγεγραμμένων μετακινήσεων είχαν ως ένα άκρο την 
κυκλοφοριακή ζώνη του νοικοκυριού

 Το 50% περίπου των μετακινήσεων πραγματοποιήθηκε με Ι.Χ. (ως οδηγός & ως 
επιβάτης)

Έρευνα Π-Π σε νοικοκυριά



Τα κύρια ευρήματα (2/3):

 Σημαντικό το ποσοστό των μετακινήσεων που πραγματοποιήθηκε με τα πόδια 
(30% περίπου) για αποστάσεις μεγαλύτερες των 300 μέτρων

 Οι μετακινήσεις με ποδήλατο μόλις στο 3,5%
 Το ποσοστό χρήσης των ΔΣ μόλις ξεπερνά το 8% των μετακινήσεων (με τις 

λεωφορειακές γραμμές 2, 10, 16 και 17 να είναι αυτές που κατά κύριο λόγο 
χρησιμοποιούνται) 

 Η δίκυκλη μηχανή είναι το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε στο 5,5% των 
μετακινήσεων (δυνητικοί χρήστες ποδηλάτου)

Έρευνα Π-Π σε νοικοκυριά



Τα κύρια ευρήματα (3/3):

 Κατανομή των μετακινήσεων ανά σκοπό:

Κατανομή μετακινήσεων βάσει σκοπού μετακίνησης

Άλλος
4,3%

Επιστροφή στο σπίτι
44,9%

Αναψυχή
10,8%

Ατομικές Υποθέσεις
7,4%

Ψώνια
5,0%

Εκπαίδευση
5,7%

Εργασία
21,6%

Δεν απάντησε
0,2%

Έρευνα Π-Π σε νοικοκυριά



Αντικείμενα έρευνας:
1. Προφίλ μετακινήσεων προς το κέντρο της πόλης

2. Παίγνιο πρόθεσης επιλογής διαφορετικών μεταφορικών

μέσων (ΙΧ vs Λεωφορείο)

Τα κύρια ευρήματα του προφίλ των μετακινήσεων:

 Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (90% περίπου) μετακινείται προς το κέντρο της 

πόλης 1 φορά την ημέρα (31%) ή 2-3 φορές την ημέρα (38%) ή 3-5 φορές την 

εβδομάδα (23%) (ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ)

 Το μεγαλύτερο ποσοστό (51%) των μετακινήσεων με προορισμό το κέντρο της 

πόλης έχει σκοπό την εργασία (ΣΚΟΠΟΣ) 

 Σε ποσοστό 69% η συνολική διάρκεια μετακίνησης με Ι.Χ. προς το κέντρο της πόλης 

κυμαίνεται από 8-12 λεπτά (ΧΡΟΝΟΣ)

 Οι περισσότεροι των ερωτώμενων (77%) δήλωσαν ως κόστος μετακίνησης προς το 

κέντρο της πόλης τα 1 ή 1,2 € (ΚΟΣΤΟΣ)

Έρευνα Δεδηλωμένης Προτίμησης



480 συνεντεύξεις - χρήση ειδικών καρτών με διαφοροποιήσεις 
στις τιμές «χρόνου» μεταξύ ΙΧ & Λεωφορείου και «πλήθους 
μετεπιβιβάσεων» στη χρήση Λεωφορείου

Το «σενάριο»:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΧ
 Σχέδιο μείωσης κυκλοφοριακής 

ικανότητας οδών
 Απόδοση περισσότερου χώρου σε πεζούς 

και ποδηλάτες (διαπλάτυνση πεζοδρομίων)
 Μείωση προσφερόμενων θέσεων 

στάθμευσης παρά την οδό
 Αύξηση του χρόνου αναζήτησης θέσεων 

στάθμευσης παρά την οδό
 Αύξηση του χρόνου μετακίνησης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΣ
 Αναδιάρθρωση λεωφορειακών γραμμών
 Κατάργηση διαμπερών λεωφορειακών 

γραμμών μεγάλου μήκους – διάσπαση σε 
δύο τμήματα - δημιουργία γραμμών 
μικρότερου μήκους

 Μία (1) μετεπιβίβαση στο κέντρο της πόλης 
για τις διαμπερείς μετακινήσεις 

 Αύξηση της συχνότητας εξυπηρέτησης στις 
νέες γραμμές μικρότερου μήκους

 Καμία μεταβολή στο κόμιστρο

Έρευνα Δεδηλωμένης Προτίμησης



 Οι εξ αρχής υπέρμαχοι του Ι.Χ. (Σίγουρα Ι.Χ.) δείχνουν να μεταστρέφονται σε μεγάλο 

ποσοστό όταν η μετακίνηση με λεωφορείο προσφέρει βελτιωμένους συγκριτικά με το ΙΧ 

χρόνους ΤΟΣΟ εντός οχήματος ΟΣΟ εκτός και οχήματος, ακόμη και εάν επιβαρύνονται με 

μία (1) μετεπιβίβαση

 Το ίδιο παρατηρείται και στην περίπτωση των αναποφάσιστων χρηστών του Ι.Χ. (Μάλλον 

Ι.Χ.)

 Οι αναποφάσιστοι χρήστες του Λεωφορείου (Μάλλον Λεωφορείο) μεταστρέφονται σε 

μεγάλο ποσοστό όταν ο χρόνος ΕΝΤΟΣ οχήματος είναι ο ίδιος με το ΙΧ σήμερα, ο χρόνος 

ΕΚΤΟΣ οχήματος είναι βελτιωμένος συγκριτικά με το ΙΧ, ακόμη και εάν επιβαρύνονται με 

μία μετεπιβίβαση

Τα κύρια ευρήματα του παιγνίου:

Έρευνα Δεδηλωμένης Προτίμησης



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ - Τα κύρια ευρήματα:

Οι ερωτηθέντες χρήστες ποδηλάτου, συχνοί χρήστες κυρίως για ατομικές υποθέσεις, 
αναψυχή και επιστροφή στο σπίτι, και σπάνιοι χρήστες για εκπαίδευση και ψώνια, 
στην πλειοψηφία τους αναγνωρίζουν ότι:

• Οι περισσότερες των εναλλακτικών διαδρομών κίνησης που συνήθως ακολουθούν είναι 
σχεδόν ολόκληρες εκτός ποδηλατόδρομου
• Το υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτο
• Μεταξύ εναλλακτικών μέτρων παρέμβασης, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 
μετακίνησης με ποδήλατο στην πόλη, ιεραρχείται στην κορυφή η δημιουργία εκτενούς 
δικτύου ποδηλατοδρόμων
• Προτίθενται κατά πλειοψηφία να χρησιμοποιούν το ποδήλατο ως κύριο μεταφορικό 
μέσο για τις μετακινήσεις τους από/ προς τον τόπο εργασίας τους, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα εξασφαλίζονταν όλες οι συνθήκες/ βελτιώσεις που επιθυμούν σε ότι αφορά στην 
κυκλοφορία των ποδηλάτων

Έρευνα Ποιοτικής Αξιολόγησης



ΠΕΖΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - Τα κύρια ευρήματα:

Οι ερωτηθέντες χρήστες πεζής μετακίνησης, συχνοί χρήστες κυρίως για εργασία, 
ψώνια, αναψυχή και επιστροφή στο σπίτι, στην πλειοψηφία τους αναγνωρίζουν ότι:

• Σημαντικό πρόβλημα έλλειψης πεζοδρομίων – όχι όμως γενικευμένο πρόβλημα
• Το υφιστάμενο δίκτυο πεζοδρόμων χρειάζεται κατά περίπτωση μικρο-βελτιώσεις και/ ή 

σημαντικότερες βελτιώσεις,
• Μεταξύ εναλλακτικών μέτρων παρέμβασης, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών 

μετακίνησης με τα πόδια στην πόλη, ιεραρχούνται στην κορυφή παρεμβάσεις που 
σχετίζονται με την ασφαλή κίνηση των πεζών (βελτίωση οδηγικής συμπεριφοράς, 
κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάμενων πεζοδρομίων/ εξυπηρέτηση ΑμεΑ & ΑΜΚ, 
απομάκρυνση εμποδίων & αποκατάσταση πλακοστρώσεων)

• Προτίθενται να μετακινούνται κατά κύριο λόγο με τα πόδια από/ προς τον τόπο 
εργασίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζονταν όλες οι συνθήκες/ 
βελτιώσεις που επιθυμούν σε ότι αφορά στην κυκλοφορία των πεζών 

Έρευνα Ποιοτικής Αξιολόγησης



Απογραφές και Έρευνες Στάθμευσης



Περιοχή Απογραφής Στάθμευσης



Απογραφή Στάθμευσης

Είδος Στάθμευσης Αριθμός θέσεων Κατάληψη

Δωρεάν χωρίς περιορισμό 5 055 4 361

Κατοίκων* 165 129

Αριθμός παράνομων σταθμεύσεων 665

Σύνολο ημερήσιων σταθμεύσεων
(νόμιμων και παράνομων)

5 155

Σύνολο μεταμεσονύκτιων σταθμεύσεων
(νόμιμων και παράνομων)

3 465

Θέσεις Ειδικής Στάθμευσης 247

*Αφορά στην περιοχή του Κάστρου όπου επιτρέπεται να εισέρχονται και να σταθμεύουν
μόνο οχήματα κατοίκων.



Αποτελέσματα Απογραφών

 Σε όλη την περιοχή απογραφής στάθμευσης, καταγράφηκαν, κατά την
πρωινή περίοδο αιχμής λειτουργίας των καταστημάτων και υπηρεσιών, 5155
σταθμεύσεις, εκ των οποίων οι 665 (ποσοστό 12.9%), ήταν παράνομες.

 το 86.7% των νόμιμων θέσεων χωρίς περιορισμό, ήτοι 4361 από τις
5055, βρέθηκαν κατειλημμένες κατά τη διάρκεια της απογραφής. Αυτό
σημαίνει ότι η ανεύρεση ελεύθερης θέσης στάθμευσης είναι από πολύ
δύσκολη έως αδύνατη.

 Το ποσοστό των θέσεων κατοίκων, της περιοχής του Κάστρου, που
βρέθηκαν κατειλημμένες είναι 78.1% (129 από τις 165).

 Κατά τη μεταμεσονύκτια καταγραφή ο αριθμός των σταθμευμένων
οχημάτων ήταν 3645 που ανήκουν σε κατοίκους της περιοχής. Η ζήτηση σε
θέσεις στάθμευσης κατοίκων καλύπτεται από την υφιστάμενη προσφορά των
περίπου 5220 νόμιμων θέσεων (5055 χωρίς περιορισμό + 165 θέσεις
κατοίκων).

 Επιπλέον στην περιοχή απογραφής υπάρχουν 21 χώροι στάθμευσης, με 
συνολική χωρητικότητα περίπου 2000 οχήματα. Ο μεγαλύτερος, ο οποίος 
βρίσκεται στην Πλατεία Πύρρου, είναι υπόγειος και έχει 560 θέσεις.  Έξω 
από τον Σταθμό Αυτοκινήτων της Πλατείας Πύρρου, έχουν χωροθετηθεί 34 
θέσεις στάθμευσης στην οδό με πληρωμή οι οποίες έχουν παραχωρηθεί για 
εκμετάλλευση στον Σταθμό Αυτοκινήτων. 



Ισοζύγιο Στάθμευσης

Το ισοζύγιο στάθμευσης υπολογίζεται από τον αριθμό των
παράνομα σταθμευμένων οχημάτων κατά τις ώρες της
καταγραφής, μείον τις κενές νόμιμες θέσεις ή απλούστερα
από το σύνολο των σταθμευμένων οχημάτων μείον τον αριθμό
των νόμιμων προσφερόμενων θέσεων.

Από τα στοιχεία των απογραφών προκύπτει οριακό
περίσσευμα θέσεων στάθμευσης στην οδό της τάξης των 45
θέσεων (5155 νόμιμες και παράνομες σταθμεύσεις – 5200
νόμιμες προσφερόμενες θέσεις).

Αυτό σημαίνει ότι κατά τις ώρες αιχμής είναι πάρα πολύ
δύσκολη η ανεύρεση ελεύθερης όχι μόνο πλησίον του τελικού
προορισμού, αλλά και στην ευρύτερη κεντρική περιοχή.
Εναλλακτική λύση αποτελούν οι χώροι στάθμευσης εκτός οδού
οι οποίοι έχουν ως επί το πλείστον κενές θέσεις.



Στενότερος κεντρικός πυρήνας πόλης

• Στον στενότερο κεντρικό πυρήνα της πόλης, ο αριθμός των
θέσεων στάθμευσης χωρίς περιορισμό ανέρχεται σε 3329, εκ
των οποίων βρέθηκαν κατειλημμένες οι 2997 δηλαδή το 90%.

• Επιπρόσθετα καταγράφηκαν και 499 παράνομες σταθμεύσεις.
Οι καταγεγραμμένες μεταμεσονύκτιες σταθμεύσεις των
κατοίκων ανέρχονται σε 2569 και αντιστοιχούν στο 77.2% των
υφιστάμενων νόμιμων θέσεων.

• Κατά συνέπεια στον στενότερο κεντρικό πυρήνα της πόλης
υπάρχει έλλειμμα σε θέσεις στάθμευσης της τάξης των 170
θέσεων.



Διαδρομές έρευνας Χαρακτηριστικών στάθμευσης
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Καταγραφή Συστήματος ΜΜΜ



Βασικές Λεωφορειακές Γραμμές



Έρευνες Επιβατικής Κίνησης

Η ιεράρχηση των γραμμών κατά φθίνουσα σειρά με κριτήριο την ημερήσια
συχνότητα εξυπηρέτησης, οδήγησε στην επιλογή των ακολούθων γραμμών
(γραμμές με τις υψηλότερες ημερήσιες συχνότητες εξυπηρέτησης), στις οποίες
και διεξήχθη έρευνα επιβατικής κίνησης.

 02: ΚΑΤΣΙΚΑ - ΕΛΕΟΥΣΑ

 10(Β): ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 09(Β): ΠΛΑΤΕΙΑ – ΚΑΤΩ ΜΑΡΜΑΡΑ

 16: ΠΕΡΑΜΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (μέσω Carrefour)

 17: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΝΕΑ ΖΩΗ (μέσω Ανατολής).

Η επιλογή αυτή διασταυρώθηκε/ επιβεβαιώθηκε και από το Αστικό ΚΤΕΛ,
καθώς αναφέρθηκε πως οι επιλεγμένες γραμμές αναλαμβάνουν το 80%
περίπου της συνολικής επιβατικής κίνησης όλων των γραμμών του
συστήματος Δημοσίων Συγκοινωνιών της πόλης.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Επιβατική Κίνηση Γραμμών

Οι φοιτητές και σπουδαστές αποτελούν το σημαντικότερο 
ποσοστό των χρηστών δημόσιων συγκοινωνιών στα Ιωάννινα



Καταγραφή Δεδομένων για                        
εναλλακτική μετακίνηση



Πεζοί
Οι μεγαλύτερες ροές πεζών εντοπίζονται στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων,
όπου έχει κατασκευαστεί ένα αρκετά εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων για την
ασφαλή κίνηση τους, το οποίο έχει συντελέσει και στην γενικότερη αισθητική
αναβάθμιση της πόλης. Οι πεζόδρομοι με τις μεγαλύτερες ροές πεζών είναι:
 Γρηγορίου Σακκά
 Μιχαήλ Αγγέλου
 Βλαχλείδη
 Μουλαϊμήδου
 Μάρκου Μπότσαρη
 Λόρδου Βύρωνος
 Καλλάρη
 Παπάζογλου

Επίσης, υψηλές ροές πεζών καταγράφονται στα πεζοδρόμια των οδών:
 Λεωφόρος Δωδώνης (από το ύψος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

έως 28ης Οκτωβρίου) και από τα δύο πεζοδρόμια.
 Αβέρωφ (από 28ης Οκτωβρίου έως την Γιοσέφ Ελιγιά) κυρίως από το 

αριστερό πεζοδρόμιο πηγαίνοντας προς την λίμνη.
 Χαριλάου Τρικούπη έως την Φρότζου (και στα δυο πεζοδρόμια)
 28ης Οκτωβρίου (από Σταδίου εως Αβέρωφ) 
 Ανεξαρτησίας
 Πυρσινέλλα
 Ναπολέοντος Ζέρβα (από Καποδιστρίου έως Πλατεία Ολυμπιάδος)



Ποδήλατα

• Στην παραλίμνια ζώνη (3 τμήματα) της πόλης.
Τα 3 αυτά τμήματα, δεν έχουν συνδεθεί έως τώρα μεταξύ τους και
στην πραγματικότητα αποτελούν τα δυο άκρα οριοθέτησης μιας
συνεχούς διαδρομής πλάι στα όρια της λίμνης .

• στην περιοχή Μάτσικα, στο τμήμα επί της Λεωφόρου Καραμανλή
έως την Πλατεία Μαβίλη,

• στην οδό Στρ. Βογιάνου, στο τμήμα από Κ. Παπούλια έως Λεωφόρο
Αρχ. Μακαρίου,

• στην Λεωφόρο Γ. Γεννηματά ,στο τμήμα από Στρ. Βογιάνου έως
Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου,

• στην περιοχή Κατσικάς, παράλληλα με την λίμνη.

Το γεγονός ότι δεν έχει αναπτυχτεί μέχρι σήμερα ένα ολοκληρωμένο
δίκτυο ποδηλατοδρόμων, το οποίο θα συνδέει την παραλίμνια ζώνη και
την κεντρικό πυρήνα της πόλης με τις περιφερειακές συνοικίες, έχει ως
αποτέλεσμα να μην έχει απορροφηθεί κάποιο ποσοστό των μικρού
μήκους καθημερινών μετακινήσεων από την περιοχή κατοικίας, προς το
χώρο εργασίας και την αγορά από το ποδήλατο.



Καταγραφή Ατυχημάτων και 
προσδιορισμός μελανών σημείων



ΑΞΟΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 
ΕΛΑΦΡΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ



ΑΞΟΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 
ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ



ΑΞΟΝΕΣ ΜΕ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ



Κρίσιμα Ζητήματα Κινητικότητας -
Σύνοψη



ΣΥΝΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Η Εγνατία και η Ιόνια οδός (αλλά και ο υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομος Ε65 όταν
ολοκληρωθεί) παρέχουν υψηλού επιπέδου σύνδεση (από πλευράς χρόνου και
ασφάλειας) των Ιωαννίνων με την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, μέσω του
Βασικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου.

 Η Εγνατία και η Ιόνια οδός έχει επηρεάσει τα κυκλοφοριακά μεγέθη της
ευρύτερης περιοχής. Η πύλη εισόδου στην πόλη από την Βόρειο Ελλάδα και τα
παράλια του Ιόνιου, μεταφέρθηκε στο νότιο τμήμα της πόλης, όπου μέσω του Α/Κ της
Εγνατίας με την Ε.Ο. Άρτας – Ιωαννίνων διέρχεται το 50% των ημερήσιων
εισερχομένων αλλά και εξερχομένων στην πόλη οχημάτων και δευτερευόντως μέσω
του Α/Κ Κατσικά, (10% του ημερήσιου φόρτου αντίστοιχα).

 Η έναρξη λειτουργίας της Εγνατίας και της Ιόνιας οδού, χωρίς την κατασκευή
του κάθετου άξονα στην κατεύθυνση Βοράς – Νότος (επέκταση Ιόνιας οδού προς
Κακαβιά) που να παρακάμπτει τα Ιωάννινα και να εξυπηρετεί τις διερχόμενες
κινήσεις που δεν έχουν προορισμό την πόλη των Ιωαννίνων, έχει ως αποτέλεσμα
πολύ σημαντικές επιβαρύνσεις στην περιφερειακή οδό, αλλά σε κάποιο βαθμό
ακόμη και στις κεντρικές αρτηρίες του συνεκτικού αστικού ιστού (εσωτερικός
περιμετρικός: Δόμπολη- Σπύρου Λάμπρου – Μεγάλου Αλεξάνδρου – Βορείου
Ηπείρου – Λεωφ. Γράμμου).



ΣΥΝΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 Προβλήματα εμφανίζονται στις δύο συνδέσεις της Εγνατίας με το αστικό δίκτυο

της πόλης. Συγκεκριμένα:
 στον κόμβο με την Ε.Ο. Άρτας – Ιωαννίνων, η διοχετευτική διαρρύθμιση των

κλάδων του Α/Κ στις διασταυρώσεις με την Ε.Ο. δημιουργεί σε πολλές
περιπτώσεις ασάφεια και σύγχυση στους οδηγούς και αποτελεί πηγή κινδύνων
για ατυχήματα.

 στον κόμβο Κατσικά-Κουτσελιού, οι συνδετήριοι κλάδοι έχουν πτωχά γεωμετρικά
χαρακτηριστικά, με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση παρόδιων εγκαταστάσεων και
ιδιοκτησιών, γεγονός που μειώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης και οδικής
ασφάλειας.

 Μετά την κατασκευή της περιφερειακής οδού, τη δεκαετία του ‘80,
απομακρύνθηκε η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και μειώθηκαν οι διερχόμενες
κινήσεις στον μέχρι τότε άξονα που διαδραμάτιζε το ρόλο του οδικού δακτυλίου της
πόλης, που αποτελείται από τους ακόλουθους οδικούς συνδέσμους: Ε.Ο. Άρτας-
Ιωαννίνων, Λ. Δωδώνης, Σπύρου Λάμπρου, Μεγ Αλεξάνδρου, οι οποίοι στη συνέχεια
συνδέονται είτε με την Ε.Ο Ηγουμενίτσας – ΒΙΠΕ, είτε μέσω της οδού Βορείου
Ηπείρου με τις οδούς που οδηγούν προς Αεροδρόμιο και Αλβανία.



ΣΥΝΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 Οι συνδέσεις της Περιφερειακής οδού με το βασικό οδικό δίκτυο της πόλης

(εσωτερικός δακτύλιος, βασικές αρτηρίες, πρόσβαση στα προάστια) έχουν πτωχά
γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η δε χωροθέτηση τους δεν καθιστά ελκυστική την
χρήση της, σε σύγκριση με τις υπάρχουσες εναλλακτικές διαδρομές μέσω τόσο των
κεντρικών οδών, όσο και τοπικών σε αρκετές περιπτώσεις οδών της πόλης.

 Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι αιχμής στην Περιφερειακή οδό είναι της τάξης των 600
ΜΕΑ ανά κατεύθυνση. Αντίστοιχοι είναι οι φόρτοι αιχμής στον εσωτερικό
περιμετρικό Δόμπολη, Σπύρου Λάμπρου, Μεγ Αλεξάνδρου.

 Στην κεντρική περιοχή της πόλης παρατηρούνται κυκλοφοριακά προβλήματα κατά
τις ώρες αιχμής, τα οποία οφείλονται:
• Στην αυξημένη κυκλοφορία με προορισμό το κέντρο, στο οποίο υπάρχουν

ισχυροί πόλοι έλξης καθημερινών μετακινήσεων.

• Στα περιορισμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τόσο των συνδέσμων όσο και
των διασταυρώσεων, σε αρκετές συλλεκτήριες οδούς.

• Στην εκτεταμένη παράνομη στάθμευση, η οποία δημιουργεί τριβές στην
κυκλοφορία και καθυστερήσεις και ουρές αναμονής σε κρίσιμους κόμβους.

• Στη διερχόμενη κυκλοφορία από το κέντρο. Δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι
σήμερα ο περιμετρικός δακτύλιος της πόλης, με αποτέλεσμα σημαντικό ποσοστό
διαμπερούς κυκλοφορίας να διέρχεται από το κέντρο της πόλης, κυρίως στην
κατεύθυνση Βορράς – Νότος. Επιπλέον, θεωρείται απαραίτητη η αναβάθμιση
του υπάρχοντος τμήματος της περιφερειακής οδού, ώστε να επιτελέσει το
λειτουργικό της ρόλο.



ΣΥΝΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Η σύνδεση του νότιου με το βόρειο τμήμα του κεντρικού πυρήνα, στις παρυφές
του κάστρου αποτελεί διαχρονικό θέμα για την πόλη. Πιο συγκεκριμένα η σύνδεση
του άξονα Εθνάρχου Μακαρίου – Γαριβάλδι (νότια του κέντρου) με τη Λεωφόρο Γ.
Παπανδρέου (βόρεια του κέντρου) συντελείται μέσω οδών (Γιοσέφ Ελιγιά, Εθν.
Αντιστάσεως, Κουντουριώτη, Αβέρωφ, κλπ) με ανεπαρκή χαρακτηριστικά (μικρό πλάτος
οδοστρώματος και πεζοδρομίων) για το ρόλο που επιτελούν, αφού πέραν της
πρόσβασης στο κέντρο, αποτελούν υποδοχείς διαμπερών κινήσεων στην κατεύθυνση
Βοράς-Νότος.

 Εμφανίζονται δυσλειτουργίες στην κυκλοφοριακή οργάνωση και υπάρχουν θέματα
οδικής ασφάλειας σε βασικούς κόμβους της πόλης, που οφείλονται στη γεωμετρία
τους, το μεγάλο αριθμό διασταυρούμενων κινήσεων και την ορατότητα. Επισημαίνεται
ότι οι κυκλοφοριακοί φόρτοι αιχμής στο βασικό δίκτυο της πόλης δεν υπερβαίνουν τα
600 ΜΕΑ, ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας.

 Το βασικό οδικό δίκτυο παρουσιάζει ελλιπή γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Τα
πεζοδρόμια είναι ανεπαρκούς πλάτους για την κίνηση των πεζών. Σε πολλές
περιπτώσεις δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών, ράμπες και οδηγοί τυφλών, με
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται περαιτέρω η κίνηση των ΑΜΕΑ και των λοιπών
ευπαθών ομάδων.



ΣΥΝΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, έχουν καταγραφεί στο Δ.
Ιωαννιτών 45.534 αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 39.588 βρίσκονται στην περιοχή του
ΣΒΑΚ και από αυτά τα 25.000 στην πόλη των Ιωαννίνων. Στο Δ. Ιωαννιτών έχουν
καταγραφεί 21.336 θέσεις στάθμευσης εκτός οδού, εκ των οποίων οι 19.456 βρίσκονται
στην περιοχής μελέτης και πάνω από τις μισές στα Ιωάννινα. Ο αριθμός των
αυτοκινήτων σε σχέση με τις θέσεις στάθμευσης, είναι διπλάσιος σχεδόν σε όλη
την περιοχή μελέτης.

 Στην κεντρική περιοχή η ανεύρεση θέσεων στάθμευσης στην οδό κατά τη διάρκεια
των ωρών αιχμής είναι πολύ δύσκολη. Αντίθετα οι μεταμεσονύκτιες απογραφές
κατέδειξαν ότι οι υφιστάμενες θέσεις καλύπτουν τις ανάγκες στάθμευσης των κατοίκων,
οι οποίες αντιστοιχούν στο 70% των θέσεων.

 Παράνομη στάθμευση σε κρίσιμα σημεία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τριβές
στην κυκλοφορία και καθυστερήσεις και ουρές αναμονής στους κόμβους. Έλλειψη
συστηματικής αστυνόμευσης της παράνομης στάθμευσης.

 Έλλειψη ενός ολοκληρωμένου δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας και πεζοδρόμων
στην κεντρική περιοχή της πόλης, όπου και έχουν αναπτυχθεί έντονη εμπορική
δραστηριότητα και χρήσεις αναψυχής

 Το ποσοστό χρήσης της αστικής συγκοινωνίας είναι χαμηλό για το μέγεθος της
πόλης. Η διαμήκης διάσχιση της πόλης από όλες σχεδόν τις λεωφορειακές γραμμές,
έχει ως αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας διαδρομές και χαμηλή ελκυστικότητα για τους
χρήστες. Επισημαίνεται και το γεγονός ότι οι πέριξ της πόλης οικισμοί συνδέονται με
πολύ αραιά δρομολόγια με το κέντρο της



ΣΥΝΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου αξόνων ροής ποδηλάτων που να συνδέει
τις γειτονιές με το κέντρο και τα σημεία ενδιαφέροντος. Το ποδήλατο
χρησιμοποιείται σε πολύ μικρό ποσοστό στις καθημερινές μετακινήσεις για
εργασία, σχολείο, αγορές και χρησιμοποιείται κυρίως για αναψυχή κατά μήκος των
ποδηλατόδρομων στην παραλίμνια περιοχή.

 Υπάρχουν θέματα οδικής ασφάλειας που αφορούν γεωμετρικά χαρακτηριστικά,
διοχετευτική διαρρύθμιση, ορατότητα, σε βασικούς κόμβους του ιεραρχημένου
δικτύου:

- Νικοπόλεως - Βογιάνου - Κενάν Μεσσαρέ,

- Βογιάνου- Λεωφόρος Κάρολου Παπούλια,

- Λεωφόρος Γεννηματά - Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου,

- Λεωφόρος Δωδώνης - Βελισσαρίου στο ύψος του Ι.Ε.Κ. Διά Βίου Μάθησης
Ιωαννίνων,

- Λεωφόρος Παπανδρέου - 8ης Μεραρχίας - Βορείου Ηπείρου - Μαυρογιάννη,

- Ιωαννίνων - Ε.Ο. Άρτας/ Ιωαννίνων.

 Πέρα από τη σύνδεση με το νησί, δεν υπάρχει οργανωμένη λιμναία
συγκοινωνία και πλωτή σύνδεση με Πέραμα, Λογάδες και Κατσικά και άλλα
σημεία ενδιαφέροντος της λίμνης. Ο υφιστάμενος πλωτός στόλος χρήζει
ανανέωσης, ενώ εμφανής είναι η έλλειψη πλωτών ΤΑΧΙ.



ΣΤΑΔΙΟ Ι
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κοινό όραμα

Φαντάσου την πόλη σου σε 20 χρόνια: 

Πώς θα ήθελες να είναι;

Το όραμα είναι μια σημαντική ποιοτική περιγραφή της επιθυμίας μας για

την μορφή που θέλουμε να έχει η πόλη μας στο μέλλον, η οποία

καθορίζεται από συγκεκριμένους στόχους, που δείχνουν τον τύπο της

αλλαγής που θέλουμε

Με βάση τα αποτελέσματα της 1ης Διαβούλευσης, τα στοιχεία από την αξιολόγηση
της υφιστάμενης κατάστασης, τα υπομνήματα των φορέων και πάντα σε στενή
συνεργασία με την Α.Α., συνδιαμορφώθηκε το όραμα για τη βιώσιμη
κινητικότητα του Δήμου Ιωαννιτών, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τον
καθορισμό των ειδικών στόχων, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την
παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη του κοινού αυτού οράματος και
την ανάπτυξη των εναλλακτικών σχεδίων οργάνωσης και διαχείρισης της
κινητικότητας



1
Ελκυστικό περιβάλλον και προστασία της κίνησης των πεζών ( δίκτυο πεζοδρόμων, διαμόρφωση 
πεζοδρομίων επαρκούς πλάτους, διαβάσεις πεζών, ράμπες, υποδομές προσβασιμότητας για όλους τους 
χρήστες ) 

2
Ανακατανομή του οδικού δικτύου στα μεταφορικά μέσα με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας 
(μεγαλύτερο μήκος οδικού δικτύου να διατεθεί για ποδηλατοδρόμους, πεζοδρόμους, οδούς ήπιας κυκλοφορίας 
κτλ., επανεξετάζοντας και τις ήδη υπάρχουσες υποδομές.)

3 Προώθηση/ βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς (αστική συγκοινωνία, πλωτό δίκτυο κ.λ.π.)

4 Αναβάθμιση της ασφάλειας στις γειτονιές της πόλης (προστασία γειτονιών από διαμπερή κυκλοφορία) 

5 Διαμόρφωση ανοιχτών/πράσινων κοινόχρηστων χώρων για τους πολίτες και αθλητικών εγκαταστάσεων

6
Ανάδειξη του παραλίμνιου μετώπου ως χώρο ορόσημο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και ως 
βασικό πόλο έλξης επισκεπτών  (αξιοποίηση της λίμνης ως χώρο αναψυχής, αθλητικών δραστηριοτήτων και διαφόρων 
τουριστικών εκδηλώσεων)

7
Ενίσχυση των δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών προς τη βιώσιμη μετακίνηση και την αλλαγή κουλτούρας για 
την προστασία του περιβάλλοντος

8
Ενίσχυση των δράσεων για χρήση νέας και πιο καθαρής τεχνολογίας και σχημάτων μεταφορικών μέσων (κίνητρα και 
υποδομές για προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, της κοινόχρηστης χρήσης 
αυτοκινήτων και ποδηλάτων κ.α.).

9
Βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας με χρήση νέων τεχνολογιών (τηλεματική στις Δ.Σ, ελεγχόμενη στάθμευση με 
πληρωμή μέσω κινητού και έλεγχος μέσω αισθητήρων, πληροφόρηση για τις κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω έξυπνων 
εφαρμογών και υποδομών κ.α.)

10
Αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής μέσω της οργάνωσης πολλαπλών μορφών θεματικού τουρισμού -(υγείας, 
αθλητικού, συνεδριακού, εκθεσιακού, θρησκευτικού, ποδηλατικού, εκπαιδευτικού, περιηγητικού)

11
Δημιουργία βιώσιμων τουριστικών διαδρομών για την περιήγηση στα βασικά σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου (πχ 
Σπήλαιο Περάματος, Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων, Κάστρο, Οθωμανική βιβλιοθήκη κλπ)

Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων



Ιωάννινα:
Στο  «κέντρο»  ο  άνθρωπος… 

Η φράση που συνοψίζει τις προσδοκίες μου για το μέλλον



ΣΤΑΔΙΟ Ι
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Στόχος ΣΒΑΚ

 Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν
στο επίκεντρο τον άνθρωπο, να βελτιώνουν
αισθητικά και λειτουργικά το περιβάλλον που ζει και
κινείται.

ΑΛΛΑ ΚΑΙ….

 Οι παρεμβάσεις θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να
αφορούν στον κεντρικό πυρήνα της πόλης
(εμπορικό κέντρο, κάστρο, παραλίμνιο μέτωπο), που
αποτελεί τον πιο σημαντικό προορισμό, την «καρδιά»
της πόλης, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.
Θα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία ελκυστικών
συνθηκών, ώστε το κέντρο να αποτελεί σημείο
αναφοράς στην καθημερινότητα των δημοτών και
προορισμό για τους επισκέπτες.



Στόχος ΣΒΑΚ

Τα εναλλακτικά σενάρια βιώσιμης κινητικότητας
επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στη
δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για
την κίνηση πεζών και ποδηλατών σε όλο τον
κεντρικό πυρήνα της πόλης, σύμφωνα με τις
επιταγές του στρατηγικού οράματος "Στο «κέντρο» ο
άνθρωπος…" .



Στόχος ΣΒΑΚ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 Την ενίσχυση του ρόλου της Δημόσιας Συγκοινωνίας, με αναδιοργάνωση των

λεωφορειακών γραμμών, ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη
σταδιακή απεξάρτηση από το ΙΧ, για τις καθημερινές μετακινήσεις (το οποίο σήμερα
κυριαρχεί) και να αλλάξει η κατανομή των μετακινήσεων στα μέσα μεταφοράς (modal
split) στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων.

 Την σύνδεση της εμπορικής περιοχής της πόλης με το κάστρο και το
παραλίμνιο μέτωπο και τη δημιουργία μιας εκτεταμένης ζώνης στο κέντρο της
πόλης, η οποία θα απαρτίζεται από ένα σύμπλεγμα πεζοδρόμων και οδών ήπιας
κυκλοφορίας, ενώ θα αποθαρρύνεται η διαμπερής διάσχιση της.

 Τον σαφή καθορισμό ενός βασικού οδικού δικτύου το οποίο θα ολοκληρωθεί
σε βάθος εικοσαετίας, με την υλοποίηση της νέας περιφερειακής οδού παράκαμψης
της πόλης (συνέχεια της Ιόνιας οδού), την αναβάθμιση της υφιστάμενης περιμετρικής
οδού και την ολοκλήρωση των κάθετων συνδέσεων της και την ανάπλαση και
αναδιαμόρφωση των κύριων οδών (αρτηριών και συλλεκτηρίων). Ιδιαίτερη έμφαση
έχει δοθεί στον τρόπο προσπέλασης στην κεντρική περιοχή, με τον καθορισμό
συγκεκριμένων διαδρομών τις οποίες οι οδηγοί των οχημάτων θα έχουν στη διάθεσή
τους για να προσεγγίσουν το κέντρο και να σταθμεύσουν σε χώρους
στάθμευσης εκτός οδού και σαφώς οριοθετημένες για επισκέπτες θέσεις στην
οδό, περιμετρικά της πεζοδρομημένης περιοχής.



Στόχος ΣΒΑΚ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου ροής πεζών στην

ευρύτερη κεντρική περιοχή (εμπορικό κέντρο – κάστρο – παραλίμνιο
μέτωπο), σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις αρχές της βιώσιμης
κινητικότητας, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την
προώθηση του βαδίσματος, για την πραγματοποίηση βασικών
καθημερινών μετακινήσεων μικρού και μέσου βεληνεκούς.

 Τη δημιουργία βασικών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτων που
καλύπτουν όλη την έκταση της πόλης και δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης
των οικισμών και γειτονιών με το κέντρο της πόλης και τις κύριες χρήσεις.
Στην ευρύτερη κεντρική περιοχή ο ποδηλάτης θα έχει επιπρόσθετα στη
διάθεση του ένα ευρύ πλέγμα πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας.

 Την προστασία των γειτονιών από τη διαμπερή κυκλοφορία. Τη
μετατροπή όλων των τοπικής σημασίας οδών, στον ευρύτερη κεντρική
περιοχή, σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης, με συχνές
εναλλαγές στην φορά κίνησης, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαμπερείς
κινήσεις μέσω αυτών. Το δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας, θα εξυπηρετεί
μόνο την πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες, με χαμηλές ταχύτητες (20-30
χλμ/ώρα) και ταυτόχρονα θα κάνει αρμονική τη συνύπαρξη πεζών,
ποδηλατιστών και αυτοκινήτων.



Ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση κεντρικής περιοχής

Λύση 1



Ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση κεντρικής περιοχής

Λύση 2

• Ο άξονας Γιοσέφ Ελίγιά – Κουντουριώτου παραμένει ανοικτός στην κυκλοφορία και συνδέει
την Λεωφ. Γ. Παπανδρέου με την οδό Γαριβάλδη και τη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου.

• Πεζοδρομείται η οδός Ανεξαρτησίας στο τμήμα της από την οδό Ζωσιμάδων έως την οδό
Μητροπόλεως



Επιλεγείσα  Λύση 2



Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας



Μεγάλα Οδικά Έργα
Τα μεγάλα οδικά έργα, τα οποία αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε βραχυπρόθεσμο
ορίζοντα 5ετίας, είναι:
• «Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο - κόμβος Βογιάνου. Ολοκλήρωση οδικού

δακτυλίου πόλης».
• Οδός Νιάρχου, από Λ. Δωδώνης έως κόμβο εισόδου Πεδινής



Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου



Προγραμματιζόμενοι - Προτεινόμενοι κυκλικοί κόμβοι

• Λ. Δωδώνης – Σάββα Νικολάτου
• Λ. Δωδώνης – Στ. Νιάρχου
• Στ. Νιάρχου – Καραϊσκάκη
• Ε.Ο Ιωαννίνων / Δωδώνης –

Οδός προς Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο

• Ε.Ο Ιωαννίνων / Δωδώνης –
Είσοδος Πανεπιστημίου

• Ε.Ο Ιωαννίνων / Δωδώνης –
Αγίου Γεωργίου (Πεδινή)

• Ε.Ο Ιωαννίνων / Άρτας –
Δεξαμενής

• Αγίας Σοφίας – Δεξαμενής
• Περιφερειακή Ιωαννίνων – Εθν. 

Αντίστασης 
• Περιφερειακή Ιωαννίνων – Ε.Ο 

Ιωαννίνων / Άρτας
• Περιφερειακή Ιωαννίνων – Π. 

Ασημακοπούλου
• Περιφερειακή Ιωαννίνων –

Μέκαλη Παπαθωμά
• Περιφερειακή Ιωαννίνων – οδός 

προς Σταυράκι



Προγραμματιζόμενοι - Προτεινόμενοι κυκλικοί κόμβοι

• Περιφερειακή Ιωαννίνων – Νέος άξονας 
σύνδεσης με ΒΙΠΕ 

• Περιφερειακή Ιωαννίνων – Νέος άξονας 
σύνδεσης Σάββα Νικολάτου με 
περιφερειακή

• Νέος άξονας σύνδεσης Σάββα Νικολάτου
με περιφερειακή - Μέκαλη Παπαθωμά

• Νέος άξονας από Εθν. Αντιστάσεως έως 
Περιφερειακή - Ε.Ο Ιωαννίνων Άρτας

• Ε.Ο Ιωαννίνων/ Κοζάνης – Περιφερειακή 
Ιωαννίνων

• Λ. Ιωαννίνων – Λ. Ειρήνης
• Λ. Γράμμου – Ίωνος Δραγούμη
• Ε.Ο Ιωαννίνων / Ηγουμενίτσας – Λ. Στρ. 

Μακρυγιάννη – Περιφερειακή Οδός 
Ιωαννίνων

• Λ. Κωνσταντινουπόλεως – 8ης Μεραρχίας 
– Καλπακίου

• Γ. Γεννηματά – Εθν. Αντίστασης
• Γ. Γεννηματά – Ιπποκράτους
• Γ. Γεννηματά – Γ.Αβέρωφ
• Γ. Γεννηματά – Λ. Ειρήνης
• Λ. Ειρήνης – Εθν. Αντίστασης
• Γ. Γεννηματά – Εμμ. Παπά



Κενάν Μεσσαρέ

Για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων προβλημάτων λόγω των υψηλών
ταχυτήτων που αναπτύσσονται κατά μήκος της Κενάν Μεσσαρέ προτείνονται
τα ακόλουθα:

• Επιβολή Ορίου ταχύτητας 50km/h με εφαρμογή της κατάλληλης
σήμανσης και διερεύνηση δυνατότητας τοποθέτησης καμερών για τον
έλεγχο της τήρησης του ορίου

• Αναδιαμόρφωση του κόμβου Κενάν Μεσσαρέ – Βελισσαρίου και
βελτίωση των διαβάσεων πεζών

• Διερεύνηση δημιουργίας υπέργειας διάβασης πεζών στην περιοχή των
σχολικών συγκροτημάτων

• Δημιουργία ποδηλατόδρομου από τη μία πλευρά της οδού και
περιορισμός του διαθέσιμου πλάτους κυκλοφορίας, ώστε οι οδηγοί να
αποθαρρύνονται να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες

• Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας σηματοδοτούμενων
διαβάσεων πεζών με πιεστικό διακόπτη (push button) ζήτησης, στο
τμήμα μεταξύ των σηματοδοτούμενων κόμβων, ώστε αφενός οι πεζοί να
έχουν τη δυνατότητα να διασχίσουν με ασφάλεια την οδό σε περισσότερα
σημεία και αφετέρου οι διερχόμενοι οδηγοί να μην έχουν στη διάθεση τους
μεγάλο μήκος για την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων.



Κενάν Μεσσαρέ

Κόμβος Νικοπόλεως – Κενάν Μεσσαρέ
Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον Κόμβο  Νικοπόλεως – Κενάν
Μεσσαρέ προτείνεται η επέκταση της νησίδας σε όλο το μήκος της Κενάν
Μεσσαρέ και η διευθέτηση των κινήσεων από / προς την οδό Νικοπόλεως  
μέσω του κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Αρχ. Μακαρίου – Βογιάνου
– Κενάν Μεσσαρέ και της άνω διάβασης της Κενάν Μεσσαρέ.
Εναλλακτικά, προτείνεται η εγκατάσταση σηματοδοτών στον εν λόγω κόμβο.



Κεντρικός Πυρήνας



Κεντρικός Πυρήνας

Ο κεντρικός πυρήνας της πόλης αποτελεί το πεδίο των
βασικών παρεμβάσεων για τη δημιουργία συνθηκών
Βιώσιμης Κινητικότητας, στο πλαίσιο του κοινού
οράματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την επιτροπή
ΣΒΑΚ της πόλης: "Στο «κέντρο» ο άνθρωπος…"

Στόχος είναι η σύνδεση των εμπορικών γειτονιών και του
διοικητικού κέντρου με το κάστρο και το παραλίμνιο
μέτωπο και η δημιουργία, στο κέντρο της πόλης, μιας
εκτεταμένης ζώνης με περιορισμό στην κίνηση των
οχημάτων. Η ζώνη αυτή θα απαρτίζεται από ένα
πολυπληθές δίκτυο πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας,
καθιστώντας το κέντρο της πόλης περισσότερο ελκυστικό και
φιλικό για τον επισκέπτη και τον κάτοικο, αποθαρρύνοντας,
παράλληλα, τη διαμπερή διάσχιση του.



Κεντρικός Πυρήνας
Η προσπέλαση στην κεντρική περιοχή θα γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

• Με την αστική συγκοινωνία, η οποία αναδιοργανώνεται και ακτινικά συνδέει το κέντρο
με τους οικισμούς και τις γειτονιές της πόλης

• Με ΙΧ, από συγκεκριμένες διαδρομές, μέσω των οποίων οι οδηγοί των οχημάτων θα
προσεγγίζουν από βορρά, νότο και δύση και θα καθοδηγούνται στους υφιστάμενους
και στους προβλεπόμενους χώρους στάθμευσης εκτός οδού και προς τις σαφώς
οριοθετημένες για επισκέπτες θέσεις στην οδό, στις παρυφές της πεζοδρομημένης
περιοχής.

• Με ποδήλατο, μέσω των ποδηλατικών αξόνων, οι οποίοι προοδευτικά θα καλύψουν
όλες τις βασικές περιοχές της πόλης

• Πεζή, όταν είναι κάτοικοι της ευρύτερης περικεντρικής ζώνης.

Οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες που θα προσεγγίζουν στο κέντρο με ΙΧ ή με αστική
συγκοινωνία, θα κινούνται εντός του κεντρικού πυρήνα εναλλακτικά:

• είτε με το mini bus, το οποίο θα εκκινεί από την Περιφέρεια και μέσω της
πεζοδρομημένης Αβέρωφ θα κατευθύνεται προς την παραλίμνια περιοχή, θα
περιδιαβαίνει τον παραλίμνιο πεζόδρομο πέριξ του κάστρου και θα επιστρέφει στην
αφετηρία.

• είτε πεζή

• είτε με ποδήλατο, παρεχόμενο ή ενοικιαζόμενο σε επίκαιρα σημεία της περιοχής



Ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση κεντρικής περιοχής



Κύριες Παρεμβάσεις
Κύρια παρέμβαση εμβληματικού χαρακτήρα αποτελεί η πεζοδρόμηση της οδού Αβέρωφ,
από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Εθν. Αντιστάσεως και στη συνέχεια της
Λεωφόρου Καραμανλή, έως και την Πλ. Μαβίλη, δημιουργώντας ένα άξονα, που θα ενώνει το
εμπορικό και διοικητικό κέντρο με το Κάστρο και τη λίμνη. Η Αβέρωφ, ένας κατά βάση
εμπορικός δρόμος, αποτελεί τον μοναδικό διαμήκη κάθετο άξονα, στον οποίο, οδεύοντας προς
την λίμνη, είναι ορατό το Κάστρο, σημείο αναφοράς και καθοδήγησης για τον επισκέπτη. Η
συγκεκριμένη πεζοδρόμηση δημιουργεί ένα άξονα ροής πεζών (μήκους 800μ.)



Κύριες Παρεμβάσεις
Αντίστοιχου εμβληματικού χαρακτήρα
παρέμβαση αποτελεί η πεζοδρόμηση
της οδού Ανεξαρτησίας (στο τμήμα της
από την οδό Ζωσιμάδων έως την οδό
Μητροπόλεως), για την οποία έχει
πρόσφατα κατατεθεί πρόταση για τη
συμμετοχή στο πρόγραμμα για τη
δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου
(Open Mall), καθώς και του τμήματος της
Μητροπόλεως από Αντιστάσεως έως
Άννης Κομνηνής.

Οι πεζόδρομοι Αβέρωφ και
Ανεξαρτησίας θα αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά του πεζοδρομημένου
πυρήνα της πόλης, ο οποίος
επιπρόσθετα θα περιλαμβάνει πλέγμα
οδών και δρομίσκων σε γειτνίαση με το
κάστρο και εκατέρωθεν της οδού Αβέρωφ.



Κύριες Παρεμβάσεις

Στα πλαίσια της δημιουργίας συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας οι 
υπόλοιπες οδοί του κεντρικού πυρήνα διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Α. Σε κύριες οδούς ήπιας κυκλοφορίας, όπου το όριο ταχύτητας θα 
οριστεί σε 30-40 χλμ/ώρα, με διαχωρισμό των κινήσεων των 
οχημάτων και των πεζών.

Β. Σε τοπικές οδούς ήπιας κυκλοφορίας, με κοινή όδευση πεζών, 
ποδηλατών και οχημάτων’ και όριο ταχύτητας 20 χλμ/ώρα



Ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση κεντρικής περιοχής



Κύριες Παρεμβάσεις
Στην Α κατηγορία θα ανήκει το τμήμα της οδού Αβέρωφ, από την
Περιφέρεια έως την οδό Ελ. Βενιζέλου, το οποίο θα διαμορφωθεί με
κυβόλιθο (σύμφωνα και με τη σχετική «Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας
Πύρρου»), θα χρησιμοποιείται μόνο για διέλευση των οχημάτων και θα
απαγορευθούν οι υφιστάμενες σήμερα αμφίπλευρες σταθμεύσεις.

Αυτή η ηπιοποίηση της κυκλοφορίας, η αισθητική αναβάθμιση της οδού και η
ομογενοποίηση της με την πλατεία Πύρρου, θα προϊδεάζει θετικά τους
χρήστες (οδηγός, πεζός, ποδηλάτης) λειτουργώντας ως προθάλαμος του
πεζοδρομημένου τμήματος που θα εκκινεί από το Δημαρχείο και θα καταλήγει
στο κάστρο.



Κύριες Παρεμβάσεις

Αντίστοιχες παρεμβάσεις και αντίστοιχα υλικά θα εφαρμοσθούν και στις
οδούς Κουντουριώτη, Γιοσέφ Ελιγιά και Γαριβάλδι πλησίον του
κάστρου, αλλά και στην Χαριλάου Τρικούπη, η οποία είναι ένας
πολυσύχναστος δρόμος, με σημαντικούς φόρτους οχημάτων αλλά και πεζών.

Σε όλες αυτές τις οδούς, πλην της επίστρωσης με κυβόλιθους, θα
αναπλασθούν πλήρως τα πεζοδρόμια και θα αποκτήσουν πλάτος σύμφωνα
με τις προδιαγραφές, θα διαμορφωθούν κατάλληλα οι διασταυρώσεις και θα
δημιουργηθούν εσοχές για στάθμευση οχημάτων, όπου αυτό θα είναι εφικτό.

Οι τοπικές οδοί του κεντρικού πυρήνα (Β κατηγορία) θα μετατραπούν
σταδιακά σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, με κοινή χρήση του καταστρώματος
κυκλοφορίας από όλες τις κατηγορίες των χρηστών. Επιπλέον θα
καθορισθούν σαφώς οι διατιθέμενες θέσεις στάθμευσης και θα
εμπλουτισθούν με νησίδες πρασίνου.



Κύριες Παρεμβάσεις

Πεζοδρόμηση όλου του παραλίμνιου μετώπου από την είσοδο/
έξοδο του χώρου στάθμευσης νότια του κάστρου (Θεατράκι Σκάλας)
έως την Πλατεία Μαβίλη και ολοκλήρωση του άξονα κίνησης
ποδηλάτων σε όλο το μήκος του. Δημιουργείται έτσι ένας (προς
ανάπλαση) εκτεταμένος κοινόχρηστος χώρος αναψυχής (μήκους
περίπου 1.2 χλμ), για περίπατο, τζόκινγκ, ποδηλασία, υπαίθρια
παιχνίδια, αθλητικές - πολιτιστικές εκδηλώσεις, κλπ, σε όλο το μήκος
του παραλίμνιου μετώπου του Κάστρου.



Κύριες Παρεμβάσεις

Ο παραλίμνιος άξονας της Λ. Κάρολου Παπούλια, έως την οδό Βογιάνου,
αναδιαμορφώνεται και ανακατανέμεται η επιφάνεια του. Το ρεύμα που γειτνιάζει
με την πόλη μονοδρομείται με κατεύθυνση προς την Βογιάνου και διαμορφώνεται ως
οδός ήπιας κυκλοφορίας, με θέσεις στάθμευσης υπό γωνία, υποκαθιστώντας σε
μεγάλο βαθμό τις καταργούμενες θέσεις γύρω από το κάστρο. Δημιουργείται έτσι μια
περιοχή στάθμευσης χωρητικότητας 400 οχημάτων, η οποία θα διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση των αναγκών στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή,
νότια του κεντρικού πυρήνα. Το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας - προς την πλευρά της
λίμνης - αποδίδεται στην κίνηση πεζών και ποδηλάτων. Με αυτό τον τρόπο
δημιουργείται ένας εκτεταμένος παραλίμνιος άξονας περιπάτου και ποδηλασίας, που
αποτελεί συνέχεια του πεζοδρομημένου παραλίμνιου μετώπου του κάστρου.

Διαμόρφωση ως ήπιας κυκλοφορίας
Με θέσεις στάθμευσης υπό γωνία Κίνηση Πεζών & Ποδηλάτων



Κύριες Παρεμβάσεις

• Όλη η περιοχή μεταξύ των Λ. Γ. Γεννηματά – Αρχ. Μακαρίου – Κ
Παπούλια και Στρ. Βογιάννου, μετατρέπεται σε ήπιας κυκλοφορίας,
διευρύνοντας την ήπια επικοινωνία του κεντρικού πυρήνα με το
παραλίμνιο μέτωπο και τις χρήσεις του (ΚΕΠΑΒΙ, παλαιά Σφαγεία, Πάρκο
κυκλοφοριακής αγωγής, Ξενοδοχείο DU LAC).

• Η Λ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (από Γ. Γεννηματά έως Γαριβάλδη) και η
συνέχεια της, η οδός Γαριβάλδη θα εξυπηρετούν την προσπέλαση
στους χώρους στάθμευσης στο παραλίμνιο μέτωπο, ενώ θα διαθέτουν και
οι ίδιες σημαντικό αριθμό θέσεων για κατοίκους και μακροχρόνιες
σταθμεύσεις επισκεπτών.

• Δημιουργία χώρου στάθμευσης στις στρατιωτικές φυλακές
ενδεικτικής χωρητικότητας 100-200 οχημάτων. Ο εν λόγω χώρος, σε
συνδυασμό με τον Δημοτικό χώρο στάθμευσης χωρητικότητας 180
οχημάτων, την περιοχή στάθμευσης στον παραλίμνιο άξονα της Λ. Καρ.
Παπούλια (400 οχημάτων), τις 90 περίπου θέσεις επισκεπτών στη Λ. Αρχ.
Μακαρίου και τον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης στο Θεατράκι Σκάλας
χωρητικότητας 120 θέσεων, θεωρείται ότι καλύπτουν τις ανάγκες
στάθμευσης των προσερχόμενων στην κεντρική περιοχή από Νότο.



Κύριες Παρεμβάσεις

• Δημιουργία κυκλικού κόμβου στις παρακάτω διασταυρώσεις:

 Λ. Γ. Παπανδρέου – Κουντουριώτου

 Μπιζανίου – Τσιρογιάννη – Εισαγγελέα Σπύρου – Θεοδωρίδη
(αφετηρία λεωφορείων)

 Λ. Δωδώνης – Ναπ. Ζέρβα – Πυρσινέλα – Κωνστ. Ελευθερίου
- Εισαγγελέα Σπύρου (έμπροσθεν του Δικαστικού Μεγάρου)

• Προτείνεται η σηματοδότηση του κόμβου Γ. Γεννηματά – Λ. Αρχ.
Μακαρίου – Κύργιου. Εναλλακτικά, προτείνεται να διερευνηθεί η
δυνατότητα δημιουργίας κυκλικού κόμβου.



Προσπέλαση στην Κεντρική Περιοχή – Χώροι Στάθμευσης



Προσπέλαση Κεντρικής Περιοχής

• Η προσπέλαση προς τους χώρους στάθμευσης που εξυπηρετούν την
κεντρική περιοχή από Νοτιανατολικά (Ανατολή – Κατσικάς) θα γίνεται
μέσω των οδών Γ. Γεννηματά – Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου –
Γαριβάλδη.

• Η προσπέλαση προς τους κεντρικούς χώρους στάθμευσης (Πλ.
Πύρρου, Δημοτικό Παρκινγκ δίπλα στο Ρολόι, χώροι πλησίον του Δικ.
Μεγάρου) θα γίνεται κατά βάση μέσω της Λ. Δωδώνης, με την οποία
συνδέεται τόσο ο μικρός περιμετρικός, όσο και οι συλλεκτήριοι οδοί που
διασχίζουν την κεντρική περιοχή στην κατεύθυνση Α/Δ – Κατσικάς.

• Η προσπέλαση, από Βορειοδυτικά, προς τους χώρους στάθμευσης
πλησίον της Πλ. Μαβίλη αλλά και τον προτεινόμενο χώρο απέναντι στα
ΕΛΤΑ, θα γίνεται από τη Λ. Γ. Παπανδρέου.

• Για τη διάσχιση της κεντρικής περιοχής στην κατεύθυνση Α/Δ -
Κατσικάς θα ακολουθείται διαδρομή αντίστοιχη με τη σημερινή μέσω των
οδών Βηλαρά – Βαλαωρίτου – 28ης Οκτωβρίου – Θεοδωρίδη – Μπιζανίου –
21ης Φεβρουαρίου ή Λ. Γ.Παπανδρέου – Κουντουριωτου – Γιοσέφ Ελιγιά,
Γαριβάλδη – Λ. Αρχ. Μακαρίου και στην αντίθετη κατεύθυνση (από Κατσικά
προς Α/Δ) μέσω των οδών Αρχ. Μακαρίου – Λ. Χ. Κάτσαρη – Αγίας
Μαρίνας - Τσιρογιάννη – Μπιζανίου – Ελ. Βενιζέλου – Φρόντζου – Δαγκλη
–Π. Μελά.



Προσπέλαση Κεντρικής Περιοχής

• Ο μικρός περιμετρικός Στρ. Βογιάννου – Κενάν Μεσσαρέ – Δόμπολη
– Σουλίου – Σπύρου Λάμπρου – Μ. Αλεξάνδρου – Β. Ηπείρου θα
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην προσπέλαση στον κεντρικό
πυρήνα, όσο και την παράκαμψη του από εκείνους που δεν το έχουν ως
προορισμό και απλώς το διασχίζουν σήμερα διαμπερώς.

• Σε ότι αφορά στον μικρό περιμετρικό προτείνεται η κατάργηση της
στάθμευσης στους άξονες Σουλίου - Σπύρου Λάμπρου – Μ. Αλεξάνδρου –
Β. Ηπείρου, ώστε να αποφευχθούν οι τριβές και οι καθυστερήσεις από
τους ελιγμούς στάθμευσης σε συνδυασμό με τη διεύρυνση των
πεζοδρομίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

• Η κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του εμπορικού πυρήνα, θα
γίνεται μέσω του δακτυλίου Ελ. Βενιζέλου - Φρόντζου – Ν. Μπότσαρη– Φ.
Τζαβέλλα - Χρηστοβασίλη– Σπύρου Λάμπρου – Χρ. Πάτση – Πυρσινέλλα
– Λ. Δωδώνης.



Κύριες Παρεμβάσεις

• Οι οδοί της κεντρικής περιοχής, οι οποίες δεν ανήκουν στο
συλλεκτήριο οδικό δίκτυο, θα διαμορφωθούν σταδιακά ως ήπιας
κυκλοφορίας, με ενιαίο κατάστρωμα από κυβόλιθο. Οι πεζόδρομοι,
σε συνδυασμό με τους ήπιας κυκλοφορίας θα αναβαθμίσουν και θα
ομογενοποιήσουν αισθητικά την περιοχή των παρεμβάσεων.

• Οργανώνονται κυκλοφοριακά οι γειτονιές στην ευρύτερη
κεντρική περιοχή. Βασικός στόχος της προτεινόμενης
κυκλοφοριακής οργάνωσης είναι η αποτροπή των διαμπερών
διασχίσεων των τοπικών οδών. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι
γειτονιές οργανώνονται ως κυκλοφοριακά προστατευμένες κυψέλες.
Οι οδοί μετατρέπονται σε ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης,
με εναλλαγές στη φορά κίνησης, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται για
πρόσβαση των κατοίκων και να αποθαρρύνεται η διαμπερής
κυκλοφορία.



Μεσοπρόθεσμος Ορίζοντας



Μεγάλα Οδικά Έργα
• Αναβάθμιση της Περιμετρικής οδού από τη συμβολή της με την Λ. Ιωαννίνων 

έως τον κόμβο του Α/Δ. 
• Νέος οδικός άξονας σύνδεσης της Κενάν Μεσσαρέ – Δωδώνης με την 

Περιφερειακή οδό
• Επέκταση της Λ. Γεννηματά, από Λ. Ειρήνης έως κόμβο με Εθν. Αντιστάσεως, 

νότια του Κατσικά.  



Μακροπρόθεσμος Ορίζοντας



Μεγάλα Οδικά Έργα

• Επέκταση Ιόνιας Οδού
προς Κακαβιά, που με 
τις κατάλληλες 
συνδέσεις της πόλης με 
αυτή θα αποτελέσει την 
εξωτερική 
περιφερειακή οδό 
παράκαμψης της 
πόλης. 

• Πιθανή νέα σύνδεση 
της Εγνατίας οδού με 
την Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Τρικάλων η οποία 
οδηγεί στο Πέραμα

• Νέα σύνδεση με ΒΙΠΕ 
από  εσωτερική 
Περιφερειακή οδό έως 
Νέο κόμβο με την 
επέκταση της Ιόνιας 
οδού



Μεγάλα Οδικά Έργα

• Επέκταση της 
υφιστάμενης 
Περιφερειακής οδού 
από τον 
(προβλεπόμενο) 
ανισόπεδο κόμβο στη 
συμβολή με τη Λ. 
Νιάρχου έως  τη 
συμβολή με την Εθν. 
Αντιστάσεως και την 
επέκταση της Λ. 
Γεννηματά, νότια του 
Κατσικά 
(προβλέπεται στο 
ΡΣΙ). 

• Γραμμή ΟΣΕ 
«Καλαμπάκα –
Ιωάννινα-
Ηγουμενίτσα» 
(προβλέπεται στο 
ΡΣΙ). 



ΜΜΜ



Αναδιάρθρωση Λεωφορειακών Γραμμών



Αναδιάρθρωση Λεωφορειακών Γραμμών

Το προτεινόμενο δίκτυο λεωφορειακών γραμμών, περιλαμβάνει τρεις (3) βασικούς άξονες 
εξυπηρέτησης:

Α. από/προς την περιαστική ζώνη βόρεια της πόλης (Ελεούσα, Πέραμα, Νέα Ζωή, 
Καρδαμίτσια και Αεροδρόμιο) προς/από το κέντρο της πόλης (στάση ΠΛΑΤΕΙΑ),

Β. Από/προς τη νότια περιαστική ζώνη της πόλης (Κατσικάς), τα Πανεπιστήμια (ΤΕΙ, 
Πανεπιστήμιο και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο) και την Πεδινή, προς/ από το κέντρο 
της πόλης (στάση ΠΛΑΤΕΙΑ) 

Γ. από/προς την περιαστική ζώνη δυτικά της πόλης (Σταυράκι, Κάτω Μάρμαρα ι 
Νεοχωρόπουλο) προς/από το κέντρο της πόλης (στάση ΠΛΑΤΕΙΑ).

Στους άξονες Α & Β δημιουργούνται 6 λεωφορειακές γραμμές (1, 3, 5 στην Α & 2, 4, 6 στη
Β) που ακολουθούν (με πολύ μικρές αποκλίσεις) τις πορείες των 4 εκ των 5 υφιστάμενων
γραμμών κορμού.

Στον άξονα Γ δρομολογούνται δύο (2) λεωφορειακές γραμμές (7, 9) που ακολουθούν εν
μέρει τη διαδρομή της υφιστάμενης γραμμής 9. Η νέα γραμμή 7 διέρχεται επιπρόσθετα από
τους οικισμούς Σταυρακίου, Κάτω Μαρμάρων και Σεισμοπλήκτων, ενώ διαμέσου της νέας
γραμμής 9, συνδέεται το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τους οικισμούς
Άνω/Κάτω Νεοχωρόπουλου.



Αναδιάρθρωση Λεωφορειακών Γραμμών

• η μείωση των λεωφορειακών γραμμών,

• η αναθεωρημένη δομή του δικτύου

• τα μικρότερα μήκη διαδρομών

επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του υφιστάμενου στόλου και την
επίτευξη υψηλότερων συχνοτήτων εξυπηρέτησης (καθώς η αναδιάρθρωση του
συστήματος, η οποία περιλαμβάνει και την κατάργηση ορισμένων γραμμών,
αποδεσμεύει έναν αριθμό οχημάτων).

Παράλληλα, δεδομένου ότι οι περισσότεροι μετακινούμενοι έχουν αφετηρία ή
προορισμό το κέντρο της πόλης οι νέες γραμμές πρόκειται να έχουν μικρότερες
καθυστερήσεις κατά τη λειτουργία τους (μικρότερα μήκη διαδρομών, μικρότερος
χρόνος δρομολογίων, άρα μικρότερη πιθανότητα εμπλοκής σε κυκλοφοριακή
συμφόρηση ή άλλο συμβάν).

Η αύξηση της εμπορικής ταχύτητας των γραμμών χάρη στη βελτίωση των
κυκλοφοριακών συνθηκών (αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας, απομάκρυνση
παράνομα σταθμευμένων οχημάτων, λωρίδες αποκλειστικής κίνησης λεωφορείων) θα
επιφέρει αύξηση της συχνότητας εξυπηρέτησης συγκριτικά με το υφιστάμενο
δίκτυο λεωφορειακών γραμμών και την υφιστάμενη οργάνωση του δικτύου.



Αναδιάρθρωση Λεωφορειακών Γραμμών

Προτείνεται η δημιουργία μιας νέας κυκλικής διαδρομής, η οποία θα
διατρέχει κατά κύριο λόγο την πεζοδρομημένη περιοχή και θα ενώνει
το εμπορικό κέντρο με το κάστρο και την παραλίμνια ζώνη. Η γραμμή
θα οδεύει από το κέντρο της πόλης (στάση ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ) προς το
βορειοανατολικό παραλίμνιο μέτωπο, περιμετρικά του Κάστρου μέχρι το
Κ.Ε.Π.Α.Β.Ι. και στη συνέχεια θα επιστρέφει στο κέντρο της πόλης (στάση
ΠΛΑΤΕΙΑ).

Στην εν λόγω γραμμή προτείνεται να χρησιμοποιηθούν mini buses
υβριδικού τύπου ή ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία εκπέμπουν χαμηλούς
ρύπους. Τα οχήματα αυτά θα εξυπηρετούν τόσο τους κατοίκους της πόλης
στις καθημερινές μετακινήσεις στην πεζοδρομημένη ζώνη όσο και τους
τουρίστες/επισκέπτες της περιοχής που επιθυμούν να επισκεφθούν το
κάστρο και το παραλίμνιο μέτωπο.



Λιμναία Συγκοινωνία (πηγή : μελέτη MARNET)

Ο προγραμματιζόμενος εκσυγχρονισμός και η
αναβάθμιση της λιμναίας συγκοινωνίας στην
Παμβώτιδα παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη:
 με την αναβάθμιση της λιμναίας συγκοινωνίας,

δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης της
ευρύτερης περιοχής της λίμνης.

 μειώνεται η κίνηση που οφείλεται στις
χερσαίες αστικές και στις τουριστικές
μετακινήσεις, απομακρύνοντας τα
τουριστικά λεωφορεία από το κέντρο της
πόλης και διοχετεύοντας τη ροή αυτών μέσω
περιφερειακών οδών προς το Πέραμα. Έτσι
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στον κεντρικό
τομέα της πόλης.

 όσον αφορά στον τουριστικό τομέα, βελτιώνοντας ποιοτικά το τουριστικό προϊόν της
περιοχής, αυξάνεται η τουριστική κίνηση που μεταφράζεται σε αύξηση των εσόδων
από τον τουρισμό.

 ο εκσυγχρονισμός της λιμναίας συγκοινωνίας, εκτός από τη δυνατότητα αναβάθμισης
της λίμνης και των περιοχών γύρω από αυτήν, ταυτόχρονα καθιστά τη λιμναία
συγκοινωνία ασφαλέστερη.



Στάθμευση



Περιοχή Ελεγχόμενης στάθμευσης

στην κεντρική περιοχή της πόλης
προτείνεται η διαμόρφωση περίπου 2950
θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης :
 1830 θέσεων αποκλειστικής χρήσης

κατοίκων
 380 θέσεων στάθμευσης με πληρωμή

βραχείας διάρκειας
 740 θέσεων στάθμευσης με πληρωμή

μακράς διάρκειας



Περιοχή Ελεγχόμενης στάθμευσης

Προσφορά
(θέσεις χωρίς περιορισμό)

Ημερήσια Μεταμεσονύκτια
βραχείας 
διάρκειας

μακράς
διάρκειας

Α 1 679 1 813 1 333 920 355 337

Β 1 418 1 445 1 163 911 30 402

ΣΥΝΟΛΟ 3 097 3 258 2 496 1 831 385 739

Ζώνη

Προτεινόμενο Σχέδιο ΣτάθμευσηςΥφιστάμενη Κατάσταση

Θέσεις
Κατοίκων

Θέσεις Με ΠληρωμήΖήτηση
(αριθμός νόμιμων και παράνομων σταθμεύσεων)



Πολιτική στάθμευσης

• Για την πλήρη εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης, προτείνεται η
εφαρμογή γεωμετρικών διαμορφώσεων αποτροπής της στα σημεία
απαγόρευσης και με ταυτόχρονη συστηματική και αυστηρή αστυνόμευση.

• ο Δήμος, κοιτάζοντας προς το μέλλον, θα πρέπει να διερευνήσει και να
εξασφαλίσει χώρους στάθμευσης περιμετρικά της ευρύτερης
κεντρικής περιοχής, ώστε σε μεταγενέστερο χρονικό ορίζοντα να
παρέχεται η δυνατότητα μετεπιβίβασης σε ΜΜΜ. Ο Δήμος θα πρέπει να
δρομολογήσει διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ή
αγορά εκτάσεων για την οργάνωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης.

• Στο πλαίσιο απομάκρυνσης – απελευθέρωσης των κοινόχρηστων χώρων
από σταθμεύσεις ΙΧ, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες και ρυθμίσεις για
πρόβλεψη ικανού αριθμού θέσεων στάθμευσης κατά κύριο λόγο στην
κατοικία αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες χρήσεις. Τροποποίηση του
ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης στην πόλη των
Ιωαννίνων μέσω του ΠΔ 350/1996 ή κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.



Πολιτική στάθμευσης

• Σε ότι αφορά τη στάθμευση μεγάλων οχημάτων προτείνεται:

 δημιουργία χώρου στάθμευσης μεγάλων φορτηγών στην περιοχή της
ΒΙΠΕ

 δημιουργία χώρου στάθμευσης αναμονής τουριστικών λεωφορείων
στο Πέραμα

• Σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης διαδραματίζει η
χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης και ο καθορισμός των
χρονικών περιόδων που θα διενεργούνται. Προτείνεται οι
φορτοεκφορτώσεις να γίνονται εκτός των ωραρίων λειτουργίας των
καταστημάτων, δηλαδή πριν το πρωινό άνοιγμα, κατά τη μεσημβρινή
διακοπή (μετά το κλείσιμο των δημοσίων υπηρεσιών) και μετά το βραδινό
κλείσιμο. Οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης θα αποτελέσουν αντικείμενο της
απαιτούμενης μελέτης εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης.



Ποδήλατα



Βασικοί  άξονες  ροής  ποδηλάτων ανά χρονικό ορίζοντα υλοποίησης
Το συνολικό μήκος του βασικού δικτύου ποδηλάτων στην τελική του μορφή, (συμπεριλαμβανομένων
των υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων) στην έκταση της πόλης θα είναι 47 χλμ (χωρίς να συνυπολογίζονται
οι διαδρομές δια μέσω των οδών ήπιας κυκλοφορίας και των τοπικών πεζοδρόμων στις γειτονιές).



Βασικοί άξονες ροής ποδηλάτων στην κεντρική περιοχή 



Βασικοί  άξονες  ροής  ποδηλάτων

• Σε όλο το μήκος της παραλίμνιας ζώνης από τον Κατσικά έως το Πέραμα,
συνολικού μήκους 10,5 km, ο οποίος θα χρησιμοποιείται κυρίως για αναψυχή και
άσκηση.

• Στη Λεωφ. Γ. Γεννηματά σε όλο το μήκος της οδού (περίπου 6km). Ο υφιστάμενος
ποδηλατόδρομος επί της Λ. Γ. Γεννηματά, μήκους 0,85km ξεκινάει από τον κόμβο με την
Λ. Αρχ. Μακαρίου και καταλήγει στην οδό Στρ. Βογιάνου. Ο νέος ποδηλατόδρομος,
μήκους 5km περίπου, θα εκκινεί από τον υφιστάμενο (συμβολή με την οδό Βογιάνου) και
θα καταλήγει στον Κατσικά (πλησίον του γηπέδου). Το έργο θα υλοποιηθεί τμηματικά
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων του Οδικού άξονα
Πανηπειρωτικό Στάδιο - κόμβος Βογιάνου

• Επί της οδού Νιάρχου (νέος ποδηλατόδρομος), ο οποίος θα συνδέει την πόλη των
Ιωαννίνων με το Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (μήκος 4,85km) και τον
οικισμό της Πεδινής.

• Νέος άξονας ροής ποδηλάτων, μήκους 3km, μέσω των οδών Λ. Δωδώνης -
Βελισσαρίου – Αβέρωφ, ο οποίος θα συνδέει τον ποδηλατόδρομο της Νιάρχου με τον
κεντρικό πυρήνα της πόλης, με το Κάστρο και το παραλίμνιο μέτωπο.

• Μέσω των οδών Εθν. Αντιστάσεως – Λ. Καραμανλή (0,65km) ο οποίος σε συνδυασμό
με τον παραλίμνιο ποδηλατόδρομο θα εξασφαλίζει την κίνηση ποδηλάτων περιμετρικά
του κάστρου.



Βασικοί  άξονες  ροής  ποδηλάτων

• Νέος ποδηλατόδρομος κατά μήκος του προτεινόμενου ολοκληρωμένου
παράδρομου ανάντη της περιφερειακής οδού, από το Α/Δ μέχρι το
Πανηπειρωτικό Στάδιο, μέσω του οποίου θα εξυπηρετούνται οι οικισμοί: Άμμος,
Ολυμπιάδα, Καρδαμίτσια, Σταυράκι, Κάτω Μάρμαρα και Νεοχωρόπουλο.

• Νέος ποδηλατόδρομος επί των οδών Λ. Γ. Παπανδρέου – 8ης Μεραρχίας – Λ.
Κωνσταντινουπόλεως (μήκους 2,5 km), ο οποίος θα συνδέεται με τον παραλίμνιο
ποδηλατόδρομο που θα φθάνει έως το Πέραμα.

• Νέος ποδηλατόδρομος επί της οδού Γράμμου ως συνέχεια του ποδηλατόδρομου Λ. Γ.
Παπανδρέου – 8ης Μεραρχίας, ο οποίος θα συνδέεται με τον ποδηλατόδρομο της
Περιφερειακής Ιωαννίνων στο ύψος του αεροδρομίου.

• Νέος ποδηλατόδρομος ο οποίος θα αναπτυχθεί κατά μήκος της Κενάν Μεσσαρέ και θα
συνεχίζει κατά μήκος του νέου οδικού συνδέσμου, ο οποίος προβλέπεται να συνδέει
την Κενάν Μεσσαρέ – Δωδώνης με την Περιφερειακή Ιωαννίνων, στο Σταυράκι

• Νέος ποδηλατόδρομος που θα εξυπηρετεί τον οικισμό της Ανατολής, θα εκκινεί από
το Πανηπειρωτικό Στάδιο και θα οδεύει μέσω των οδών Ομήρου (παράλληλος της Λ.
Ιωαννίνων) - Νικοπόλεως και θα καταλήγει στον άξονα Στρ. Βογιάνου – Κενάν
Μεσσαρέ. Επιπρόσθετα δημιουργείται σύνδεση με το Πάρκο Πυρσινέλλα, αλλά και με
τον ποδηλατόδρομο της Λ. Νιάρχου, μέσω ενός νέου τμήματος που θα οδεύει στην Λ.
Δωδώνης.



Βασικοί  άξονες  ροής  ποδηλάτων

 Προσπελάσιμες με ποδήλατο (κατά το δυνατόν) οι σημαντικές χρήσεις
και δραστηριότητες στην πόλη, έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το φάσμα των
καθημερινών αναγκών μετακίνησης (εργασία, σχολείο, αναψυχή, άθληση,
προπόνηση).

 Το δημιουργούμενο δίκτυο θα αποτελεί τον βασικό κορμό των
ποδηλατικών διαδρομών, καθώς απαρτίζεται από άξονες μεγάλου μήκους,
που διέρχονται κατά μήκος της παραλίμνιας ζώνης και της κεντρικής
περιοχής.

 Η πρόσβαση προς / από τις κατοικίες στους εν λόγω άξονες ποδηλάτου, θα
γίνεται μέσω των τοπικών οδών, των πεζοδρόμων και των οδών ήπιας
κυκλοφορίας, που χαρακτηρίζονται από χαμηλές ταχύτητες και
κυκλοφοριακούς φόρτους.



Πεζοί



Άξονες  ροής  πεζών στην κεντρική περιοχή



ΠΕΖΟΙ

• δημιουργία πεζοδρομίων με γεωμετρικά
χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές, τουλάχιστον στο κύριο οδικό
δίκτυο, σε χρονικό ορίζοντα 5-ετίας.

• διαμορφώσεις των διασταυρώσεων και των
διαβάσεων πεζών,

• δημιουργία εσοχών στάθμευσης

• διασφάλιση ομαλών συνθηκών κίνησης ΑΜΕΑ

Η υλοποίηση των έργων θα γίνει σταδιακά, και ο χρόνος
ολοκλήρωσης τους θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα εξεύρεσης των
απαιτούμενων πόρων από το Δήμο ( στόχος η δεκαετία).



Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας –
ITS- Ευφυείς μεταφορές



ΚΕΝΤΡΟ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

• Διαχείριση στόλου λεωφορείων

• Διαχείριση σηματοδοτών και παροχή προτεραιότητας σε λεωφορεία και οχήματα εκτάκτου
ανάγκης.

• Διαχείριση πρόσβασης πεζοδρομημένων ζωνών (στα κέντρα των πόλεων). Ιδιαίτερα σημαντικό
για την τροφοδοσία, την πρόσβαση των κατοίκων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης εκτός
οδού και γενικότερα για τον έλεγχο της εισόδου οχημάτων στους πεζοδρόμους σε 24ωρη βάση.

• Ευφυές σύστημα διαχείρισης της στάθμευσης εκτός οδού. Πληροφόρηση οδηγών για κενές
θέσεις σε χώρους στάθμευσης εκτός οδού, δημόσιας χρήσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη
μείωση των διαδρομών για αναζήτηση θέσης.

• Παρακολούθηση κατάληψης θέσεων στάθμευσης στην οδό

 χρήση προηγμένων συστημάτων που αποτρέπουν τον ακατάλληλο χειρισμό από τους χρήστες
καθώς και τον βανδαλισμό συσκευών ανίχνευσης κατάληψης θέσης

 έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, μέσω αυτόματου συστήματος, της πραγματικής χρήσης των
θέσεων στάθμευσης και της πληρωμής των τελών στάθμευσης, ώστε να διευκολυνθεί το έργο
των ελεγκτών και, συνεπώς, να είναι δυνατή η επιτόπου επιβολή κυρώσεων,

 ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης επί πληρωμή, σε
πραγματικό χρόνο μέσω σχετικής εφαρμογής



Παραδείγματα από πόλεις του 
σήμερα και του αύριο…



Οι ελληνικές πόλεις σήμερα



Οι ελληνικές πόλεις σήμερα



Μετά…….

Πριν…….

Βιώσιμες πόλεις - Αναδιαμόρφωση 
οδών, Παραδείγματα από Ελληνικές πόλεις



Μετά…….

Πριν…….

Βιώσιμες πόλεις - Αναδιαμόρφωση 
οδών, Παραδείγματα από Ελληνικές πόλεις



Μετά…….

Πριν…….

Βιώσιμες πόλεις - Αναδιαμόρφωση 
οδού, Γιορκ, Αγγλία



Ανθρώπινες πόλεις- το όραμα για το 
αύριο - ΙΩΑΝΝΙΝΑ



Ανθρώπινες πόλεις- το όραμα για το 
αύριο - ΙΩΑΝΝΙΝΑ



Ανθρώπινες πόλεις- το όραμα για  το 
αύριο



Ανθρώπινες πόλεις- το όραμα για το 
αύριο



Ανθρώπινες πόλεις- το όραμα για το 
αύριο



Ανθρώπινες πόλεις- το όραμα για το 
αύριο



Η ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Δήμου Ιωαννιτών

Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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