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Τα δυο κυρια προβληματα του Κυκλοφοριακου συστηματος  του  

Λεκανοπεδιου Ιωαννίνων. 
 

Προτασεις στους στοχους και Δρασεις του ΒΑΑ. 
Η  εξελιξη των κυκλοφοριακων από τη δεκαετια του 1980. 
Από τα μέσα της δεκαετιας του 1980 αρχισαν να συζητουνται στην πολη μας τα 

«κυκλοφοριακα». Οι συνεχως αυξανομενες μετακινησεων με ΙΧ, στο αστικο οδικο δικτυο που ειχε 
σχεδιαστει δεκαετιες πριν,με τα πολεοδομικα προτυπα της μεταπολεμικης περιοδου,ειχαν αρχισει 
να δημιουργουν εμφανεις κυκλοφοριακες επιπτωσεις. Στις προτεραιοτητες της εποχης εκεινης που  

ηταν, η καλυψη των αναγκων στεγασης του πληθυσμου που μετακομιζε από την υπαιθρο στα 
αστικα κεντρα, προστεθηκαν σταδιακα και τα κυκλοφοριακα προβληματα. 

Η ελλειψη στρατηγικου σχεδιασμου στην χωροταξια και αναπτυξη των δικτυων 

μεταφορων, αποτελεσε την κυρια αιτια των στρεβλωσεων που συνανταμε σημερα. Οι διαχρονικες 
δρασεις βελτιωσης των δικτυων σε βραχυχρονιο οριζοντα, μετεφεραν σε μελλοντικο χρονο την 
αναγκαιοτητα στρατηγικης για την αναδιοργανωση του οδικου δικτυου και τις αναγκες καλυψης 

της συνεχως αυξανομενης ζητησης στον τομεα των μεταφορικων. 
Η εξελιξη του οδικου δικτυου της πολης και του λεκανοπεδιου, υπηρξε αποτελεσμα αυτων 

των πολιτικων. Παρ ολες τις προσπαθειες πολεοδομικου και κυκλοφοριακου εκσυγχρονισμου στις 

δεκαετιες 1990 και 2000, οι παρεμβασεις στο οδικο δικτυο συνεχιζαν να κινουνται στην 
κατευθυνση των «βελτιωσεων», των υφισταμενων οδικων αξονων. 

Η προσπαθεια στρατηγικου σχεδιασμου με την συνταξη του Ρυθμιστικου σχεδιου,δεν 

ολοκληρωθηκε με την εγκριση και θεσμοθετηση του. Η Πολεοδομικη, αποσπασματικη επεκταση 
των επιμερους οικιστικων συγκροτηματων του λεκανοπεδιου,στηριχτηκε στον κορμο των 
υπεραστικων αξονων και ενσωματωσε στο αστικο δικτυο σημαντικα τμηματα,που αποτελουν τις 

σημερινες συλλεκτηριες «αρτηριες»αρκετες. Οι προσπαθειες από τις μεχρι σημερα κυκλοφοριακες 
μελετες, την αναδιοργανωση και τροποποιηση της ιεραρχησης, την προσπαθεια δημιουργιας 

στοιχειωδων δακτυλιων, για την εξυπηρετηση των φορτων κυκλοφοριας  και την αμβλυνση των 
κυκλοφοριακων επιπτωσεων, δεν ειχαν ουσιαστικα αποτελεσματα. 

Στην υφισταμενη  διαρθρωση του αστικου  οδικου δικτυου τοπικες αρτηριες εξυπηρετουν 

διερχομενες κινησεις  και βαρια κυκλοφορια και αντιστροφα ,επεμβασεις σε τοπικες αρτηριες που 
αναπτυχθηκαν με χαρακτηριστικα αρτηριων για εξυπηρετηση υψηλου φορτου και ταχυτητων,να 
εξυπηρετουν χαμηλους φορτους με προβληματα οδικης ασφαλειας λογω υψηλων ταχυτητων .  

Οι κυκλοφοριακες μελετες που εγκριθηκαν από το Δημο, εξαντληθηκαν σε ρυθμισεις 
αμεσων αναγκων στη διαχειριση των ροων του υφισταμενου δικτυου. Διατυπωθηκαν 
αποσπασμτικες προτασεις στρατηγικου χαρακτηρα, χωρις ουσιαστικα αποτελεσματα.Η 

αναγκαιοτητα διαμορφωσης στρατηγικη αναπτυξης των δικτυων και του κυκλοφοριακου 
συστηματος,παρεμεινε στα αζητητα . 

Από τη δεκαετια του 1980 αρχιζουν στην Ευρωπη αναζητησεις στρατηγικης για την 

επιλυση των κυκλοφοριακων προβληματων που ειχαν ηδη διογκωθει υπερμετρα στα αστικα κεντρα 
της Ευρωπης, λογω της κυριαρχιας του ΙΧ με  μεγαλα ποσοστα στις καθημερινες μετακινησεις. 

Από τα μέσα της δεκαετιας του 1990, αρχισε να αναπτυσσεται η εναλλακτικη στρατηγικη 

της «Βιωσιμης Κινητικοτητας»   και αρχισε να εφαρμοζεται σταδιακα αρχικα στα μεγαλα αστικα 
κεντρα της Ευρωπης και στη συνεχεια και στα πιο μικρα. Σημερα όλα σχεδον τα αστικα κεντρα της 

Ευρωπης εχουν υιοθετησει και εφαρμοσει τη στρατηγικη της «Βιωσιμης Κινητικοτητας»,με πολύ 
θετικα αποτελεσματα. Σχεδον τα κεντρα των οικιστικων συγκροτηματων της ευρωπης, ακομη και 
χωρών που ενταχθηκαν τα τελευται 20 ετη,εχουν αναπλαστει και εχουν ενταχθει τα εναλλακτικα 

μέσα μετακινησης στην καθημερινοτητα των πολιτων. 
Στη διαδικασια αυτή, η Ευρωπαικη Επιτροπη διαμορφωσε το στρατηγικο πλαισιο για 

την αναπτυξη «Βιωσιμη κινητικοτητα». Απο τις αρχες του 2000 αρχισαν να δημοσιευονται  οι 

πρωτες οδηγιες. Σημερα υπαρχει πληρως ολοκληρωμενο το θεωρητικο πλαισιο που εφαρμοζεται, 
και διευρυνονται οι στοχοι του στα πλαισια της κλιματικης κρισης και της «Πρασινης 
Συμφωνιας». 

Η πολη μας ακολουθησε με μια καθυστερηση πλεον της εικοσαετιας και ο Δημος 
διαμορφωσε το Σχεδιο της Βιωσιμης κινητικοτητας (ΣΒΑΚ) το 2017-18. Για την εγκριση του 
διεξηχθησαν διαβουλευσεις και εγκριση των σταδιων από το Δημοτικο συμβουλιο. 
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Η οριστικη παραλαβη του από το Δημοτικο Συμβουλιο,εγινε μετα 2 ετη από την 

ολοκληρωση και εγκριση του από την Τεχνικη Υπηρεσια του Δημου. Κατα τη διαδικασια  αυτή και 
μετα την αποφαση του Δημοτικου συμβουλιου το 2021, αρχισαν να διατυπωνονται αποψεις περι 
τροποποιησης της «κυκλοφοριακης μελετης». 

Αρχισαν να αναπτυσσονται αμφισβητησεις σχετικες με το στρατηγικο, που 
αναπτυχθηκε στο ΣΒΑΚ, που προερχονται από το εσωτερικο περιβαλλον του Δημου, χωρις να 
διατυπωνονται καθαρες αποψεις, επισημανσεις, η προτασεις, για αλλαγες που δεν εχουν ακομη 

προσδιοριστει, δεδομενου ότι το ΣΒΑΚ δεν εχει ακομη εφαρμοστει και επομενως δεν εχουμε 
αποτελεσματα που θα μπορουσαν να αξιολογηθουν και να επαληθευτουν ως προς την ορθοτητα 
της επιλογης τους.  

Στη διαμορφωση του ΣΒΑΚ το διαστημα 2017-2018 πραγματοποιηθηκε πληθος ερευνων 
και μετρησεων. Διερευνηθηκαν και αποτυπωθηκαν διεξοδικα και με μεγαλη λεπτομερεις, ολα τα 
κυκλοφοριακα μεγεθη που αφορουν τις μετακινησεις με το ΙΧ, τα ΜΜΜ, τις πεζη μετακινησεις , 

όπως και ερευνες Προελευσης – Προορισμου σε σημαντικα μεγαλο δειγμα 
πληθυσμου..Δημιουργηθηκε μοντελο μακροπροσομειωσης και αξιολογηθηκαν δυο σεναρια 

για την επιλογη των λυσεων σχετικα με  την ενταξη του συστηματος εναλλακτικων 
μετακινησεων και τις αναπλασεις περιοχων του κεντρου. Όλα τα στοιχεια που εχουν 
παραδοθει στην Τ.Υ.του Δημου, δεν αμφισβητηθηκαν και οποιαδηποτε στιγμη μπορουν να 

επαληθευτουν,ως προς την ορθοτητα τους. 
Η εφαρμογη της στρατηγικης του ΣΒΑΚ, προυποθετει την εκπονηση μελετης εφαρμογης 

που  πρεπει να καθορισει τις προτεραιοτητες, τα χρονοδιαγραμματα και τους αναγκαιους πορους, 

ώστε να καταστει εφικτη η παραπερα συνταξη των κατασκευαστικων μελετων για τις αναγκαιες και 
απαραιτητες υποδομες που θα δημιουργηθουν,ώστε  να συναδουν με τους στοχους του ΣΒΑΚ.  

Στην περιοδο των δυ0 τελευταιων ετων, ο Δημος αντι να προχωρησει στην ολοκληρωση 

του σχεδιασμου με την μελετη εφαρμογης του ΣΒΑΚ, προχωρησε σε επιμερους μελετες που 
αναιρουν βασικες κατευθυνσεις του ΣΒΑΚ,οπως πχ η μελετη της ελεγχομενης 
σταθμευσης που αλλαζει ριζικα το στρατηγικο σχεδιο για τη σταθμευση στο κεντρο, που 

διαμορφωσε το ΣΒΑΚ, με την επιλογη αυξησης του  αριθμου των θεσεων και της περιοχης 
επιρροης, που ουσιαστικα προσπαθουν να αυξησουν τον δεικτη εναλλαγης σταθμευσης και 
τελικα την αυξηση της προσφορας θεσεων στο κεντρο.  

Η μελετη, της «ελεγχομενης σταθμευσης» που εγκριθηκε από την ΤΥ του Δημου ερχεται 
σε αντιπαραθεση με το ΣΒΑΚ, που η ΤΥ ενεκρινε το 2018  και το Δημοτικο Συμβουλιο παρελαβε 
οριστικα. Στην περιπτωση που εγκριθει,μετα τις Δ.Εκλογες, ουσιαστικα θα καταργησει τη 

στρατηγικη της «Βιωσιμης κινητικοτητας»  και θα αποκαταστησει σε ρολο κυριαρχιας του 
ΙΧ στο κεντρο της πολης.  

Το προς διαβουλευση σχεδιο ΒΑΑ 2021-27 του Δημου, εμπεριεχεται προταση δρασης, 
προφανως από τις υπηρεσιες του Δημου, με χρηματοδοτηση για τη δημιουργια περιππου 80-90 
νεων χωρων σταθμευσης στο οικιστικο συγκροτημα και δεν γινεται καμμια αναφορα και 

προταση χρηματοδοτησης για τα περιφρειακα παρκινγκ και το συστημα ενναλλακτικων 
μεσων μετακινησης και την αναπλαση του κεντρικου πυρηνα με κορμο την Αβερωφ. 

Στις προτασεις του ΒΑΑ σχετικες με την Βιωσιμη κινητικοτητα ,δεν προτεινονται οι δρασεις 

που αφορουν τον πυρηνα της στρατηγικης, αλλα  εμπεριεχονται προτασεις με σημαντικους πορους 
που αφορουν το οδικο δικτυο, που στις περισσοτερες περιπτωσεις δεν είναι προτεραιοτητας. Η 
ελλειψη της μελετης εφαρμογης του ΣΒΑΚ παραγει στρεβλωσεις που μαλλον μεσοπροθεσμα δεν  

φερουν τα επιθυμουμενα αποτελεσματα. 
 Η διεμορφωση του σχεδιουΒΑΑ , θα μπορουσε να συνδυασει με αριστο τροπο το αμεσο 

με το μεσο-μακροπροθεσμο, στην περιπτωση που αναπτυχθουν οι δρασεις που περιλαμβανονται 

στο εγκεκριμμενο ΣΒΑΚ, στη βαση προτεραιοτητων και  χρονοδιαγραμματων που θα καθιστουσαν 
το σχεδιο συνεκτικο και αποτελεσματικο.  

Η περιοδος μεχρι το 2030 είναι πολύ κρισιμη για να διαμορφωθουν και υλοποιηθουν 

δρασεις, για την «Πρασινη Συμφωνια» και το Στοχο «Τα Γιαννινα σττις 100 πολεις 
ουδετερες κλιματικα». Παρατηρουμε στο σχεδιο προτασεις από τις υπηρεσιες του Δημου ,σε 

διασπαρτους στοχους, που δεν εχουν κατευθυνση προς τους ανωτερω στοχους.  
Απαντηση στο πως θα μειωθουν οι εκπομπες αεριων του θερμοκηπιου δεν υπαρχουν 

πουθενα στο σχεδιο. Η πολη μας παραγει CO2 κάθε χρονο από την καυση ορυκτων καυσιμων 

(αυτοκινητο, θερμανση -κλιματισμος κατοικιων και Δημοσιων κτιριων) που ξεπερνουν τις 250.000 
τοννους.  

Στο Δημο στην κατευθυνση δημιουργιας νεων υποδομων στον τομεα των μεταφορων, ειτε 

βελτιωσης των υφισταμενων, λογω των πεπερασμενων πορων, συνηθως σχεδιαζονται στη βαση 
πολύ μικρου χρονικου οριζοντα.  
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Στις υποδομες που αναπτυσσονται τελευταια στο κεντρο της πολης,προκαλει μεγαλη 

απορια στους συμπολιτες μας το γιατι δεν περιλαμβανονται, στα υπο κατασκευη τμηματα, οι 
ποδηλατοδρομοι, που εχουν συμπεριληφθει στο ΣΒΑΚ από το 2018. Στο ερωτημα« θα 
ξανασκαψετε την πολη»  δεν υπαρχει απαντηση από τις υπηρεσιες του Δημου. 

 Οι υπηρεσιες του Δημου εχουν συσσωρευμενη μεγαλη εμπειρια από τις  επιλογες στοχων 
και δρασεων που δεν ειχαν την απαραιτητη επιστημονικη  διερευνηση, τεκμηριωση, 
δημιουργηθηκαν επιπτωσεις και αστοχιες.  

Η διατυπωση αμφισβητησεων σχετικα με το ΣΒΑΚ και οι αποψεις περι αναθεωρησεως του, 
για να αναδειξουν και τεκμηριωσουν τις οποιεσδηποτε επιθυμητες βελτιωσεις κριθουν αναγκαιες,  
θα πρεπει να διατυπωθουν με σαφηνεια και να εξεταστουν, ως επιπλεον σεναρια εκτος των δυο 

σεναριων που δημιουργηθηκαν στα πλαισια του ΣΒΑΚ και εξεταστηκαν οι επιπτωσεις τους. 
Στις περιπτωσεις επιλογης δρασεων, που δεν προτεινονται στον υφισταμενο 

σχεδιασμο και κυριως στο ΣΒΑΚ, ειτε αλλαζοντας τις προτεραιοτητες που εχει θεσει, τοτε τα 

αποοτελεσματα τους, το πιο πιθανο είναι στην καλυτερη των περιπτωσεων να μην αποφερουν τα 
επιθυμητα αποτελεσματα και στη χειροτερη να  δημιουργησουν αρνητικες επιπτωσεις. 

Σημερα τα μέσα που εχουμε στη διαθεση μας, για την προβλεψη και εξεταση επιπτωσεων , 
είναι ικανα να μας δωσουν σαφεις ενδειξεις για τα αποτελεσματα. Οι επιλογες και προτσεις του 
ΣΒΑΚ στηριζονται σε κυκλοφοριακο μοντελο που αναπτυχθηκε με το πιο συγχρονο λογισμικο που 

εχουμε στη διαθεση μας.  
Αντιθετα η επιλογη δρασεων με εμπειρικα κριτηρια, χωρις επιστημονικη στηριξη,το 

πιο πιθανο είναι να φερουν αρνητικες επιπτωσεις, πιθανα στο αμεσο αλλα κυριως στο μεσο-

μακροπροθεσμο οριζοντα.  
Στη βαση των παραπανω θα προσπαθησω να θεσω στο επικεντρο της συζητησης τον 

πυρηνα των κυκλοφοριακων προβληματων του λεκανοπεδιου και της πολης, στην κατευθυνση 

σταδιακης αρσης των αρνητικων επιπτωσεων που δημιουργουν στην καθημερινοτητα μας. 
Η παρουσα προταση για συζητηση ,στα πλαισια της διαβουλευσης για τη διαμορφωση του 

ΒΑΑ του Δημου, για την περιοδο 2021-27,δεν εχει στοχο να αναλυσει το συνολο των προβληματων 

του κυκλοφοριακου σχεδιασμου και τις δυσκολιες στην  αναπτυξη της στρατηγικης της Βιωσιμης 
κινητικοτητας στην πολη μας. 

Στοχος της παρουσας αποτελει,να θεσει στο επικεντρο του διαλογου τις δυο στρατηγικες 

που  εφαρμοζονται  στον τομεα των οδικων μεταφορων και της λειτουργιας του κυκλοφοριακου 
συστηματος της πολης κσι του λεκανοπεδιου. 

Στη διαμορφωση της κοινης γνωμης, του κάθε  συμπολιτη μας, θα προσπαθησω να 

συμβαλλω δημιουργικα θετοντας στην κριση του,κρισιμα μεγεθη,στοιχεια,δεδομενα και αλες 
πρακτικες  που εφαρμοστηκαν στις προηγμενες χωρες της Ευρωπαικης Ενωσης και εφεραν θετικα 

αποτελεσματα. 
Η γνωμη ολων είναι απαραιτητη, στο Δημοκρατικο διαλογο που αναπτυσσεται για την 

εξελιξη της πολης μας, στην ενδιαφερουσα εποχη που διανυει η ανθρωποτητα.  

Η γνωμη όταν στηριζεται στην επιστημη, παραγει θετικα αποτελεσματα και  διαφερει από 
τη γνωμη που στηριζεται μονο στην εμπειρια.Η εμπειρικη γνωση παραγει στρεβλωσεις και 
αστοχιες.   
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Τα Χαρακτηριστικα της κυκλοφοριας. Ο Στρατηγικος σχεδιασμος. 
 
Καθημερινά στο Λεκανοπέδιο εκτελουνται πάνω από 130000  μετακινήσεις με 

κυρίαρχο μέσο το ΙΧ σε ποσοστό ανω του (85-90%) από τα ατομικά μεταφορικά μέσα, κυρίως το 

ΙΧ και τα δίκυκλα.  
 Τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν πολύ  μικρό ποσοστό  του μεταφορικού έργου και   

δεν  αποτελούν ανταγωνιστικό μεταφορικο μεσο στο ΙΧ .  

Το κυκλοφοριακό  σύστημα  της πόλης και του Λεκανοπεδίου, αναπτυχθηκε στην σημερινη 
του δομή, τις προηγουμενες δεκαετίες, χωρίς στρατηγικο σχεδιασμό και προβλέψεις. Κυριαρχησε η 
τακτικη κάλυψης των  κυκλοφοριακών αναγκών σε βραχυχρονιο οριζοντα, χωρις να συνδεεται με 

μελλοντικές ανάγκες. 
Στον Πολεοδομικο σχεδιασμο και στην προοπτική πληρους αναπτυξης των οικιστικων 

συγκροτηματων του Δημου, ισως  ξεπερασουν τις 250.000 κατοικους. 

Στην εξελοξη αυτή, θα εχουμε σημαντική αυξηση των μετακινήσεων με ΙΧ. Η γεννεση των 
μετακινησεων εντος του λεκανοπεδιου,σε στρατηγικο οριζοντα, ισως  διπλασιαστει, δεδομένης της 
ετησιας αυξησης της ιδιοκτησιας  του ΙΧ.  

Οι θετικες προοπτικες αναπτυξης της οικονομιας της Ηπειρου (με κορμο κυριως τον 
τουρισμο,αλλα και τις υπηρεσιες, την καινοτομια και τεχνολογια, τον αγροτοδιατροφικο τομεα), η 
προοπτικη της οικονομικης αναπτυξης των δυτικων Βαλκανιων με τη δημιουργια  του Αδριατικου 

αξονα μεταφορων και τη διασυνδεση του με το δικο μας Εθνικο και Διεθνες συστημα μεταφορων, 
είναι προφανες οτι θα επηρεαστουν τα τοπικα συστηματα μεταφορων, της Ηπειρου και κυριως του 

λεκανοπεδιου, από τη σημαντικη αυξηση των φορτων κυκλοφοριας.   
Στην προβλεψη και εξεταση μακροχρονιων επιπτωσεων από  τυχον υπερβολικη αυξηση 

των φορτων κυκλοφοριας στο κυριο και δευτερευον οδικο δικτυο της πολης και του λεκανοπεδιου 

από την υπερτοπικη διερχομενη κυκλοφορια, θα πρεπει να συμπεριληφθει και η στρατηγικη τους 
διασταση, στις δρασεις που σημερα σχεδιαζονται. 

Ως παραδειγμα αναφερω την προβλεπομενη στο ΓΠΣ καθετη 

αρτηρια στον κομβο στο Γιαννιωτικο Σαλονι, προς την Ανατολη, η 
οποία όταν και αν κατασκευαστει,δεν μπορει να συνδεθει με την υπο 
κατσκευη επεκταση της αρτηριας Γεννηματα προς το Γεωργικο 

σταθμο και θα μπορουσε να συμβαλει στην διοχετευση προς την 
περιφερειακη οδο, της διερχομενης κυκλοφοριας από ΝΑ 
λεκανοπεδιο, προς Βορειο λεκανοπεδιο.  

Η Περιφερειακη οδος, που κατασκευαστηκε πριν από 25 ετη, 
απορροφησε την διερχομενη βαρηα κυκλοφορια  από  τον αξονα     
Μακρυγιαννη, Σπ.Λαμπρου-Σουλιου-Δομπολη, δεν μπορεσε όμως 

να συνδεθει λειτουργικα με το εσωτερικο δικτυο της πολης.  
Στην οικιστικη αναπτυξη και τον πολεοδομικο σχεδιασμο, δεν 

διαμορφωθηκε  ολοκληρωμενη στρατηγικη για την αναπτυξη της 
και δεν προβλεφθηκαν ενδιαμεσες  συνδεσεις με το κεντρο της 

(ακτινικη διαρθρωση κυριων αρτηριων) πολης, με αποτελεσμα η συνδεση της Περιφερειακης με το αστικο 

οδικο δικτυο να γινεται ουσιαστικα τα ακρα του πολεοδομικου 
συγκροτηματος. 
 

Ο πυρηνας των κυκλοφοριακων προβληματων  
της πόλης των Ιωαννίνων. 

 

1.Η διερχομενη από το κεντρο κυκλοφορια στον αξονα Β-Ν. 
Η υποχρεωτική  κίνηση  στους ανωτέρω διαμήκεις άξονες-διαδρομους, οδηγει 

πολύ μεγαλο ποσοστο του καθημερινου φορτου της διερχομενης κυκλοφοριας στον κεντρικο 
πυρηνα της πολης. Τμηματα του παλαιου Εθνικου και επαρχιακου δικτυου ενσωματωθηκαν  στο 
αστικο οδικο δικτυο και αποτελουν τους αξονες της διαμπερους από το κεντρο κυκλοφοριας, όπως:   

  Ε.Ο-Ιωαν-Ηγ-Μακρυγ-Βηλαρά -Μπιζανιου-Nικοπόλεως 
  Ε.Ο.Ιωαν-Κονιτσας-Γραμμου-Παπανδρέου-Μακαριου–  
      Νικοπόπεως-Ανατολη-ΕΟ ιωανν-Αθηνων. 

  Ε.Ο Ιωαν.Κονιτσας-Παπανδρεου-Μακαριου-Γεννηματα- 
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         Κατσικα-Εγν Οδο. 

                 Ε.Ο.Ιωαν-Δωδωνης-Νιαρχου-κεντρο–Αβερωφ-Καστρο 
Ε.Ο.Ηγ-Μακρυγιαννη-Μεγ.Αλεξαν-Σουλιου-Δομπολη. -  

Το κύριο οδικό δίκτυο της πόλης (κυριες αρτηριες) 

αναπτύχθηκε ακτινικά από το κέντρο προς την περιφέρεια, λόγω των 
φυσικών εμποδίων, της λίμνης ανατολικά και του ορεινού όγκου  
δυτικά.     

Το πολεοδομικο συγκροτημα αναγκαστικα αναπτυχθηκε σε 
διαμηκη μορφη, στον αξονα Β-Ν. Η έλλειψη και αδυναμια δημιουργιας   
Ολοκληρωμενου συστηματος δακτυλίων κυκλοφορίας, οδηγεί 

σημαντικα μεγαλο ποσοστό του συνολικού φόρτου, στο οδικο δικτυο 
του κεντρου.                                              

Η αδυναμία δημιουργίας δακτυλίων (εσωτερικών και 

εξωτερικών εγκάρσιων διαδρομών), λογω των φυσικων εμποδιων 
(λιμνη ανατολικα, λοφος, ορεινος ογκος δυτικα)  στο  βασικό οδικό 

(ελλειψη εσωτερικων δακτυλιων) δίκτυο, δεν επιτρέπει τη λειτουργική διασύνδεση μεταξυ των ανωτέρω  
ακτινικης μορφης αρτηριών με αποτελεσμα να ελαχιστοποιουνται οι δυνατότητες επιλογής 
εναλλακτικών διαδρομών ανταγωνιστικων σε χρονο, προς τους εσωτερικους και 

εξωτερικους προορισμους.  
Οι υφισταμενες  ενδιαμεσες συνδεσεις λειτουργικα εξυπηρετουνται από τις τοπικες 

οδους, που λειτουργουν ως  

  αρτηριες , ενώ ουσιαστικα είναι συλλεκτηριιες των τοπικων οδων. 
Αυτή η ελλειπης λειτουργικη διαρθρωση-ιεραρχηση  και συνδεση του τοπικου 

δικτυου με την περιφερειακη οδο και τους αυτοκινητοδρομους 

αποτελει τον κυριο παραγοντα που οι διαμπερεις κινησεις 
διεξαγονται από το οδικο δικτυο του κεντρου της πολης, λογω της 
σχετικα μικροτερης σε αποσταση και χρονο διαδρομης από 

το κεντρο.    
Το κέντρο  πιέζεται  σημαντικά  κατά τις ώρες αιχμής 

των εργάσιμων  ημερών από την  απολήγουσα (σταθμευουσα) 

και διερχόμενη κυκλοφορίια. 
Η διαρθρωση αυτου του συστηματος προεκυψε  
διαχρονικα.Οι κατά καιρους βελτιωσεις και η αναπτυξη των 

διατομων του κυριου οδικου δικτυου, γινοταν μεταπολεμικα στη 
βαση αντιμετωπισης αμεσων προβληματων σε βραχυχρονιο 

οριζοντα, χωρις στρατηγικο σχεδιο και προβλεψη.                                 
(Θεωρητικη αναπτυξη ομοκεντρων δακτυλιων) Στην εξελιξη  αυτου του συστηματος δεν υπηρξε προβλεψη 
μελλοντικης αναπτυξης με αποτελεσμα,για την καλυψη των τοτε πολεοδομικων-οικιστικων 

αναγκων να μη εξασφαλιστει ο χωρος που  σημερα είναι  αναγκαιος για την αναπτυξη καθετων 
αρτηριων και δακτυλιων. 

 

Εξελιξη των φορτων κυκλοφοριας. 
Από τους καταγεγραμμενους φορτους της δεκαετιας 2000-2010  ειχαμε  στους άξονες, 

Δωδώνης 35.000 ΜΕΑ/24ωρο (Μον Επιβ Αυτοκ), Σπ Λαμπρου 28.000, 

Μακαριου 28.000, Κατσαρη 13117, Πυρσινελλα 22517, Παπανδρέου 
20.800. Το οδικο δικτυο του κεντρου κατά τις ωρες αιχμης βρισκοταν 
σε ασφυκτικες συνθηκες κορεσμου.   

Παρ ολη τη μειωση των φορτων κυκλοφοριας,  κατά τη 
δεκαετια 2010-2020, περιππου κατά 35% σε σχεση με τη δεκαετια 
2000-2010, σημερα παρουσιάζεται ταση αυξησης και εμφανιζονται 

συνθηκες κορεσμου σε τμηματα και συμφόρηση  σε κρισιμους 
κομβους.   

Παρατηρειται  σημαντική  αύξηση, του χρόνου διέλευσης 
από το κέντρο, με επιπτωσεις στη   ρύπανση, (θορυβος, καυσαερια) 
και καθυστερήσεις σε κόμβους.  

Παρουσιάζονται ουρές συσσώρευσης  και καθυστερήσεις σε ώρες 
αιχμής σε κόμβους, ιδιαίτερα σε καθετες δευτερεύουσες οδούς και  
απαιτείται σε πολλες περιπτωσεις η παρουσία τροχονόμου για τη  

(διαγραμμα φορτων του 2000)     ρυθμιση της κυκλοφοριακής  ροής.  
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Η στάθμευση παρά την οδό νομιμη και παράνομη στο κυριο οδικό δικτυο του κέντρου 

μειώνει στο ημισυ σχεδόν την κυκλοφοριακή Ικανότητα, με κυκλοφοριακες επιπτωσεις και 
υποβάθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών του κεντρου  (αυξηση ρυπων, θορυβου). Η 
πολη αντιμετωπίζει πρόβλημα    ρυπανσης του περιβάλλοντος της.    

Τα φαινόμενα κορεσμού του οδικού δικτύου επεκτείνονται σε όλο και μεγαλύτερες 
ζώνες του κέντρου  και  σε μεγαλύτερο  
χρονικό φάσμα   κατά  τη διάρκεια  του  

24ωρου.  
          Οι ημερησιες δέσμες των ωρών  
αιχμής πσρουσιαζουν  τασεις αυξησης σε 

διάρκεια και ένταση κυκλοφορίας, σχεδόν 
καθ όλη τη διάρκεια του έτους.  
 Η  εξελιξη των φορτων κυκλοφοριας στις 

επομενες δεκαετιες, ειτε λογω της 
αυξησης του δεικτη ιδιοκτησίας 

οχημάτων, ειτε από τις διαφαινόμενες 
τασεις αναπτυξης  της Ηπειρου, ειτε της  
 

αυξησης των ροων από τα διευρωπαικα 
(πινακας φορτων κυκλοφοριας του 2018-ΣΒΑΚ)  δικτυα των δυτικων Βαλκανιων, θα οδηγησουν σε αδιεξοδα 
το κεντρο της πολης.   

Βασει των φορτων του 2018 διερχονται συνολικα από τις κυριες 
                      αρτηριες του  καθημερινα σχεδον 100.000 ΙΧ.   
             Αν εξαιρεσουμε το φορτο της Σπυρου   Λαμπρου (περ 24000)  από το κεντρικο δικτυο 

διερχονται περ. 75000 ΙΧ. Ο αναπτυξιακός αξονας Β-Ν του λεκανοπεδίου παράγει το μεγαλύτερο 
μερος των καθημερινών μετακινησεων,  από 130.000 εως και πανω από 150.000 διεξαγονται 

καθημερινα στις κυκλοφοριακες αρτηρίες Β-Ν.  

Με συντηρητικες προβλεψεις για τις 
επομενες 2 δεκαετιες, η αυξηση των φορτων 
μπορει να αυξηθει σε ποσοστα 50-100% των 

υφισταμενων. Οι τιμες του παραπανω πινακα θα 
πλησιαζουν τους φορτους κορεσμου του οδικου 
δικτυου της πολης.  

Με ηπιες προβλεψεις θα εχουμε στους 
ανωτερω κυριους άξονες, Δωδώνης 30.000-

40.000 ΜΕΑ/24ωρο, Σπ Λαμπρου 25.000-30.000, 
Μακαριου 25.000-30.000, Κατσαρη 10.000-
15.000, Πυρσινελλα 20.000-25000, Παπανδρέου 

20.000-30.000. 
(υφιστάμενοι Οδικοι αξονες  διερχομενης κυκλοφοριας)Ουσιαστικα θα προκειται για διαδικασια προοδευτικης 
εξαντλησης της κυκοφοριακης ικανοτητας του υφισταμενου οδικου δικτυου . 

Στη βαση αυτης της προβλεψης, ασχετα από τον χρονο που μπορει να επαληθευτει, ως προς τα    
κυκλοφοριακα μεγεθη, θα πρεπει να διαμορφωθουν στρατηγικες επιλογες που να αποτρεψουν 
μια μη αναστρεψιμη εξελιξη.  

Το κυριαρχο σημερα προβλημα, της απομακρυνσης της διερχομενης από το 
κεντρο κυκλοφοριας, θα πρεπει να εξεταστει σε βαθος και να επιλεγουν οι βελτιστες λυσεις.  
 

Βασικές συνιστώσες του κυκλοφοριακου συστήματος. 
  

Η  διερχομενη απο το κεντρο κυκλοφορια  εξυπηρετει τον  βασικό αναπτυξιακό 
άξονα του  Λεκανοπεδίου που χωροθετειται στην κατεύθυνση Β-Ν.  

Οι δυο πόλοι Αγροτικής παραγωγής στα δύο άκρα του λεκανοπεδιου, η ΒΙΠΕ στα Βόρεια, 

Υγεία-Πανεπιστήμιο στα Ν-Δ και  Εμπόριο - Διοίκηση στο κέντρο. Ο  αναπτυξιακός αυτός άξονας 
αποτελει ταυτόχρονα τον άξονα  αναπτυξης του οικιστικου συγκροτηματος  και τον κυριο αξονα 
των μεταφορών και  της κυκλοφορίας.  

Αξονας μετακινησεων  Ελεουσα - Μπιζάνι. 
Η χωροθετηση και κατασκευη της Περιφερειακης οδου, με τα σημερινα της χαρακτηριστικα 

βοηθησε και βοηθα το κυκλοφοριακο συστημα. Εχει μεταφερει εκτος οικισμου τη διερχομενη 

βαρηα κυκλοφορια. Εξυπηρετει καθημερινα σχεδον 13000 οχηματα, με σχετικα μικρη μειωση από 
το 2010. 

ΟΔΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΦΟΡΤΟΣ EIΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ 

  1 2  1        2 

Λ.ΔΩΔΩΝΗΣ 9952 10030 9952 10030 

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 7967 7988 7967 7988 

ΜΑΚΑΡΙΟΥ 8080 8009 8080 8009 

ΚΑΤΣΑΡΗ 13117   8526   

ΣΠ ΛΑΜΠΡΟΥ 12113 11944 12113 11944 

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9564   9564   

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 8239 1400 1400 8239 

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 7579 10426 7579 7579 

      55229 43759 
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Το μεγαλυτερο ποσοστο των μετακινησεων εχει προελευση και προορισμο το οικιστικό 

συγκρότημα  από  Κατσικα  εως Ελεουσα. 
Οι ελλειψεις στο στρατηγικο σχεδιασμο των μεταφορών σε επίπεδο λεκανοπεδίου και οι ασάφειες 
των  κυκλοφοριακών μελετών,οδηγησαν σε  επέμβασεις που δεν συμβαλουν στην κατευθυνση 

δημιουργιας  συνθηκων Βιωσιμοτητας. 
Οι κυκλοφορικες μελετες που εκπονηθηκαν προσπαθησαν να προσεγγισουν λυσεις στο 

υφισταμενο κυκλοφοριακο συστημα της πολης και δεν εξετάστηκαν επαρκώς οι τάσεις 

μακροπροθεσμης    αναπτυξης στο συνολο του Λεκανοπεδίου. 
Το υφισταμενο οδικό δικτυο  με τη δεδομενη δομη του, είναι προφανές, ότι  εξυπηρετει τις 

μετακινήσεις αυτές με σοβαρές επιπτώσεις, ιδιαιτερα στον τομέα των ατυχημάτων. Στα 15 χλμ από 

το κεντρο της πόλης  συμβαίνει το 70% των ατυχηματων του Νομου. 
Από την αμεση και μεσοπροθεσμη  εξελιξη και αναπτυξη του οδικου δικτυου, θα εξαρτηθει 

αν θα  αμβλυνθουν η θα οξυνθουν περαιτερω οι κυκλοφοριακες  και περιβαλλοντικες επιπτωσεις. 

Η «αστικη διαχυση» στο λεκανοπεδιο και η ταχυτατη οικοδομική ανάπτυξη των 
περιαστικων οικισμων, κατεστησε το περιαστικο οδικο δικτυο λειτουργικο τμημα του κυριως 

αστικου δικτυου. 
Τμηματα του ενταχθηκαν στην υφισταμενη διαρθρωση και ιεραρχηση του αστικου οδικου 

δικτυου, με αποτελεσμα να ενισχυθουν τα κυρια χαρακτηριστικα της λειτουργιας του ακτινικου 

οδικου συστηματος της πολης και να επεκταθουν μεχρι τα ορια του λεκανοπεδιου. Ενισχυθηκαν 
σημαντικα οι ακτινικες κυκλοφοριακες ροες προς το κεντρο της πολης. Το προβλημα που καλειται 
να αντιμετωπισει σημερα ο Δημος, αποτελει συνεπεια αυτης της εξελιξης. 

Οι καθυστερησεις στο στρατηγικο και πολεοδομικο σχεδιασμο, οδηγησαν σε 
στρεβλωσεις, όσο αφορα την λειτουργικη ιεραρχηση του Οδικου Δικτυου.  

Τοπικες οδοι, με φτωχα γεωμετρικα και λειτουργικα χαρακτηριστικα, εξυπηρετουν τη 

διερχομενη από το κεντρο κυκλοφορια, με ολες τις συνεπειες. Αναπτυσσονται αρτηριες με 
προδιαγραφες υψηλων φορτων και ταχυτητων, όταν η επιτρεπομενη ταχυτητα  με αποφαση της 
ΕΕ,θα κατεβει στα 30χλμ/ωρα και σε περιοχες που εχουμε μεγαλα ποσοστα πεζων και 

απαιτουνται οδοι ηπιας κυκλοφοριας. Αναπτυχθηκαν εξωαστικες αρτηριες που ενισχυουν 
παραπερα το ακτινικο συστημα και επιτεινουν το προβλημα της διερχομενης κυκλοφοριας, αντι να 
το αμβλυνουν. 

Το συστημα δακτυλιων, που δεν εχει ακομη ενταχθει στον κυκλοφοριακο σχεδιασμο, ενω 
τμηματα του, που κατασκευαστηκαν η προκειται να κατασκευαστουν,δεν σχεδιαστηκαν με 
κριτηρια λειτουργιας δακτυλιων, αλλα με χαρακτηριστικα, ως τμηματα των ακτινωτων αρτηριων. 

Ο φορτος κυκλοφοριας στην περιφερειακη οδο προερχεται από την υπερτοπικη 
κυκλοφορια. Η Περιφερειακη οδος δεν μπορει να απορροφησει μερος της διερχομενης από το 

κεντρο κυκλοφοριας, γιατι συνδεεται στα ακρα του κυκλοφοριακου συστηματος της πολης.Οι 
υφισταμενες ενδιαμεσες συνδεσεις με το τοπικο δικτυο, λογω των φτωχων γεωμετρικων και 
λειτοτργικων τους χαρακτηριστικων, δεν απορροφουν κινησεις απο το κεντρο της πολης. 

Παραδειγμα η συνδεση του κεντρου με τον κομβο Σταυρακιου μεσω της Σουλιου-Βελουχιωτη, αντι 
να αποφορτιζει το κεντρο, με τη ροη προς  προς το κεντρο φορτιζει την πλατεια Παργης.  

Πυλες εισοδου στο κυκλοφοριακο συστημα της πολης. 

Μετα την κατασκευη της Ιονιας οδου εως το 
Καλπακι, θα εχουμε αλλαγη της πυλης  εισοδου 
προς την Πολη από τον Βορρα.  

Οι ροες από τους κομβους συνδεσης της 
Ιονιας οδου με το κυκλοφοριακο συστημα της 
πολης, θα μετατοπιστουν από Β μεσω της Ε.Ο. Ηγ-

Ιωαννινα-Μακρυγιαννη-κεντρο και Νοτια μεσω του 
κομβου Εγνατιας και Ε.Ο.Ιωαννινων-Αρτας-
Λ.Δωδωνης. Οι ανωτερω δυο κρισιμοι κομβοι 

βρισκονται στα ακρα του οικιστικου συγκροτηματος 
και αντικειμενικα ενισχυουν περαιτερω τη 

διερχομενη από το κεντρο κυκλοφορια.  
Η ελλειψη ενδιαμεσης συνδεσης της 

Ιονιας οδου με το κεντρο στερει τη δυνατοτητα, για 

πολης. τις  μεγαλου μηκους υπερτοπικες           
(Πυλες Εισοδου από αυτ/δρομους στο λεκανοπεδιο)     μετακινησεις, από το κεντρο της πολης, να 
κατευθυνθουν προς τον αυτοκινητοδρομο, χωρις να φορτισουν το υφισταμενο ακτινικο 

κυκλοφοριακο συστημα της  
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Μεσοπροθεσμα,οι προβλεψεις αυξησης των φορτων,παιρνοντας υπ οψιν την  αναμενομενη 

αναπτυξη του Τουρισμου στην Ηπειρο και τα παραλια της, την αναπτυξη των δυτικων Βαλκανιων 
και την αυξηση των ροων προς τη Δυτικη Ελλαδα, είναι προφανες 
ότι θα εχουμε  αυξημενη ζητηση προς το κεντρο της πολης. 

 Δυστυχώς η αναπτυξη του οικιστικου συγκροτηματος της 
πολης, μεταξυ λιμνης και λοφου, αλλα και του  ορεινου ογκου 
δυτικα, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια εναλλακτικών 

επιλογών.    
Όσο καθυστερει η οριστικοποιηση Επιλογων 

στρατηγικου χαρακτηρα, που θα επρεπε να ειχαν γινει πριν 

δεκαετιες, μεταφερουν στο μελλον, προβληματα και θα είναι ακομη 
πιο δυσκολη η επιλυση τους.  

Σημερα με αρκετες δυσκολιες μπορουν να 

αντιμετωπιστουν, στο μελλον, ενδεχεται να μην υπαρχουν εφικτες 
λυσεις, ειτε με πολύ μεγαλο κοστος, ιδιαιτερα σ ότι αφορα τη 

δεσμευση της γης. 
Στο διαλογο που διεξηχθη κατά την εκπονηση του ΣΒΑΚ 

και επανερχεται αυτή την περιοδο, στη διαμορφωση του πλαισιου 

(Ανεπαρκες Τοπικο εσωτερικο δικτυο) ΒΑΑ, θα πρεπει να αποσαφηνιστουν κρισιμες παραμετροι σχετικα με 
τα κυκλοφοριακα χαρακτηριστικα, ώστε οι επιλογες που θα  γινουν να  μην προκαλεσουν σοβαρες 
κυκλοφοριακες επιπτωσεις, ειτε να είναι κατά το δυνατο αντιστρεψιμες και κυριως να μην εχουν 

καθοριστικη αρνητικη επιδραση στην αναπτυξη της 
οικονομιας της πολης  και της ποιοτητας ζωης των 
κατοικων.  

Στην οικονομικη καταρρευση Καλουτσιανης και 
περιοχης Ανεξαρτησιας καθοριστικο ρολο ειχε η 
απομακρυνση των δυο σταθμων ΚΤΕΛ από τη Μπιζανιου 

και Αγορας, χωρις να εξεταστουν οι επιπτωσεις της 
επιλογης και να υπαρξει μεταβατικη περιοδος 
προσαρμογης. 

Στην κατευθυνση κατανοησης των βαθυτερων 
αιτιων των προβληματων, γινεται η παρουσα αναφορα 
στα κυκλοφοριακα προβληματα. 

Θα προσπαθησω την αξιολογηση των 
προβληματων και των  επιλογων επιλυσης τους, στα 

πλαισια της στρατηγικης της Βιωσιμης                        
(Προταση-ετος2000-Αναπλασης-πεζοδρομησης κεντρου) κινητικοτητας, ειτε στην αντιθετη πρακτικη στα 
πλαισια της «Κυκλοφοριακης στρατηγικης».  

Οι δυο αυτές στρατηγικες  κινουνται σε αντιθετες κατευθυνσεις,, όπως επισημαινει 
η Ευρωπαικη Επιτροπη από το 2006. 

 

Aναζητηση λυσεων στην υφιστάμενη κυκλοφοριακη οργανωση 
Στρατηγικες – Δυνατοτητες - Επιλογες. 

 
Στο υφισταμενο κυκλοφοριακο συστημα φαινεται ότι μπορουν να επιλεγουν δυο 

διαφορετικες   στρατηγικες επιλυσης των κυκλοφοριακων προβληματων. 

α. Στη βαση της στρατηγικης της Βιωσιμης κινητικοτητας που αναπτυχθηκε  
στο ΣΒΑΚ και στοχευει στην ενταξη των εναλλακτικων μεσων μετακινησης στο 
κεντρο της πολης. 

β. Στη βαση της «κυκλοφοριακης πρακτικης» που στοχευει στην επιλυση των 
κυκλοφοριακων προβληματων, με κυριαρχο οχημα το ΙΧ, που εξυπηρετει το κεντρο κσι 
σταθμευει σε χώρους σταθμευσης που πρεπει να αναπτυχθουν περαιτερω στο κεντρο, για να 

απορροφησουν την αυξανομενη ζητηση.Η πρακτικη αυτή κυριαρχει σ ολη τη χωρα, γι αυτό μεχρι 
σημερα δεν εχουμε σοβαρη προωθηση της Βιωσιμης κινητικοτητας.   
  

Χαρακτηριστικα του κεντρου. Κυκλοφοριακες-περιβαλλοντικες επιπτωσεις. 
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Το κέντρο της πόλης συγκεντρώνει μεγάλο μερος εμπορίκων δραστηριοτητων, της 

διοίκησης και αναψυχής, με αποτέλεσμα να αποτελεί τον κυριο πόλο αναφοράς για τον 
Τουρισμο και τον πληθυσμό του λεκανοπεδίου και της Ηπειρου.  

Η ζητηση μετακινήσεων προς και από το κέντρο της πόλης είναι πολύ ισχυρή. Την 

τελευταια δεκαετια διαφαινεται τάση αναπτυξης εμπορικών πόλων, εκτος κεντρου  στο 
Λεκανοπέδιο, που εχουν δημιουργήσει ζητηση μετακινήσεων από το κέντρο προς το λεκανοπέδιο. 

Η ανάπλαση περιοχης του κέντρου με την δημιουργια ολοκληρωμενης 

πεζοδρομημενης περιοχης, μπορει δημιουργησει δυνατοτητες να αναπτυχθουν, δυναμικες 
δραστηριοτητες τουρισμου, πολιτισμου και αναψυχής, όπως αναδειχτηκε από τις επιμερους 
πεζοδρομησεις οδων του κεντρου.  

Περιοχες όπως της Καλουτσιανης και της Ανεξαρτησιας μπορουν να ενταχθουν σε 
ολοκληρωμενο σχεδιο αναπλασεων,που σημερα απουσιαζει. Επιλογες που αν 
πραγματοποιηθουν επιτυχώς, θα συμβαλουν στην αναδιοργάνωση του συστηματος κυκλοφοριακής 

οργάνωσης  για την εξυπηρετηση του κεντρου και   οδηγουν στην  επανεξεταση του ισχύοντος     
σύστηματος ροών, με στοχο την απομακρυνση από το κεντρο της διερχομενης 

κυκλοφοριας  και  μειωσης της αποληγουσας - σταθμευουσας κυκλοφοριας  με ευεργετικες 
επιδρασεις στη μειωση των εκπομπων ρυπων.  
      

Η εκλυση αεριων ρυπων από τα καυσαερια  των αυτοκινητων στο κεντρο. 
Η καύση 1 λίτρου ορυκτού καυσίμου παράγει 2,3 κιλά CO2. Με 1 λίτρο καυσίμου στο 

αστικό δίκτυο διανύουμε  6-10 Km. Για μια μέση απόσταση καθημερινής μετακίνησης στον αστικό 

ιστό 3 έως 6 Km καταναλώνουμε περ 0,5 λίτρο καυσίμου.  
Επομένως μια μετακίνηση ΙΧ 3 έως 5 χλμ., στο αστικό δίκτυο, εκλύονται  στην ατμόσφαιρα  
κατά μ.ό.  2,3/2 =1,15 κιλά CO2. 

Στις κύριες αρτηρίες του κεντρου  καταγράφεται διερχομενη και αποληγουσα κυκλοφορια  
καθημερινά περ 100.000 μετακινησεις ΙΧ.  
Για το σύνολο των  100.000 μετακινήσεων  ισοδύναμων  ΙΧ, στο λεκανοπέδιο  εκλύονται: 

100000χ1,15 κιλά =115.000 κιλα,115 τόνοι CO2 ήτοι:  365 Χ 115 = 42000 τόνοι/έτος 
 Επομένως το πρόβλημα της Διερχομένης από το κέντρο κυκλοφορίας, εκτός των 

κυκλοφοριακων επιπτωσεων στο οδικο δικτυο, δημιουργεί  περιβαλλοντικες σοβαρές επιπτώσεις 

που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. 
Για την  αντιμετωπιση του προβληματος αυτου, θα πρεπει να σχεδιαστουν δρασεις στα 

πλαισια της «Πρασινης συμφωνιας», που θα πρεπει να εχουν στοχο τη σταδιακη μειωση των 

εκπομπων CO2 αναλογα με την «απομακρυνση της διερχομενης από το κεντρο κυκλοφοριας 
και τη σημαντικη μειωση της αποληγουσας-σταθμευουσας στο κεντρο κυκλοφοριας. 

 
Για την απομακρυνση της διερχομενης κυκλοφοριας θα πρεπει να αξιολογηθουν, ως 

προς τις επιπτωσεις τους δυο σεναρια:   

 
1. Τη δημιουργια συστηματος δακτυλιων, με κορμο την υφισταμενη 

περιφερειακη οδο, σε δυο κατευθυνσεις.  

Η πρωτη στην περιπτωση δεν αναβαθμιστει και παραμεινει με τα σημερινα της 
χαρακτηριστικα.  

Η δευτερη με την αναβαθμιση της , στη βαση των προτασεων του ΣΒΑΚ με στοχο 

τη δημιουργια αστικου αυτοκινητοδρομου, αρτηριας υψηλων ταχυτητων, ασφαλειας 
και κυκλοφοριακης ικανοτητας  60000-80000 ΜΕΑ. 

2. Την αναπτυξη του διαδρομου Παπανδρεου-Μακαριου σε συο επισης 

κατευθυνσεις:   
Η πρωτη με τη συνδεση της νεας αρτηριας Γεννηματα  με τον κομβο 

Τζουμερκων της Εγνατιας Οδου παιρνοντας υπ οψιν τα δυο σεναρια της 

Περιφερειακης οδου. 
Η δευτερη με το σεναριο της κατασκευης σηραγγας, μεταξυ Μακαριου-

Παπανδρεου (ειχε προταθει στην πρωτη κυκλοφοριακη μελετη, τη δεκαετια του 1990) ,στη 
βαση των δυο σεναριων της Περιφερειακης οδου 

Η αρτηρια αυτή θα πρεπει να αξιολογηθει για εξυπηρετηση φορτων 30.000-40.000 ΜΕΑ. 
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Η πρωτη επιλογη: Δημιουργια συστηματος δακτυλιων. 
 

 
Στην επιλογη αυτή καθοριστικο ρολο εχει 

η Περιφερειακη οδος, που προταθηκε από το 
ΣΒΑΚ, να επεκταθει και να συνδεθει νοτια με την 
Εγνατια Οδο και Βορεια με την Ιονια Οδο στον 

κομβο  
ΒΙΠΕ και να αναβαθμιστει σε αστικο 

αυτοκινητόδρομο, ώστε να εξασφαλιζει υψηλη 

ταχυτητα ροης. Για να καταστει ανταγωνιστικος 
και να προσελκυσει την κυκλοφορια από το 

εσωτερικο δικτυο, θα πρεπει ο χρονος 
διαδρομης να είναι συγκριτικα μικροτερος 
από τον χρονο διαδρομης στο εσωτερικο δικτυο, 

με υψηλες προδιαγραφες ασφαλειας. 
(Αναβαθμιση της Περιφερειακης σε αστικο αυτ/δρομο) 

 

 
Η Περιφερειακη αναπτυσσεται ως αρτηρια με κεντρικο ρολο  στο συστημα 

μετακινησεων της πολης. 

 
H Περιφερειακη οδος που σχεδιάστηκε για να απομακρυνει την διερχομενη βαρηα 

κυκλοφορια από τον αξονα Μακρυγιαννη-Μεγ.Αλεξανδρου-Σουλιου-Δομπολη, τωρα πρεπει να 

αναβαθμιστει και να αναλαβει ένα πολύ πιο  κρισιμο ρολο, της απορροφησης  της διερχομενης 
από το κεντρο κινησης με τη διαμορφωση του 
συστηματος ανακατανομης των μετακινησεων   από και 

προς το εσωτερικο δικτυο της πολης.                    
Η Παρουσιάζει όμως αρκετες δυσκολιες  λόγω 

της αναγκαστικής  χωροθετησης  της μετά το λοφωδες 

αναγλυφο και στη  ελλειματικη διασύνδεση της με το 
εσωτερικό οδικό δίκτυο της πόλης. Δεν επιτρέπει  
ευκολες εναλλακτικές δυνατότητες συνδεσης,παρά μονο 

με λύσεις μεγάλου κόστους.    
Συνδέει αναγκαστικά τα άκρα του αστικού 

οδικου δικτύου και δεν μπορεί  να απομακρυνει τις 
μικρου και μεσαιου μηκους, διερχόμενες κινησεις  από το 
κέντρο μετακινησεις με προελευση το κεντρο και 

προορισμοους στο λεκανοπεδιο και αντιστροφα.  
Παραμένει ως μεγάλο πρόβλημα στρατηγικου 

κυκλοφοριακου σχεδιασμου, της επομενης εικοσαετιας,  

η σύνδεση  του εσωτερικού  οδικου δικτυου,με τον 
εξωτερικό δακτυλιο, σε συγκεκριμένες περιοχές του 
κέντρου, ώστε να αποφορτισθεί το οδικό δικτυο 

του κεντρου. 
Η Περιφερειακή οδός προσφερει τη μοναδική 

(Μεταφορα της διερχομενης κινησης δυτικα)   δυνατότητα για την δημιουργία του συστηματος των 

δακτυλίων μεσοπροθεσμα για την πόλη των Ιωαννίνων, ώστε να μπορουν να εξυπηρετήθουν οι 
μεσαίου μήκους μετακινήσεις. 
   Μπορεί να  λειτουργήσει  ως  κύριος  άξονας αναδιανομής της κίνησης προς τις  

διάφορες  περιοχές  στην  κατεύθυνση  Β - Ν.  
Ο ορεινός όγκος δυτικά του Λεκανοπεδίου και τα οικιστικά συγκροτήματα Πεδινής, 

Νεοχωροπουλου, Σταυρακιου, Μαρμάρων δεν επιτρέπουν τη δημιουργία δεύτερου 
εξωτερικού δακτυλίου ταχείας κυκλοφορίας  για να εξυπηρετηθει  η παραπάνω ζήτηση και να 
συνδεεται λειτουργικα με την Ιονια Οδο. Ουσιαστικα η μοναδικη δυνατοτητα υπαρχει με την 

αξιοποιηση της Περιφερειακης οδου.    
Για να μην επαναληφθουν πρακτικες, που στο παρελθον χωρις στρατηγικο σχεδιασμο, 

οδηγησαν το οδικο δικτυο της πολης, στα προβληματα που σημερα δεν μπορουν να 

αντιμετωπιστουν, είναι προφανης η αναγκαιοτητα διαφυλαξης της δυνατοτητας υλοποιησης στο 
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μελλον και αυτό αφορα την παρόδια δόμηση και εξυπηρέτηση των χρήσεων γης, το 

παράπλευρο δίκτυο και τη διασφαλιση της αναγκαιας γης.   
Επομένως τα γεωμετρικά και λειτουργικά      χαρακτηριστικά της «περιφερειακης 

οδού»  πρέπει να διασφαλίζουν υψηλη  ταχύτητα, ασφάλεια  και άνεση.  

Η προταση του ΣΒΑΚ για επεκταση της Περιφερειακης στα Βορεια εως τον κομβο ΒΙΠΕ 
της Ιονιας Οδου και στα Νοτια μεχρι την Εγνατια οδο, η αναβαθμιση της σε αστικο 
αυτοκινητόδρομο και η ενταξη της στο συστημα δακτυλιων της πολης, μπορει να 

απορροφησει το μεγαλο ποσοστο της διερχομενης κυκλοφοριας εκτος κεντρου και αποτελει τη 
μοναδικη δυνατοτητα Βιωσιμοτητας του συστηματος μεταφορων του Λεκανοπεδιου. 

 

 

Δευτερη επιλογη:  Αναπτυξη του κυκλοφοριακου  διαδρομου  

Μακαριου-Παπανδρεου. 
 

Οι αρτηριες Παπανδρεου και Μακαριου θα μπορουσαν να μετεξελιχθουν στον 

κυκλοφοριακο  διάδρομο  Μακαρίου - Παπανδρέου,  με την προυποθεση   συνδεσης με τον  
ημικόμβο της Εγνατίας στο Κουτσελιό και την κατασκευης  της Σήραγγας  συνδεσης μεταξυ 
της Μακαριου  με την Παπανδρέου.  

Η ενταξη της Μακαριου-Γεννηματα στον 
εξωτερικο δακτυλιο της πολης, στην 
ιεραρχηση του κυκλοφοριακου συστηματος, 

στοχο εχει να εξυπηρετησει τις μετακινησεις που 
δημιουργουνται στην οικιστικη περιοχη, 

αποφορτιζοντας τις τοπικες συλλεκτηριες, ειτε την 
ζητηση από την υπερτοπικη κυκλοφορια προς το 
κεντρο και την ΝΑ περιοχη της πολης (Καστρο).  

Οι χρησεις γης που αναπτυσσονται  στην 
περιοχη αφορουν κυριως δραστηριοτητες 
Τουρισμου, αναψυχης και δευτερευοντως 

εμπορικες.  
Η εξυπηρετηση των από το κυκλοφοριακο 

συστημα προυποθετει χαρακτηριστικα ηπιας 

κυκλοφοριας, λογω της παρουσιας σημαντικου 
(Αξονας διερχομενης κυκλοφοριας στο παραλιμνιο μετωπο) αριθμου πεζη μετακινησεων και χαμηλων φορτων 
κυριως ΙΧ, Τουριστικων λεωφορειων  και μικρων φορτηγων. 

Η κατασκευη της Γεννηματα με γεωμετρικα και κυκλοφοριακα χαρακτηριστικα αρτηριας με 
υψηλη κυκλοφοριακη ικανοτητα, με συγκριτικά  κυκλοφοριακά πλεονεκτήματα, θα 
αποτελεσει τον ανταγωνιστικο αξονα, σε σχεση με την Παπαναστασιου που εξυπηρετει σημερα τις 

μετακινησεις του Ν-Α λεκανοπεδιου.Θα προσελκυσει τη διερχομενη κυκλοφορια από το κεντρο 
προς το Ν-Α λεκανοπεδιο,αλλα και τις υπερτοπικες μεγαλου μηκους προς τους αυτοκινητοδρομους.  

Η επιλογη να συνδεθει η αρτηρια Μακαρίου–Γεννηματα λειτουργικα με την Εγνατια 
οδο στον κομβο Τζουμερκων, δημιουργει μια νεα πυλη προς την πολη.  

Στην περιπτωση που συνδεθει με την κατασκευη Σηραγγας με την Παπανδρέου θα 

καταστεί άξονας διερχόμενης κυκλοφορίας προς το Βορειο λεκανοπεδιο,ως η πιο σύντομη 
σε αποσταση αρτηρια του οικιστικου και αναπτυξιακου αξονα, από Ν-Α  προς Β-Α, που θα 
μπορεί να εξυπηρει σημαντικα υψηλο ποσοστό της διερχόμενης κυκλοφορίας και ουσιαστικα μπορει 

να γινει ο ανταγωνιστικός αξονας, της περιφερειακης οδού, για τις μετακινήσεις εντός 
λεκανοπεδίου. 

 Τα  κυκλοφοριακα χαρακτηριστικα που κατασκευαζεται η Γεννηματα, δεν μπορουν να 

αποκλεισουν, ότι δεν θα εξελιχτει ως αξονας  υψηλού  κυκλοφοριακού φόρτου και αν θα μπορεσειι 
να διασφαλισει υψηλα προτυπα οδικης ασφαλειας, για τις πεζη μετακινησεις, εκτος των 
περιβαλλοντικων επιπτωσεων (θορυβος,καυσαερια.).  

Ο Δημος πρεπει να διασφαλισει ότι, ο κάθε πολιτης από το Περαμα ως την Κατσικα, θα  
εχει ασφαλη προσβαση στο παραλιμνιο μετωπο αναψυχης, με τη δημιουργια προυποθεσεων για 
την αναπτυξη των καταλληλων υποδομων αναψυχης  και συνθηκες ηπιας κυκλοφοριας στο οδικο 

δικτυο.   
 Οι μετακινησεις από την οικιστικη περιοχη, προς το παραλιμνιο μετωπο, θα πρεπει να 

διασφαλιζονται με τα υψηλοτερα προτυπα συνθηκων οδικης ασφαλειας, ειδικα για τις μετακινησεις 

των πεζων.  
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Επι πλεον θα πρεπει αποτραπουν σοβαρές κυκλοφοριακές  και οικονομικες επιπτώσεις σ 

ολο το παραλιμνιο μετωπο,κυριως στις Τουριστικες δραστηριοτητες ,που ωφελουνται από τις 
συνθηκες ηπιας κυκλοφοριας.  

Η επιλογη αναπτυξης του αξονα, με αυτά τα χαρακτηριστικα (διερχομενης κυκλοφοιας, 

ογκος, ταχυτητες..) δεν αξιολογηθηκε στα σεναρια και στο κυκλοφοριακο μοντελο, που 
χρησιμοποιηθηκε στο ΣΒΑΚ, ώστε να αναδειχτουν οι θετικες η αρνητικες επιπτωσεις για την πόλη 
και την λειτουργική σύνδεση της, με την λίμνη.  

Στην εκτιμηση αυτων των παραμετρων θα πρεπει να συνεκτιμηθουν οι κυκλοφοριακες 
επιπτωσεις, η οδικη ασφαλεια, όπως και οι επιπτωσεις στην οικονομικη αναπτυξη της 
παραλιμνιας ζωνης από το Περαμα μεχρι την Κατσικα.  

 
 

Θα ηταν σκοπιμο να αξιολογηθουν  τα δυο σεναρια: 

 
✓ Να εξελιχτει ως άξονας  χαμηλής όχλησης και προσβασης, των κατοικων και επισκεπτων με 

προορισμο το κεντρο (αποληγουσα-σταθμευουσα κυκλοφορια) και την παραλίμνια περιοχή 
(αναψυχη-Τουρισμος-περιβαλλοντικες δρασεις). Στην περιπτωση αυτή θα πρεπει να εξεταστει 
η περιπτωση συνδεσης με την Εγνατια και τη δημιουργια της νεας πυλης,κατά ποσο συναδει με 

τον στοχο. Ε αλλου η διαδρομη από το Πανηπειρωτικο μεσω του δακτυλιου (Πανηπειρωτικο-
Γεννηματα)  προς το κεντρο μπορει να διαφερει το μεγιστο 3-4 λ στο συνολο της διαδρομης. 

✓ Να εξελιχτει ως αξονας υπερτοπικης, διαρχομενης κυκλοφοριας με υψηλο φορτο, 

ταχυτητες, βαρηα κυκλοφορια.  
 Στην αξιολογηση αυτων των προυποθεσεων θα πρεπει να συνεκτιμηθουν, ως προς τα 

γεωμετρικα και λειτουργικα χαρακτηριστικα, που θα πρεπει να εχει ως αστικη αρτηρια, με τα 

δεδομενα, όσο αφορα την ταχυτητα (το νεο οριο 30 χλμ/ωρα με συνεπεια τη χαμηλη ταχυτητα 
ροης), την παρουσια μεγαλου αριθμου πεζων και την αναγκαιοτητα δημιουργιας διαβασεων σε 

ολες τις καθετες διαδρομες  προς τη λιμνη.  

Επισης το μηκος της ζωνης επιρροης αναπτυξης του 
τεχνικου της σηραγγας (μεγαλο μηκος στις ραμπες καθοδου και ανοδου 

στο τεχνικο της σηραγγας), επι των οδων Μακαριου και Παπανδρεου, 
και τις αρνητικες αρνητικες επιπτωσεις οπου θα δημιουργηθουν 
στις υφισταμενες επιχειρηματικες δραστηριοτητες σ αυτές τις 

περιοχες,όπως και το κοστος κατασκευης. 
 

Στα παραπανω σεναρια θα πρεπει επισης να 

αξιολογηθουν: 
 
Η περιπτωση που η Περιφερειακη οδος να μην 

αναβαθμιστει κυκλοφοριακα, όπως προτεινει το ΣΒΑΚ,  και 
παραμεινει με τα σημερινα γεωμετρικα και λειτουργικα 
χαρακτηριστικα με την προοπτικη αυξησης των μελλοντικων 

κυκλοφοριακων φορτων και εξαντλησης της κυκλοφοριακης της 
(Αξονας διερχομενης κυκλοφοριας στο παραλιμνιο) ικανοτητας με αυξηση του χρονου της διαδρομης, τοτε ο 

διαδρομος Μακαριου-Παπανδρεου θα καταστει η κυρια αρτηρια εξυπηρετησης της 
διερχομενης κυκλοφοριας στην κατευθυνση Β-Ν.  

Στην  κατευθυνση αυτή υπαρχουν  δυο ενδεχομενα που πρεπει να συνεκτιμηθουν και να 

τεκμηριωθουν επιστημονικα, ώστε για  οποιαδηποτε αποφαση ληφθει, να είναι γνωστα εκ των 
προτερων τα προβληματα που πρεπει να επιλυθουν: 

Πρωτη περιπτωση: Η κατασκευη της Σηραγγας συνδεσης της Παπανδρεου με τη 

Μακαριου, δεν ειναι εφικτη, ενώ θα εχει ηδη κατασκευαστει η αρτηρια Μακαριου Γενημματα  
και αφου θα εχει συνδεθει με τον κομβο Τζουμερκων, θα δεχτει πιθανον αυξημενο φορτο προς 
την  περιοχη Ν-Α του Καστρου.  

Ποιο φορτο αποληγουσας κυκλοφοριας μπορει να αντεξει η περιοχη μεχρι τη οδο 
Βογιαννου και ποιες θα είναι οι επιπτωσεις στην περιπτωση που ο φορτος ανελθει σε πολύ υψηλα 
ποσοστα διερχομενης και αποληγουσας κυκλοφοριας.  

Ποιες θα είναι οι επιπτωσεις στο κεντρο και ποια είναι τα  μεγιστα ποσοστα  των φορτων 
που θα προερχονται  αμεσα  από τον κομβο Τζουμερκων,  ειτε εμμεσα από την καθετη αρτηρια 
στό  Πανηπειρωτικο.  



  

 
Προτασεις στη Διαβουλευση ΒΑΑ του Δημου Ιωαννιτων για την περιοδο 2021-2027 

Κολοκουρης Κωστας-Συγκοινωνιολογος  e-mail : k.p.kolokouris@gmail.com  site : www.geo-polis.gr 

13 

Στην περιπτωση που αυξηθει ο φορτος κατα 10000 ΙΧ, σε σχεση με τους υφισταμενους ,η 

περιοχη της Μακαριου στο τμημα της μεταξυ Γεννηματα και Μετσοβου θα βρισκεται σε συνθηκες 
κορεσμου, πως θα εξυπηρετηθει η μεγαλη ζητηση σταθμευσης.    

Στην περιπτωση που αναπτυχθει σημαντικα μεγαλος 

αριθμος θεσεων σταθμευσης στην περιοχη και περαν της 
Βογιαννου  για  να καλυφθει υψηλη ζητηση σταθμευσης, σε 
αρκετα μεγαλη αποσταση από την περιοχη Καστρου εως την 

Ανατολη. Πως θα εξυπηρετηθουν οι μετακινησεις προς το 
κεντρο από τις θεσεις σταθμευσης ,δεδομενου ότι η αποσταση 
βαδισματος είναι περ 300 μμ.     

Το συστημα αυτό για να λειτουργησει, θα πρεπει να 
συνδεθει με το κεντρο με το συστημα των εναλλακτικων μεσων 
μετακινησης (mini bus-ποδηλατο).  

Η επιλογη αυτή οδηγει στη λυση τςη στρατηγικη του 
ΣΒΑΚ σχετικα με την εξυπηρετηση του κεντρου, με μια 

σημαντικη όμως διαφορα από την προταση του ΣΒΑΚ, για τη 
δημιουργια φραγματος ανασχεσης μετακινησεων με ΙΧ 
προς το κεντρο. 

 Το αποτελεσμα αυτης της επιλογης οδηγει σε πολύ 
μεγαλυτερους φορτους αποληγουσας κυκλοφοριας στο 

 (Συστημα ελεγχου της κυκλοφοριας)        κεντρο.Κινειται στην αντιθετη κατευθυνση με αυτή του ΣΒΑΚ. 

Είναι προφανες ότι αυτή η διαδικασια οδηγει, στην εγκαταλειψη, της στρατηγικης της 
Βιωσιμης κινητικοτητας, που αφορα τη δημιουργια συστημας ανασχεσης εισοδου προς το 
κεντρο του ΙΧ με τη δημιουργια Περιφερειακων χωρων σταθμευσης και την δημιουργια 

συστηματος εναλλακτικων μετακινησεων για την εξυπηρετηση του κεντρου.  
Στην αναλυση θα πρεπει να συνυπολογιστει το κοστος αυτης της υπηρεσιας, για να 

αποδειχτει η βιωσιμοτητα του.  

Ειναι προφανες, ότι οι αποψεις που διατυπωνονται και στηριζονται στον εμπειρισμο 
και όχι στην επιστημονικη γνωση, οδηγουν σε αδιεξοδα που θα δημιουργησουν στο κεντρο, επι 
πλεον των σημερινων.  

Στην Περιπτωση που υλοποιηθουν υποδομες χωρις να εχουν εξεταστει οι κυκλοφοριακες 
και περιβαλλοντικες επιπτωσεις, είναι προφανες ότι η κυκλοφορια θα αναζητησει διεξοδους 
προς το Βορρειο τμημα της πολης μέσα  από το οδικο δικτυο του κεντρου, με σοβαρες 

επιπτωσεις στο περιβαλλον, σε αντιθεση με τη στρατηγικη της «Πρασινης       συμφωνιας» των 
«100 πολεων»,που στοχευει στη μειωση του CO2 .  

Μ αυτές τις υποθεσεις ο στοχος του 2030 μαλλον θα           γινει ακατορθωτος. 
Η επιλογη αυτή ακυρωνει την δυνατοτητα δημιουργιας πεζοδρομημενης περιοχης 

στο κεντρο. 

 Ουσιαστικα καταργει το ΣΒΑΚ και  ακυρωνει τη δυνατοτητα Αναπτυξης της 
στρατηγικης της  Βιωσιμης κινητικοτητας. 
 

Στην δευτερη περιπτωση που αποδειχτει εφικτη η κατασκευη της σηραγγας, τοτε 
θα πρεπει: 

✓ να αξιολογηθει το σεναριο της κυκλοφοριας με φορτους 30000-40000 οχηματα με 

συνεκτιμηση των περιβαλλοντικων επιπτωσεων.. 
✓ να συνεκτιμηθουν δεδομενα που θα ισχυουν στον τομεα της οδικης ασφαλειας 

(εφαρμογη οριου ταχυτητας 30 χλμ/ωρα με ταυτοχρονη παρουσια υψηλου φορτου και 

υψηλης ζητησης για τις μετακινησεις των πεζων που θα αναζητουν προσβαση στο 
παραλιμνιο μετωπο αναψυχης από το καθετο οδικο δικτυο κατά μηκος του οικισμου. 

Ένα τετοιο σεναριο θα πρεπει να αξιολογηθει με μεγαλη λεπτομερεια, ώστε να 

συνεκτιμηθουν οι κρισιμες παραμετροι που θα κοθορισουν τα ποιοτικα στοιχεια των απαραιτητων 
υποδομων, πριν προχωρησουν οι κατασκευες.  

Η πρακτικη της επιλυσης ζητηματων οδικης ασφαλειας πεζων με την τοποθετηση 
Σημανσης, δεν διασφαλιζει τους αναγκαιους ορους προστασιας των πεζων, από παραβιασεις του 
ΚΟΚ. 

Τα σεναρια και εκτιμησεις μπορουν να αξιολογηθουν από ειδικο λογισμικο 
προσομειωσης και επαληθευσης επιλογων των συστηματων μεταφορων και κυκλοφοριας.  

Η καθυστερηση αξιοποησης τετοιων δυνατοτητων στερει στο Δημο, τη δυνατοτητα 

γνωσης και προβλεψης, με κινδυνο οι επεξεργασιες προτασεων να στηριζονται σε εμπειρικα 
κριτηρια.  
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Σ ολες τις αναπτυγμενες  χωρες της ΕΕ και όχι μονο, επιτυγχανονται πολύ υψηλα προτυπα 

οδικης ασφαλειας και επιλυσης προβληματων με τη γνωση και όχι τον εμπειρισμο.  
 
 

2. Το δευτερο μεγαλο προβλημα, αφορα τη στρατηγικη επιλογη, 
για την αναπλαση του κεντρου της πολης.   

 

Προβλήματα του αστικού περιβάλλοντος στο κεντρο. 
 
Η πόλη μας, όπως και οι περισσότερες πόλεις στη χωρα μας, αντιμετωπίζει τα ίδια 

περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως είναι η μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στις ωρες 
αιχμής, η ηχορύπανση, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.  

Οι αιτίες των προβλημάτων αυτών εμπεριέχουν αλλαγές του τρόπου ζωής (αυξανόμενη 

εξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο, αύξηση της κατά κεφαλήν χρήσης των πόρων).      
Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων με αποσπασματικά μέτρα μέχρι 

σήμερα έχει οδηγήσει σε νέα προβλήματα.  

 
Δυο αντικρουομενες στρατηγικες για την πολη. 
Σήμερα υπάρχουν δυο ειδών στρατηγικές που εφαρμόζονται στα κέντρα των πολεων. 
Η πρωτη αφορά τις νέες σύγχρονες πόλεις (μεγαλουπόλεις, της Αμερικής Ασιατικες χωρες 

κλπ), οπου στα κέντρα τους υπάρχουν μεγάλες οδικές αρτηρίες και σιδηροδρομικο δίκτυο. Εκεί το 

αυτοκίνητο πάει  και παρκάρει στα υπόγεια παρκινγκ των μεγάλων κτιρίων. 
Η δεύτερη αφορά τις πόλεις που οι κεντρικοί τους πυρήνες χτίστηκαν πριν πολλούς 

αιώνες και επεκτάθηκαν μεταπολεμικά. Οι Ευρωπαϊκές πόλεις αναπτύχθηκαν έτσι  και δεν υπάρχει 

αυτή η δυνατότητα.  
Στη χωρα μας μέχρι στιγμής εφαρμόζεται το πρώτο μοντέλο, λογω των 

στρεβλωσεων στα χωροταξικα και πολεοδομικα μοντελα και στις αστοχιες των κυκλοφοριακων 

πολιτικων που εφαρμοστηκαν και διαμορφωσαν νοοτροπίες στους πολίτες, που θέλουν το 
αυτοκίνητο τους  να πάει παντού στα αστικά  κέντρα.  

Τα αποτελεσματα αυτων των πρακτικων, είναι ευκολα αναγνωσιμα, ως προς τις επιπτωσεις 

που δημιουργουν στην καθημερινοτητα, σε αστικα κεντρα, όπως η πολη μας. 
Προτάσεις που εχουν κατατεθει από τις αρχες του 2000  απο την Ε.Ε σχετικες με τη 

στρατηγική της Βιωσιμης Κινητικοτητας και έχουν εφαρμοστεί με πολύ θετικά  αποτελέσματα σε 

πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις, αγνοουνται και δυστυχώς στη χωρα μας χαρακτηριζονται ριζοσπαστικές 
που τελικα δημιουργούν αναστολές  για την αποδοχη και εφαρμογη τους.  

 

Στρατηγικες επιλογες που συνυπαρχουν στην πολη μας. 
 

Πρωτη επιλογη: «Το ΙΧ είναι ελευθερο να παει παντου». 
 
Μεχρι σημερα στην πολη μας ,όπως και σ ολη τη χωρα μας ,εφαρμοζεται η πρακτικη αυτή. Στη 

δεκαετια 2000-2010 που ειχαμε σημαντικη αυξηση των κυκλοφοριακων φορτων στο κεντρο,λογω 
των σοβαρων κυκλοφοριακων και περιβαλλοντικων επιπτωσεων, αναζητηθηκαν απαντησεις προς 

την κατευθυνση της Βιωσιμης κινητικοτητας, που ηδη εφαρμοζοταν στις Ευρωπαικες πολεις,με 
πολύ θετικα αποτελεσματα. 

Στην κατευθυνση αντιμετωπισης της πιεσης στο κεντρο, δημιουργηθηκε ενας σημαντικος 

αριθμος χωρων σταθμευσης επι και εκτος οδου. Οι ροες προς το κεντρο ενισχυθηκαν, αντι να 
αμβλυνθουν.  

Η ταση αυτή επεληθευεται και από την προταση στο ΒΑΑ για τη δημιουργια 80-90 νεων χωρων 

σταθμευσης στην περιοχη του εσωτερικου δακτυλιου του κεντρου.  
Η αυξηση της προσφορας σταθμευσης στο κεντρο θα προκαλεσει παραπερα αυξηση της 

ζητησης για σταθμευση,επομενως θα ενισχυσει τη ροη οχηματων προς τις κεντρικες ζωνες του 

κεντρου. 
Η εξυπηρετηση επι πλεον ροων αποληγουσας κυκλοφοριας,θα εντεινει παραπερα τα 

προβληματα συμφορησης και επιβαρυνσης του περιβαλλοντος με επιπλεον ρυπους. 
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Η εφαρμογη αυτων των δρασεων ουσιαστικα αντιτιθεται στις κατευθυνσεις της Βιωσιμης 

κινητικοτητας, της προσφατης στρατηγικης «Πρασινης συμφωνιας» 

της ΕΕ, όπως και του στοχου «100 πρασινες πολεις» που εχει ενταχθει 
η πολη μας για το 2030. 

Ουσιαστικα κινειται στην αντιθετη κατευθυνση από τον 

στοχο «μειωσης της διερχομενης και αποληγουσας - 
σταθμευουσας κυκλοφοριας» στο κεντρο. 

 
 
 

 
Δευτερη επιλογη: «Το κεντρο εξυπηρετειται από τα 

εναλλακτικα μέσα μετακινησης». 
 
Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα προβληματα του αστικού περιβάλλοντος, 

πραγματοποιηθηκε με την διαμορφωση του  σχεδιου της Βιωσιμης Κινητικοτητας (ΣΒΑΚ), 
υιοθετώντας μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια δράσης που εχουν ως  στόχους: 
✓ τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος,με την προωθηση εκτεταμενων 

αναπλασεων και την εξυπηρετηση του κεντρου από τα εναλλακτικα μέσα μετακινησης.  
✓ η πόλη να να γίνει ελκυστικότερη και πιο υγιεινή ως τόπος διαβίωσης, εργασίας και επένδυσης.  
✓ στη µείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της πόλης στο ευρύτερο περιβάλλον, 

όσον αφορά  την κλιματική  αλλαγή. 
Εκτος των στοχων του ΣΒΑΚ ,τα τελευταια 
χρονια μπηκαν στην ημερησια διαταξη επι πλεον 

δυο σημαντικες στατηγικες, λογω της κλιματικης 
κρισης και των στρταηγικων που εχει ηδη 
αποφασισει η Ευρωπαικη Επιτροπη. 

✓ Την αναπτυξη της στρατηγικης της 
«πρασινης συμφωνιας» που εχει θεσει ως 
στοχους τη μειωση των αεριων του 

θερμοκηπιου κατά 55% σε σχεση με τους 
ρυπους του 1990. 

✓ Την διαμορφωση και αναπτυξη στοχων και 
δρασεων στα πλαισια της επιλογης μεταξυ των «100 πρασινων πολεων»  
 

Η στρατηγικη της Βιωσιμης κινητικοτητας.  Εφαρμογή του ΣΒΑΚ.   
 
Η Ε. Επιτροπή  χρηματοδοτεί  τις πρωτοβουλίες που βοηθουν τις πόλεις να επιτύχουν στροφή 

από τις οδικές μεταφορές προς άλλους τρόπους µεταφοράς, να προωθήσουν τη χρήση 
καθαρότερων οχημάτων και να αντιμετωπίσουν  την  κυκλοφοριακή  συμφόρηση με την 
ενταξη στις καθημερινες μετακινησεις στο κεντρο των εναλλακτικων μεσων μετακινησης. 

 Η εφαρμογη δρασεων στα πλαισια της Βιωσιμης κινητικοτητας, οδηγει σε 
απελευθερωση δημοσιου χωρου και μπορουν να εφαρμοστουν δρασεις ολοκληρωμενης αναπλασης 
της περιοχης του κεντρου, όπως και των μικροτερων περιφερειακων κεντρων. 

                 Βασικα εργαλεια για την επιτυχια αυτης της στρατηγικης αποτελουν: 
 Η δημιουργια συστηματος ανασχεσης της κυκλοφοριας προς το κεντρο με τη 
περιφερειακων χωρων σταθμευσης και διασυνδεση τους με το κεντρο με τα εναλλακτικα μέσα 

μετακινησης (mini-Bus - ποδηλατο, πεζοδρομοι). 
 Αναπτυξη συστηματος ποδηλατοδρομων που θα συνδεουν τις συνοικιες και περιαστικους 
οικισμους με το κεντρο της πολης.  

      Αναπτυξη συστηματος ελεγχομενης σταθμευσης σε περιορισμενη ζωνη του κεντρου, που θα 
εξυπηρετει την      προσβαση στις περιοχες εμποριου και υπηρεσιων.  

Προβλήματα καθοριστικά της ποιότητας ζωής σε μια πολη όπως, κυκλοφοριακο, Θόρυβος, 
Ρύποι, Αστικο πράσινο, Καθαριότητα, Διαχείριση Κοινοχρ. χώρων , απαιτούν την εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών  και  εκτός της τεχνογνωσίας, κυρίως  την εφαρμογή των καλων πρακτικών που έχουν 

εφαρμόσει Ευρωπαϊκές πόλεις. 
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Οι εφαρμογές των προτάσεων του, προϋποθέτουν την εκπονηση μελετης εφαρμογης και 

τη διαμορφωση σχεδιου δρασεων και χρηματοδοτησεις για την αντιμετώπιση των παρακατω 
κεντρικών προβλημάτων, που αν δεν λυθούν δεν μπορούν να αντιμετωπιστουν αποτελεσματικα τα 
υπόλοιπα. 

1. Την απομάκρυνση από τον κεντρικο οδικο ιστο της 
πόλης, της διερχόμενης κυκλοφορίας που δημιουργεί κυρίως 
για τις  ωρες  αιχμής, σοβαρές κυκλοφοριακές  

επιπτώσεις στους κεντρικούς άξονες. 
 

2.Τον περιορισμο του μεγεθους της αποληγουσας 

στο κέντρο κυκλοφορίας με τη δημιουργια συστηματος 
ανασχεσης εισοδου της στο κεντρο που περιλαμβανει τη 
δημιουργια των περιφερειακα παρκινγκ,στις πυλες των 

βασικων αρτηριων και την εξυπηρετηση του κεντρου με τα 
(Δημιουργια Ζωνης Περιορισμενης Κυκλοφοριας)εναλλακτικα μέσα μετακινησης. 

 
3.Τη δημιουργια στο κεντρο Ζωνης Περιορισμενης κυκλοφοριας, ώστε σταδιακα να 

αναπλαστουν περιοχες του κεντρου, με ελεγχομενη προσβαση στις χρησεις του. 
 

4.Την αναπτυξη του συστηματος εναλλακτικων μεσω 
μετακινησης προς και από το κεντρο της πολης  

 
5.Την χρονικη ιεραρχηση κατασκευης των 
ποδηλατοδρομων, δημιουργωντας ένα πιλοτικο σχεδιο, 

ώστε να εξαχθουν ασφαλη συμπερασματα. 
 
Η επιτυχια του ΣΒΑΚ εξαρταται από την υιοθετηση του 

(Αναπτυξη εναλλακτικων μεσων μετακινησης) σχεδιιου  δρασεων του και τη χρηματοδοτηση του κυριως  
στη μεταβατικη περιοδο.  

Τα προβληματα του κεντρου  θα μπορεσουν να αρχισουν να εξαλειφονται,αν τα μετρα 

είναι στοχευμενα στα αμεσα προβληματα του κεντρου  (λειτουργια της ελεγχομενης  στάθμευσης 
στο εμπορικο κεντρο, όπως την καθορισε το ΣΒΑΚ), την αναπτυξη του ποδηλατοδρομου της 
Αβερωφ, ώστε να συνδεθει η παραλιμνια περιοχη με την κεντρικη πλατεια, μονοδρομησεις ειτε 

πεζοδρομησεις σε κεντρικα σημεια για τις ωρες μεγαλης ροης πεζων κατά τη διαρκεια του θερους, 
τη δημιουργια ευελικτου συστηματος ελεγχου προσβασης σε οδους ,όπως η Ανεξαρτησιας και η 
παραλιμνια ζωνη γυρω από το καστρο. 

Οι προτάσεις του ΣΒΑΚ, στοχευουν στο  να ένταχθει το ποδήλατο στα εναλλακτικά μέσα 
για τις καθημερνές μετακινήσεις προς το κέντρο, γενικά χαράζουν μια στρατηγική, που η εφαρμογή 

της θα απαιτήσει αρκετους πόρους και κυρίως χρόνο. 
Στη διαμορφωση του σχεδιου ΒΑΑ, θα πρεπει να 

ενταχθουν οι δρασεις του ΣΒΑΚ και να χρηματοδοτηθουν 

ταυτόχρονα  σε δυο κατευθύνσεις. Τις άμεσες αναγκες  και τις 
στρατηγικες κατευθυνσεις.  

Ο Δημος για να υποστηριξει αυτους τους στοχους και 

δρασεις ταυτοχρονα με τη διαχείριση από πλευράς των 
Δημοτικών Υπηρεσιών ,που μπορουν  να  δώσουν λύσεις στα 
μικρά,θα πρεπει να ωριμασει τις διαδικασιες για την αξιοποιηση 

τεχνογνωσίας για τη δρομολόγηση λύσεων στα μεγάλα 
προβλήματα.  
Η επίλυση  των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών έχει 

σημασία,για την ποιοτητα ζωης τους. Οι πολίτες  σκέφτονται 
και πράττουν βάσει των στενά ατομικων τους προβλήματων. Ο 
τροπος που η κοινωνια αντιμετωπιζει την καθημερινοτητα έχει 

οδηγησει στα σημερινά προβλήματα των πολεων.  
Δυστυχώς τα στρατηγικά προβλήματα, που η επίλυση 

τους καθορίζει την εξελιξη, δεν πρόκειται να τεθούν σε 
αιτήματα των συμπολιτών μας. Η συνειδητοποιηση της  

(Ενδεικτικες θεσεις περιφερ.χωρων σταθμευσης)στρατηγικης διαστασης των προβληματων, αποτελει 

προυποθεση για να ενσωματωθουν στις αμεσες δρασεις, οι στρατηγικες κατευθυνσεις τους.   
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Στοχοι και δρασεις που θα μπορουσαν να ενταχθουν στις 

χρηματοδοτησεις ΒΑΑ. 
 

Προσέγγιση Βασικών κατευθύνσεων. 

 
•  Μείωση της αποληγουσας στο κέντρο κυκλοφορίας (όγκου  ΙΧ ). 

o Με τη Δημιουργία εναλλακτικού συστήματος μεταφορών προς τον κέντρο  που 
αποτελείται: 

▪ Περιφερειακά Παρκινγκ  

▪ Αναπτυξη των εναλλακτικων μεσων μετακινησης για την 
εξυπηρετηση του κεντρου της πολης.  

▪ Δημιουργία ειδικών δρομολογίων ΜΜΜ, σε διαδρομές από 

αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας για γρήγορη προσέγγιση του 
κέντρου. 

▪ Ένταξη του ποδηλάτου στα εναλλακτικα μέσα μετακινησης με 

δημιουργία συστήματος ενοικίασης σε πιάτσες ποδηλάτων στα  
περιφεριακά παρκινγκ και στο κέντρο. 

▪ Δημιουργία διαδρόμων πεζής μετακίνησης (προς το εσωτερικο των 

κεντρικών συνοικιών πχ Καραβατιά, Κάστρο, Καλουτσιανη, Ζευγάρια). 

• Ανακατανομή μετακινήσεων από το ΙΧ στα Μέσα Μαζικών Μεταφορών. 
o Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος μαζικών μεταφορών, ώστε να 

καλυφθούν ολες οι οικιστικές περιοχές  και περιλαμβάνει: 
▪ Το υφιστάμενο σύστημα ΚΤΕΛ.  

▪ Σύστημα Μinibus για το κέντρο της πόλης. 
▪ Δημιουργία δικτύου Ποδηλατοδρόμων-πιάτσες ενοικίασης ποδηλάτων. 

(αρχικά από τις κεντρικές συνοικίες και στη συνέχεια στις περιφερειακές).  

• Δημιουργία του κυκλοφοριακού μοντέλου με ανάπτυξη συστήματος 
δακτυλιων-Σπασιμο της ακτινικής δομής με στόχο την κατάργηση των 

διαμπερών κινήσεων από το κέντρο. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να 
εξεταστεί το σύστημα: 

o Μετατροπής της περιφερειακής οδού σε αστικό αυτοκινητόδρομο και 
σύνδεση του Εγνατια (Νότια) και Ιόνια (Βόρεια). 

o Ανάπτυξη κάθετων αρτηριών – δακτυλίων  προς τις γειτονιές ολου του 

οικιστικού συγκροτήματος από Νεα Ζωή  εως  Κατσικά. 
o Σύνδεση της παράκαμψης με τον εσωτερικό μεγάλο δακτύλιο με κάθετη 

αρτηρία για την γρήγορη εκκένωση του κέντρου. 

• Πεζοδρόμηση του κέντρου της πόλης και κεντρικών περιοχών. 
o Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων στον εμπορικό - πολιτιστικό ιστο. 

o Διαπλατυνση πεζοδρομίων – διαβάσεις πεζών-ΑΜΕΑ- 
o Ειδικά μετρα σε ευαίσθητες περιοχές (Σχολεία κλπ.) 
o Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ποιοτικού εμπορικου τομεα-

δυνατοτητες επενδύσεων. 

• Διαχείριση  και ανάπτυξη Στάθμευσης:  
o Επαναλειτουργια και  Αναδιοργάνωση του συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης με δημιουργία ζωνών διαφορετικού χρόνου και τιμολογίου 

ανάλογα με τη ζήτηση,στην εμπορικη περιοχη του κεντρου. 
o Ανάπτυξη θέσεων στάθμευσης περιφερειακα αναλογα με τη ζήτηση σε 

θέσεις και αριθμό που θα καθοριστούν από ειδική μελέτη, ώστε να  

συγκαρτουν  τη ροή προς το κέντρο. 
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 Είναι  ζωτική ανάγκη  πλέον  η  πόλη να λειτουργήσει με ένα νέο τρόπο 
μετακινήσεων.  

Το ποδήλατο, οι πεζοί, τα δημόσια μέσα μεταφοράς μπορούν να βρουν  το ρόλο τους. 
 Το ποδήλατο μπορεί να ξαναβρεί φίλους αν κατάλληλες διαμορφώσεις στους δρόμους 
(ποδηλατόδρομοι)  του  προσφέρουν ασφάλεια. 

 Η δημόσια συγκοινωνία μπορεί να κερδίσει νέους πελάτες αν αποκλειστικές λωρίδες την 
απελευθερώσουν από τα αυτοκίνητα. 

 Οι πεζοί μπορεί να ξανακάνουν τη βόλτα τους στο κέντρο αν πεζοδρομηθεί το κέντρο της 
πόλης. 
 Η συνεργασία ανάμεσα σε Δημόσια Συγκοινωνία  και το ποδήλατο θα πρόσφερε σημαντική 

δυνατότητα προώθησης ενός εναλλακτικού βιώσιμου μοντέλου μετακινήσεων. 
Τα Γιάννινα μπορούν να αναδειχτούν  σε  πόλη του  ποδηλάτου   

σε  πόλη της βιώσιμης κινητικότητας. 

 
Ιωάννινα  Μαρτιος  2023 
Κολοκούρης Κώστας 
    Πολιτικός Μηχανικός  
       Συγκοινωνιολόγος 


