
 

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.  



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 



Προτεινόμενοι κυκλικοί κόμβοι 

 Λ. Δωδώνης – Σάββα Νικολάτου 

 Λ. Δωδώνης – Στ. Νιάρχου 

 Ε.Ο Ιωαννίνων / Άρτας – 
Δεξαμενής 

 Αγίας Σοφίας – Δεξαμενής 

 Περιφερειακή Ιωαννίνων – Ε.Ο 
Ιωαννίνων / Άρτας 

 Λ. Ιωαννίνων – Λ. Ειρήνης 

 Λ. Γράμμου – Ίωνος Δραγούμη 

 Ε.Ο Ιωαννίνων/ Κοζάνης – 
Περιφερειακή Ιωαννίνων 

 Ε.Ο Ιωαννίνων / Ηγουμενίτσας – 
Λ. Στρ. Μακρυγιάννη 

 Λ. Κωνσταντινουπόλεως – 8ης 
Μεραρχίας – Καλπακίου 

 Περιφερειακή Ιωαννίνων – Εθν. 
Αντίστασης 

 Γεννηματά – Ιπποκράτους 

 Γεννηματά – Αβέρωφ 

 Γεννηματά – Λ. Ειρήνης 

 Λ. Ειρήνης – Εθν. Αντίστασης 

 Γ. Γεννηματά – Εμ. Παπά 



Κόμβος Νικοπόλεως – Κενάν Μεσσαρέ 



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 της εμπορικής περιοχής με το 

κάστρο και το παραλίμνιο μέτωπο και η δημιουργία μιας 

εκτεταμένης ζώνης με περιορισμό της κίνησης των 

οχημάτων στο κέντρο της πόλης,  η οποία θα απαρτίζεται 

από ένα  πολυπληθές δίκτυο πεζοδρόμων και οδών ήπιας 

κυκλοφορίας, καθιστώντας το περισσότερο ελκυστικό και 

φιλικό για τον επισκέπτη και τον κάτοικο και 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 

Λύση 1 



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 

Η οδός Αβέρωφ στο τμήμα της από την Περιφέρεια έως την οδό Ελ. Βενιζέλου θα 
διαμορφωθεί με κυβόλιθο (σύμφωνα 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, σε αυτό το τμήμα, 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 

Πεζοδρόμηση πλέγματος 

οδών σε γειτνίαση με το 

κάστρο και εκατέρωθεν 

της οδού Αβέρωφ. 

Δημιουργείται ένας 

πεζοδρομημένος πυρήνας 

που απαρτίζεται από 

μικρούς δρομίσκους και τις 

ακόλουθες οδούς:  

• Γιοσέφ Ελιγιά  

• Κουντουριώτου 

• Εθν. Αντιστάσεως  

• Κάνιγγος - Κρυστάλλη 

Πρόκειται για οδούς με 

περιορισμένα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά και μεικτές 

χρήσεις (κατοικία, εμπόριο 

και αναψυχή).  



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 

• Η Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (από Γ. Γεννηματά έως 

Γαριβάλδη) και η συνέχεια της, η οδός Γαριβάλδη, 

διαμορφώνονται και λειτουργούν ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας. 

Ο κύριος ρόλος που θα διαδραματίζουν είναι η προσπέλαση προς 

τις παρακείμενες χρήσεις και τους χώρους στάθμευσης στο 

παραλίμνιο μέτωπο, ενώ θα διαθέτουν και οι ίδιες σημαντικό 

αριθμό θέσεων για κατοίκους και μακροχρόνιες σταθμεύσεις 

επισκεπτών.  

• Αντίστοιχα 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).  

 



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.  
 



Λύση 1 



Προσπέλαση Κεντρικής Περιοχής 

 Η προσπέλαση προς τους χώρους στάθμευσης που εξυπηρετούν την κεντρική 
περιοχή από Νοτιανατολικά (Ανατολή – Κατσικάς) θα γίνεται μέσω των οδών Γ. 
Γενηματά – 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. 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 και 
στην αντίθετη κατεύθυνση (από Κατσικά προς Α/Δ) μέσω των οδών Αρχ. 
Μακαρίου – Λ. Χ. Κάτσαρη – Γεωρ. Γερβασίου – Μητροπόλεως – Ανεξαρτησίας – 
Π. Μελά – Π. Μαυρογιάννη.   

 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. 



Εναλλακτική Λύση 



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 



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 : 
 1850 θέσεων αποκλειστικής χρήσης 

κατοίκων 
 350 θέσεων στάθμευσης με πληρωμή 

βραχείας διάρκειας 
 750 θέσεων στάθμευσης με πληρωμή 

μακράς διάρκειας   



Περιοχή Ελεγχόμενης στάθμευσης 

Προσφορά
(θέσεις χωρίς περιορισμό)

Ημερήσια Μεταμεσονύκτια
βραχείας 

διάρκειας

μακράς

διάρκειας

Α 1 679 1 813 1 333 940 318 337

Β 1 418 1 445 1 163 913 35 402

ΣΥΝΟΛΟ 3 097 3 258 2 496 1 853 353 739

Ζώνη

Προτεινόμενο Σχέδιο ΣτάθμευσηςΥφιστάμενη Κατάσταση

Θέσεις

Κατοίκων

Θέσεις Με ΠληρωμήΖήτηση
(αριθμός νόμιμων και παράνομων σταθμεύσεων)



Ποδήλατα 



Βασικοί  άξονες  ροής  ποδηλάτων  

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  



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 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 



ΠΕΖΟΙ 

• δημιουργία πεζοδρομίων με γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές, τουλάχιστον στο κύριο δίκτυο 

προσπέλασης, 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).  



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 
2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Καταγραφή των απόψεων φορέων και 
πολιτών σχετικά με τα προκαταρκτικά 

σενάρια διαχείρισης κινητικότητας 
Ιωάννινα, 6/12/2018 

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

 


