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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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ΓΕ-ΟΔΟ-ΜΗ Ε.Ε ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ



• 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



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)

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)

2,5%

17,1%

80,4%

Ποσοστό εργαζομένων κατά παραγωγικό τομέα στην 
περιοχή του ΣΒΑΚ

% εργαζόμενων στον Α΄γενή % εργαζόμενων στον Β΄γενή % εργαζόμενων στον Γ΄γενή

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)

✓ 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

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 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΣ - Τα κύρια ευρήματα:

Οι ερωτηθέντες χρήστες ΔΣ, συχνοί χρήστες μόνο για τις περιπτώσεις μετακινήσεων 
με σκοπό την εκπαίδευση, αναγνωρίζουν ότι για τις συγκεκριμένες μετακινήσεις τους:

• 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



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



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


