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Πρόλογος 

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί το πρώτο (1) από τα τέσσερα (4) συνολικά παραδοτέα της τεχνικής 

υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διερεύνησης για την ανάπτυξη 

συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο Ιωαννιτών». Ο προϋπολογισμός του έργου 

ανέρχεται στα 42.838,44€ (με ΦΠΑ) και έχει διάρκεια υλοποίησης 120 ημερών. Το έργο ξεκίνησε 

στις 25 Φεβρουαρίου 2021. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρία: 

Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.  
Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 43, Limani Center, T.K 54627,Θεσσαλονικη 
THΛ: 2310.552.113 
FAX: 2310.552.114 
Website: www.lever.gr  
E-mail: info@lever.gr 
 
 

Αντικείμενο 

Το αντικείμενο της υπηρεσίας αφορά σε παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα σχεδιασμού, 

οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Οι υπηρεσίες του 

Δήμου θα λάβουν τεχνογνωσία για το πως μπορούν να διερευνήσουν, σχεδιάσουν, αναπτύξουν και 

δομήσουν ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Ειδικότερα, μετά το πέρας της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας, οι υπηρεσίες του Δήμου θα μπορούν να διαμορφώσουν το περιεχόμενο της μελέτης για 

την ίδρυση και λειτουργία της συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης για την πόλη των Ιωαννίνων. 

Στο παρόν παραδοτέο πραγματοποιείται η προετοιμασία του σχεδιασμού, με την εκπόνηση 

δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τον ορισμό και την εκπαίδευση της ομάδας έργου του Δήμου, 

την συγκέντρωση και αποτίμηση των σχετικών κειμένων υφιστάμενου σχεδιασμού (στρατηγικές, 

μελέτες κλπ.) για την πόλη , την συγκέντρωση διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με την στάθμευση και 

τον καθορισμό της περιοχής μελέτης του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. 

  

http://www.lever.gr/
mailto:info@lever.gr
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Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της παρούσας τεχνικής υπηρεσίας η ομάδα του αναδόχου ανέπτυξε μια μεθοδολογία 

για την επίτευξη ενός του αποτελεσματικού σχεδιασμού για το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

(ΣΕΣ) του Δήμου Ιωαννιτών. 

 

Εικόνα 1: Διάγραμμα ροής δραστηριοτήτων για τον σχεδιασμό του ΣΕΣ του Δήμου Ιωαννιτών 
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Η προτεινόμενη μεθοδολογία για τον σχεδιασμό του συστήματος ελεγχόμενής στάθμευσης για του 

Δήμου Ιωαννιτών που αναπτύχθηκε από την LEVER Α.Ε. συνοψίζεται ως εξής: 

 Σε προπαρασκευαστικό στάδιο πραγματοποιείται η αρχική συνάντηση με την ομάδα έργου 

του Δήμου για τον συντονισμό του σχεδιασμού του νέου συστήματος. Κύριο αντικείμενο της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η κοινή κατανόηση των ζητουμένων, η επικαιροποίηση 

του χρονοδιαγράμματος και η συλλογή των σχετικών μελετών και στρατηγικών κειμένων 

που ενδέχεται να επηρεάσουν τον σχεδιασμό. Η συλλογή και διανομή των μελετών και 

κειμένων στα μέλη της ομάδας έργου και της LEVER A.E. είναι προϋπόθεση για τις 

επόμενες δραστηριότητες του σχεδιασμού 

 Τα αρχικά βήματα εκπόνησης περιλαμβάνουν την ανάλυση του υφιστάμενου σχεδιασμού και 

τον καθορισμό των χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης. Μια συνοπτική αποτίμηση της 

λειτουργίας του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης συμβάλει στην καλύτερη 

κατανόηση των αναγκών και τον εύστοχο καθορισμό της περιοχής μελέτης. Στοιχεία του 

υφιστάμενου σχεδιασμού μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάλυση του συστήματος 

αστικής κινητικότητας και τον καθορισμό της περιοχής μελέτης. Σε γενικές γραμμές, όσες 

επικαιροποιημένες και αξιόπιστες πληροφορίες προκύψουν από την δευτερογενή ερευνά 

των μελετών και κειμένων του υφιστάμενου σχεδιασμού, πρόκειται να αξιοποιηθούν στον 

σχεδιασμό του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. 

 Η κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης της στάθμευσης στην εξεταζόμενη περιοχή είναι 

βασικό απαιτούμενο για έναν αποτελεσματικό και ορθολογικό σχεδιασμό του συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιούνται με πρωτογενής έρευνες 

στο πεδίο οι καταγραφές – παρατηρήσεις των υφιστάμενων μεγεθών της στάθμευσης 

(προσφορά, ζήτηση, εναλλαγή κ.ά.) και αποτυπώνονται χωρικά με την μορφή 

διαγραμμάτων. Ακολουθεί η ανάλυση των μεγεθών και η εξαγωγή σχετικών δεικτών για την 

στάθμευση (εναλλαγή, ισοζύγιο, συσσώρευση κ.ά.) που μπορούν να αποτιμήσουν 

αριθμητικά τα προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής. 

 Προκειμένου να διερευνηθεί το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να 

εφαρμοστεί το υπό σχεδιασμό σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, εντάσσονται στον 

σχεδιασμό ορισμένα επιπλέον βήματα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται μια αρχική 

διερεύνηση καλών πρακτικών και εφαρμογών ελεγχόμενής στάθμευσης, με στόχο να 

προκριθούν σε προκαταρκτικό επίπεδο ένα σύνολο πιθανών λύσεων για τις ανάγκες των 

Ιωαννίνων. Με βάσει τις εναλλακτικές λύσεις που αναδείχθηκαν, πραγματοποιείται έρευνα 

δηλωμένων προτιμήσεων και συμπεριφοράς μετακινούμενων και ζητείται και η άποψη των 

τοπικών φορέων μέσω μεθόδων συμμετοχικού σχεδιασμού. 

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και η αποτίμηση των κοινωνικοοικονομικών 

χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης συμβάλουν σε 

έναν στοχευμενο καθορισμό των οριστικών χαρακτηριστικών του νέου συστήματος. Με βάσει τα 

παραπάνω, καθορίζεται η τελική χωροθέτηση του συστήματος, τα τεχνικά – τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά του και η πολιτική λειτουργίας και τιμολόγησης. Για μια πιο ολοκληρωμένη 

προσέγγιση του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, η LEVER Α.Ε. ενσωματώνει σε 

προκαταρκτικό επίπεδο μια διερεύνηση τρόπων χρηματοδότησης του έργου και ένα αρχικό πλάνο 

προβολής και επικοινωνίας του για την ομαλότερη αποδοχή του από τους πολίτες. 
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Προετοιμασία 

Διαμόρφωση ομάδας έργου από πλευράς Δήμου 

Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της Ομάδας Έργου εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της 

μελέτης, από το στάδιο προετοιμασίας και ανάπτυξης μέχρι και την παρακολούθηση του σχεδίου και 

ο ρόλος της είναι καθοριστικός για την ομαλή υλοποίηση του. Για το λόγο αυτό γίνεται αντιληπτό 

πως η σύσταση της θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή. Η επιλογή κατάλληλων 

στελεχών από πλευράς του Δήμου για την στελέχωση της ομάδας έργου μπορεί να λειτουργήσει 

καταλυτικά στην ομαλή και αποτελεσματική εκπόνηση του σχεδιασμού για το σύστημα ελεγχόμενης 

στάθμευσης των Ιωαννίνων. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας ο ανάδοχος υποστηρίζει τον Δήμο στην επιλογή 

κατάλληλων στελεχών ώστε να συμπληρωθεί η ομάδα έργου. Το σύνολο των κατευθύνσεων του 

αναδόχου ορίζεται από γενικές αρχές οι οποίες σχετίζονται με τα επιμέρους αντικείμενα και τις 

προκλήσεις που πρόκειται να προκύψουν κατά την διάρκεια του σχεδιασμού.  

Ειδικότερα, αναφέρεται η καλή πρακτική σχηματισμού μιας διατμηματικής ομάδας από ειδικότητες 

που σχετίζονται με 

 Ειδικότητες μηχανικών που απασχολούνται ή/και έχουν σπουδές/γνώσεις σχετικές με 

συγκοινωνιακό σχεδιασμό διαμόρφωση αστικού περιβάλλοντος κ.ά., προκειμένου να 

μπορούν να κατανοήσουν καθώς και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα στοιχεία που 

αφορούν την χωροθέτηση του συστήματος κ.ά. Παράλληλα, είναι θεμιτό η ομάδα να 

περιλαμβάνει ειδικότητες μηχανικών ή/και πληροφορικής που απασχολούνται ή/και έχουν 

σπουδές/γνώσεις σχετικές με προγραμματισμό, ανάπτυξη ή/και διαχείριση εφαρμογών κ.ά. 

προκειμένου να μπορούν να κατανοήσουν καθώς και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα 

στοιχεία που αφορούν την παρακολούθηση του συστήματος, την πληροφόρηση και την 

ενδεχόμενη εφαρμογή έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της στάθμευσης. 

 Ειδικότητες που γνωρίζουν τις κατευθύνσεις σχεδιασμού και τις πολιτικές που ακολουθούν οι  

Δήμιυ και μπορούν να διασφαλίζουν την συνέχεια του σχεδιασμού στην πορεία του χρόνου 

καθώς και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μεταξύ των διαφορετικών πεδίων αστικής 

κινητικότητας (π.χ. ΜΜΜ, πεζοί ποδήλατα κ.ά.), ή/και μεταξύ των διαφορετικών πεδίων 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. 

 Ειδικότητες που μπορούν να θέσουν βασικά και αποτελεσματικά πλαίσια επικοινωνίας με 

τους πολίτες με αποτελεσματικό τρόπο τα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης, συμβάλλοντας στην ευκολότερη αποδοχή και την καλύτερη 

λειτουργία του. 

Η ομάδα έργου για την ΣΑΣ του Δήμου Ιωαννιτών προέκυψε ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης των 

διαθέσιμων πόρων του Δήμου και των στελεχών του αναδόχου που πλαισιώνουν την ομάδα του 

Δήμου.  

Προκειμένου να οργανωθεί και να παρουσιαστεί το σύνολό της η ομάδα εργασίας για την εκπόνηση 

του σχεδίου ΣΕΣ Δ. Ιωαννιτών, συντάσσεται ένας Πίνακας Ομάδας Εργασίας Στον εν λόγω πίνακα 

αναφέρεται το όνομα και η ειδικότητα των εμπλεκομένων στις διαδικασίες εκπόνησης.  

Παράλληλα παρουσιάζεται και η ειδικότητα κάθε μέλους προκειμένου στα επόμενα στάδια να του 

αντιστοιχηθούν ανάλογα αντικείμενα. Κατά τα στάδια εκπόνησης του σχεδίου, ο ανάδοχος μπορεί 

να συμπληρώσει ή να αντικαταστήσει μέλη της ομάδας εργασίας επικαιροποιώντας ταυτόχρονα τον 

Πίνακα Ομάδα Εργασίας ΣΒΑΚ. 
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Σ.Ε.Σ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α 
Μέλος 

Ομάδας 
Φορέας Αρμοδιότητες 

1 
Τσούρης 
Βασίλειος 

Δήμος Ιωαννιτών 

 Επιβλέπων των διαδικασιών εκπόνησης 

 Παροχή δεδομένων, κειμένων και μελετών 

 Συντονισμός συμμετοχικών διαδικάσιων 

2 
Πολύκαρπος 
Καρκαβίτσας 

Lever A.E. 

Υπεύθυνος Έργου 

 Ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού και κατεύθυνσης του 
Έργου 

 Συντονισμός, διοίκηση και οργάνωσης των επιμέρους 
Μελών της Ομάδας Έργου 

 Επικοινωνία με Αναθέτουσα Αρχή 

 Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε όλα 
τα μέλη της Ομάδας Έργου 

 Υποστήριξη και ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής 
σχετικά με την υλοποίηση των Παραδοτέων 

 Βέλτιστη αξιοποίηση και προγραμματισμός ανθρώπινων 
και υλικοτεχνικών πόρων για την εκτέλεση του Έργου 

 Συμμετοχή στην υλοποίηση - σύνταξη των Παραδοτέων 

 Έλεγχος εφαρμογής μεθοδολογιών και εργαλείων 

 Καθορισμός προδιαγραφών και έλεγχος ποιότητας 
υπηρεσιών και παραδοτέων 

3 
Κλεάνθης 
Λαλουδάκης 

Lever A.E. 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου 

 Υποστήριξη του Υπεύθυνου Έργου στην υλοποίηση του 
συντονισμού και του προγραμματισμού 

 Συνολική ευθύνη των εργασιών υποστήριξης  

 Ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού, κατεύθυνσης και 
ποιοτικού ελέγχου Έργου. 

 Αναλυτικό Χρονοπρογραμματισμό του Έργου 

 Κατανομή / διάθεση των πόρων του Συμβούλου στο Έργο 
και αξιολόγηση της απόδοσής τους. 

 Συνεργασία με την Ομάδα Έργου από πλευράς της 
Αναθέτουσας Αρχής 

 Αξιολόγηση της συνολικής εκτέλεσης του Έργου 

 Παρακολούθηση της άρτιας εφαρμογής της μεθοδολογίας 
διοίκησης της Σύμβασης 

 Συνεργασία με τα μέλη  των  Πακέτων Εργασίας και των 
Δράσεων και παρακολούθηση της προόδου των 
δραστηριοτήτων που προσδιορίσθηκαν κατά τον 
προγραμματισμό του έργου. 

4 
Παύλος 
Κράβαρης 

Lever A.E. 

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας 

 Ανάπτυξη του Σχεδίου Ποιότητας. 

 Ευθύνη για την εφαρμογή του Σχεδίου  

 Ποιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου του Αναδόχου 

 Εξειδίκευση των προδιαγραφών ποιότητας σε κάθε 
συμβουλευτική υπηρεσία που θα προσφέρει ο Ανάδοχος 
προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Έλεγχος της ποιότητας των παραδοτέων που παράγονται. 

 Λήψη αποφάσεων αναφορικά με εισηγήσεις του 
Υπευθύνου  Συντονιστή • Έργου για τροποποιήσεις, 
βελτιώσεις κλπ. των παραδοτέων του Έργου. 

 Παρακολούθηση της άρτιας εφαρμογής των μεθοδολογιών 
και εργαλείων του Έργου. 

5 
Πωλίνα 
Δασκαλούδη 

Lever A.E. 

Μέλος Ομάδας Έργου 

 Δευτερογενείς έρευνες καλών πρακτικών και μεθόδων 

 Συμμετοχή στην υλοποίηση - σύνταξη των Παραδοτέων 

 Συμμέτοχή στην διαμόρφωση πολιτικής τιμολόγησης. 

 Διερεύνηση μεθόδων χρηματοδότησης 

6 
Ραφαήλ 
Κατκαδίγκας 

LEVER A.E. 
Μέλος Ομάδας Έργου 

 Υποστήριξη επικοινωνίας με Εταιρικό Σχήμα 

 Αποτίμηση και ανάλυση υφιστάμενου σχεδιασμού 
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 Οργάνωση και εκτέλεση των πρωτογενών ερευνών 
πεδίου 

 Υπολογισμός δεικτών και μεγεθών στάθμευσης και 
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

 Σύνταξη παραδοτέων 

 
Νικόλαος 
Κουτρουμπής 

LEVER A.E. 

Μέλος Ομάδας Έργου 

 Υποστήριξη επικοινωνίας με Εταιρικό Σχήμα 

 Αποτίμηση και ανάλυση υφιστάμενου σχεδιασμού 

 Εκτέλεση των πρωτογενών ερευνών πεδίου • 
Υπολογισμός δεικτών και μεγεθών στάθμευσης και 
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

 Δόμηση και ανάλυση απαιτούμενων ερευνών  

 Σύνταξη παραδοτέων 

 
Κασσιανή 
Ζήση 

LEVER A.E. 

Μέλος Ομάδας Έργου 

 Υποστήριξη επικοινωνίας με Εταιρικό Σχήμα 

 Οργάνωση και εκτέλεση των πρωτογενών ερευνών 
πεδίου 

 Υπολογισμός δεικτών και μεγεθών στάθμευσης και 
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

 Σύνταξη παραδοτέων 

 
Δρ. Ιωάννης 
Τσαμπούρης 

LEVER A.E. 

Μέλος Ομάδας Έργου 

 Υποστήριξη επικοινωνίας με Εταιρικό Σχήμα 

 Αποτίμηση και ανάλυση υφιστάμενου σχεδιασμού 

 Εκτέλεση των πρωτογενών ερευνών πεδίου  

 Υπολογισμός δεικτών και μεγεθών στάθμευσης και 
ανάλυση της υφιστάμενης 

 Κατασκευή χαρτών και διαγραμμάτων σε περιβάλλον GIS 

 Δόμηση και ανάλυση απαιτούμενων ερευνών  

 Σύνταξη παραδοτέων 

 
Γεώργιος 
Μπάρμπας  

LEVER A.E. 

Μέλος Ομάδας Έργου 

 Υποστήριξη επικοινωνίας με Εταιρικό Σχήμα 

 Αποτίμηση και ανάλυση υφιστάμενου σχεδιασμού 

 Εκτέλεση των πρωτογενών ερευνών πεδίου • 
Υπολογισμός δεικτών και μεγεθών στάθμευσης και 
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

 Δόμηση και ανάλυση απαιτούμενων ερευνών  

 Σύνταξη παραδοτέων 

 
Δημήτριος 
Τσακίρης  

LEVER A.E. 

Μέλος Ομάδας Έργου 

 Υποστήριξη επικοινωνίας με Εταιρικό Σχήμα 

 Αποτίμηση και ανάλυση υφιστάμενου σχεδιασμού 

 Εκτέλεση των πρωτογενών ερευνών πεδίου • 
Υπολογισμός δεικτών και μεγεθών στάθμευσης και 
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

 Δόμηση και ανάλυση απαιτούμενων ερευνών  

 Σύνταξη παραδοτέων 
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Αποτίμηση υφιστάμενου πλαισίου αστικής κινητικότητας της πόλης 

Συνοπτική ανάλυση του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης και του 

υφιστάμενου σχεδιασμού 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα περιλαμβάνει την παράθεση των απαραίτητων βασικών 

πληροφοριών, προκειμένου να υπάρξει μια εποπτική κατανόηση της συνολικής λειτουργίας του 

ευρύτερου συστήματος αστικής κινητικότητας μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει το σύστημα 

ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ), καθώς και να αναδειχθούν τα σημαντικότερα στοιχεία που 

ενδέχεται να επηρεάσουν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την διαχείριση του στο μέλλον. Τα 

στοιχεία παρουσιάζονται έχουν προκύψει από την δευτερογενή έρευνα στο υλικό του δήμου που 

παρουσιάζεται σε επόμενα κεφάλαια. 

Εισαγωγικά στοιχεία 

Ο υφιστάμενος Δήμος Ιωαννιτών συστάθηκε το 2011 (πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/10)) 

αποτελεί την ένωση τεσσάρων γειτονικών Δήμων με τον κεντρικό Δήμο της πόλης (Ανατολής, 

Ιωαννιτών, Μπιζανίου, Παμβώτιδος, Περάματος). Ο Δήμος είναι ο πλέον αστικοποιημένος και 

πολυπληθής της Ηπείρου, αφού σε αυτόν ζει περίπου το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της. 

Αποτελεί σημαντικό διοικητικό κέντρο στην Βορειοδυτική Ελλάδα . Είναι πρωτεύουσα του Νομού 

Ιωαννίνων και έδρα της περιφέρειας Ηπείρου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας.  

Tα Ιωάννινα ως πρωτεύουσα Περιφέρειας χαρακτηρίζονται οικισμός 1ου επιπέδου. Με δεδομένη τη 

γεωγραφία και τη χωροταξία της Ηπείρου και του Ν. Ιωαννίνων, τα Ιωάννινα παίζουν ρόλο κέντρου 

τόσο περιφερειακού όσο και τοπικού επιπέδου καλύπτοντας εξυπηρετήσεις και των δύο επιπέδων. 

Ο πληθυσμός του Δήμου Ιωαννιτών ανέρχεται στους 112.486 κατοίκους (αποτελεί το 67% της Περ. 

Εν. Ιωαννίνων & το 33% της περιφέρειας Ηπείρου), σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας 

απογραφής (ΕΛΣΤΑΤ,2011), ενώ η έκταση του Δήμου υπολογίζεται στα 403.3 km2. 

Όσον αφορά την ηλικιακή διάρθρωση των κατοίκων του Δήμου παρατηρείται πως η πλειονότητα 

των κατοίκων αποτελείται από την ηλικιακή ομάδα μέχρι 39 ετών η οποία αποτελεί ποσοστό 52 % 

του πληθυσμού. Σημαντικό είναι και το ποσοστό των κατοίκων από 40 έως 59 ετών βάσει των 

δημοσιευμένων στοιχείων της απογραφής του 2011. 
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Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι ο πληθυσμός από 60 ετών και άνω έχει τη μικρότερη 

συμμετοχή (22% ) στο σύνολο του πληθυσμού, ενώ ο νεανικός (20 έως 39 ετών) αυξημένη σε 

σχέση με τον γεροντικό αφού έχει συμμετοχή 31%. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι επίσης το γεγονός 

ότι η συμμετοχή των παραγωγικών ηλικιών είναι πολύ υψηλή . Είναι προφανές ότι ο δήμος 

Ιωαννιτών είναι ένας δήμος με πολλές δυνατότητες εξέλιξης και προοπτικές, καθώς έχει ιδιαίτερο 

αυξημένο το ποσοστό των παραγωγικών ηλικιών και δε χαρακτηρίζεται από έντονη τάση 

γήρανσης , όπως συμβαίνει στο σύνολο της χώρας αλλά και στις περισσότερες επαρχιακές 

περιοχές. 

Στο Δήμο Ιωαννιτών καταγράφονται 43.488 νοικοκυριά (ΕΣΥΕ, 2011). Το μέσο μέγεθος νοικοκυριού 

είναι 2,49 άτομα ανά νοικοκυριό. Το μέγεθος αυτό είναι σχετικό με το αντίστοιχο της Περιφέρειας 

Ηπείρου ( 2,5 ) ενώ πλησιάζει το αντίστοιχο της Χώρας ( 2,6 ) άτομα ανά νοικοκυριό. 

Οδικό δίκτυο και συγκοινωνίες 

Τα Ιωάννινα βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας, στο κέντρο του 

ομώνυμου λεκανοπεδίου και σε υψόμετρο 480μ. περίπου. Η αποστάσεις τους από σημαντικά 

κέντρα είναι οι εξής:  

 Ιωάννινα – Αθήνα (μέσω Ιωνίας Οδού): 435 χλμ. 

 Ιωάννινα – Πάτρα: 261 χλμ.  

 Ιωάννινα – Θεσσαλονίκη: 270 χλμ. 

 Ιωάννινα – Λάρισα: 186 χλμ. 

 Ιωάννινα – Κοζάνη:141χλμ. 

 Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα: 76 χλμ. 

 Η απόσταση από τα ελληνοαλβανικά σύνορα είναι 65 χλμ.  

Η πόλη των Ιωαννίνων συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αστικού κέντρου με έντονη 

δραστηριότητα. Αποτελεί σημαντικό κέντρο διοίκησης για πολλαπλά επίπεδα και χαρακτηρίζεται 

από συγκεντρώσεις θέσεων εργασίας και υπηρεσιών. Οι χρήσεις γης για εμπόριο και ψυχαγωγία 

έχουν ιδιαίτερη δυναμική σε σύγκριση με τις περισσότερες κοντινές πόλεις. Επιπροσθέτως, τα 

Ιωάννινα διαθέτουν αξιόλογο φυσικό περιβάλλον (Λίμνη, Πίνδος κ.ά.) και πολιτισμικό απόθεμα 

(παλιά πόλη, κάστρο, αργυροχρυσοχοΐα, κ.ά.), τα οποίο ενισχύουν τις τουριστικές δραστηριότητες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προκύπτει ότι η πόλη των Ιωαννίνων ελκύει και παράγει 

μετακινήσεις οι οποίες έχουν υπεροπτικό χαρακτήρα.  

 

Στην αστική περιοχή Ιωαννίνων περιλαμβάνονται οι παρακάτω οικιστικοί υποδοχείς:  

 πόλη των Ιωαννίνων, ως συνεχής δομημένη περιοχή (συμπαγής αστικός ιστός) με πυρήνα την 

ιστορική πόλη (οικισμό) των Ιωαννίνων και με ενσωματωμένους σε αυτή τους παλαιούς 

οικισμούς Εξοχή, Καρδαμίτσια, Πεντέλη, Βελισάριο, Τσιφλικόπουλο, Κάτω Νεοχωρόπουλο, 

Ανατολή και Κατσικά.  

 τα αστικά προάστια της ως άνω πόλης Μάρμαρα, Κάτω Μάρμαρα, Άμμος, Ολυμπιάδα, 

Σταυράκι και Νεοχωρόπουλο.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κεντρικός πυρήνας της αστικής περιοχής είναι η ιστορική πόλη των 

Ιωαννίνων που περιλαμβάνει πάνω από το 70% του πληθυσμού.  

2. Περιαστική Ημι-αστική και αγροτική περιοχή  
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 Ημιαστικά Προάστια – Αστικά Δημοτικά Διαμερίσματα (Δ.Δ.)  

Αφορά τους οικισμούς των Δ.Δ. σε άμεση «επαφή» με την αστική περιοχή των Ιωαννίνων που 

χαρακτηρίζονται ως αστικοί από την ΕΛΣΤΑΤ και είναι το Πέραμα και η Πεδινή.  

 Περιαστικοί οικισμοί και Δ.Δ.  

Αφορά τους οικισμούς και Δ.Δ. με τη μεγαλύτερη εξάρτηση – επιρροή από την αστική περιοχή στην 

καθημερινή κίνηση «εργασία - κατοικία» ή στη σχέση «Α’ κατοικία – Β’ κατοικία».  

Από τα παραπάνω (Στοιχεία ΒΑΑ, 2018) προκύπτει το συμπέρασμα ότι η περιοχή κατατάσσεται 

στις «μονοκεντρικές» λειτουργικές αστικές περιοχές και συμπερασματικά χαρακτηρίζεται ως 

μονοκεντρικά λειτουργούσα περιοχή. 
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Χαρακτηριστικά μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης σχετίζεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά της μηχανοκίνητης 

κυκλοφορίας και γενικότερα του συστήματος αστικής κινητικότητας των Ιωαννίνων. Στην 

συγκεκριμένη παράγραφο συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία για την μηχανοκίνητη κυκλοφορία στην 

Πόλη των Ιωαννίνων. 

Η πόλη των Ιωαννίνων έχει αναπτυχθεί γραμμικά μεταξύ δυο φυσικών ορίων (Λίμνης & περιαστικού 

δάσους Ιωαννίνων). Το σχήμα τις πόλης στις προεκτάσεις της μοιάζει να διαφοροποιείται (Ανατολή, 

Καρδαμιτσια, κάτω νεοχωρόπουλο, κ.ά.), ωστόσο οι βασικές αστικές λειτουργίες χωροθετούνται 

κεντρικά. Κατά συνέπεια των παραπάνω, το κύριο οδικό δίκτυο και γενικότερα οι μετακινήσεις στην 

πόλη επηρεάζονται –προσαρμόζονται στην «γραμμικότητα» των Ιωαννίνων. 

Οι μεγάλοι άξονες στον τομέα των μεταφορών και μετακινήσεων, όσον αφορά την εξωτερική 

Προσπελασιμότητα, εντάσσουν την πόλη των Ιωαννίνων στο Βασικό Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο 

(Β.Δ.Ο.Δ.). Τα μεγάλα έργα Β.Δ.Ο.Δ. που εξυπηρετούν την Ήπειρο και τα Ιωάννινα είναι τα εξής: 

Α. Εγνατία Οδός (ολοκληρώθηκε η κατασκευή) που συνδέει την Ιταλία, δια του λιμανιού της 

Ηγουμενίτσας, με την Ήπειρο, τη Μακεδονία, Θράκη και την Τουρκία. Το τμήμα της που διασχίζει 

την Ήπειρο εκτείνεται από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας έως την Παναγιά και έχει μήκος 123 χλμ. 

Β. Ιόνια Οδός (υπό κατασκευή) που θα ενώνει την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα , την Ήπειρο 

και την Αλβανία . Σε συνδυασμό με την ανακατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα –Αθήνα, η 

διαδρομή Αθήνα-Ιωάννινα θα είναι συντομότερη. 

Γ. παρ’ όλο που δε διασχίζει το λεκανοπέδιο, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 (υπό κατασκευή) με σύνδεση 

για Λάρισα, Βόλο και Λαμία, είναι σημαντικός για την πόλη. Θα προσθέσει νέα οδική λύση για 

μεταφορές από και προς Αθήνα. 

Το εθνικό οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ιωαννιτών είναι το ακόλουθο: 

1. Ρίο – Αντίρριο – Μεσολόγγι – Αγρίνιο – Αμφιλοχία – Άρτα – Φιλιππιάδα – Ιωάννινα – Καλπάκι – 
Κακαβιά. 
2. Βόλος – Α. Κ. Βελεστίνου – Λάρισα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Γέφυρα Μουργκάνι – Κατάρα – 
Μέτσοβο – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα 
3. Παράκαμψη Ιωαννίνων και των συνδετήριων της 
4. Ανατολή – Ιωάννινα και τα λειτουργούντα τμήματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού 
5. Ιωάννινα – Πεδινή – Δωδώνη 

Οι επαρχιακές οδοί εξασφαλίζουν τη διασύνδεση της αστικής και περιαστικής περιοχής κα του 

Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων με τη ενδοχώρα του Νομού Ιωαννίνων και ταυτόχρονα συνδέουν τους 

περιαστικούς οικισμούς με την πόλη αλλά και μεταξύ τους. 

Από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου διέρχονται οι εξής κύριες επαρχιακές οδοί: 

1. Περιφερειακή Οδός Λίμνης Ιωαννίνων. 

2. Ιωάννινα – Ανατολή – Κατσικάς – Καλέντζι κλπ. 

3. Ανατολή (όρια πόλης Ιωαννίνων) – Σταυράκι – Μάρμαρα 

Οι υπόλοιπες οδοί της περιοχής ανήκουν στο Δημοτικό, Κοινοτικό ή αγροτικό οδικό δίκτυο. 

Σύμφωνα με τις Κυκλοφοριακές Μελέτες του 1996 και του 1999, όπως επικαιροποιήθηκαν με την 

κυκλοφοριακή μελέτη του 2013 η διαμπερής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της πόλης είναι 

σημαντική και κυμαίνεται μεταξύ 20% και 35% της κυκλοφορίας των κεντρικών οδικών αξόνων της 

πόλης. Οι Κυκλοφοριακές Μελέτες προσδιόρισαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό διαμπερούς 
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κυκλοφορίας χρησιμοποιεί τον άξονα Δόμπολη – Σουλίου – Σ. Λάμπρου – Μ. Αλεξάνδρου. Μάλιστα, 

από τις μελέτες τονίζεται ότι η διερχόμενη κυκλοφορία, παρά τον μεγάλο φόρτο και την 

προβληματική ροή της κυκλοφορίας στον άξονα αυτόν, προτιμά να τον χρησιμοποιεί αντί της 

Περιφερειακής οδού. 

Ιεράρχηση οδικού δικτύου 

Η πιο πρόσφατη ιεράρχηση του οδικού δικτύου της πόλης των Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννίνων το 2017-2018. Η συγκεκριμένη ιεράρχηση έχει πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας και ενδέχεται να διαφοροποιείται από 

ιεραρχήσεις οδικού δικτύου που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χωροταξικών σχεδίων (π.χ. ΓΠΣ.). 

Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου έχει άμεσο αντίκτυπο στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, 

καθώς συνήθως επηρεάζει το καθεστώς στάθμευσης (π.χ. απαγόρευση στάθμευσης στο κύριο 

οδικό δίκτυο). 

 
Εικόνα 2: Λειτουργική ιεράρχηση οδικού δικτύου σύμφωνα με το ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών, 2018 

Από την ιεράρχηση στην Εικόνα 2, γίνεται εμφανές ότι το μεγαλύτερο τμήματα του οδικού δικτύου 

στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων έχει χαρακτήρα συμπληρωματικού δικτύου, με τις οδούς που 

έχουν καλύτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά να λειτουργούν ως συλλεκτήριες. Η επικοινωνία των 

βόρειων και νότιων επεκτάσεων της πόλης πραγματοποιείται μέσω της περιμετρικής, ενώ για την 

διέλευση από το εσωτερικό της πόλης, το κύριο δίκτυο περιορίζεται στον άξονα Μεγ. Αλεξάνδρου , 

Σπ. Λάμπρου και Σουλίου. 

Φόρτιση οδικού δικτύου 

Μια σημαντική παράμετρος για την κατανόηση της λειτουργίας ενός συστήματος αστικής 

κινητικότητας αποτελεί η φόρτιση του οδικού δικτύου. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι για την περιοχή των 

Ιωαννίνων αποτέλεσαν σημαντικό αντικείμενο του ΣΒΑΚ, τόσο από την σκοπιά συλλογής 

δεδομένων πεδίου, όσο και από την δημιουργία κυκλοφοριακού υποδείγματος για την πόλη. Η 

αναγνώριση των συνθηκών φόρτισης του δικτύου συμβάλει στην καλύτερη διαμόρφωση του 

μελλοντικού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. 
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Χαρτης με φόρτους 

Στοιχεία Δημοσίων συγκοινωνιών 

Ως πρωτεύουσα πόλη της περιφερείας Ηπείρου, τα Ιωάννινα έχουν ανεπτυγμένες υπηρεσίες 

υπεραστικών και αστικών δημόσιων συγκοινωνιών. Το δίκτυο των υπεραστικών συγκοινωνιών που 

διασυνδέει την πόλη των Ιωαννίνων με τον υπόλοιπο νομό και τα άλλα αστικά κέντρα της χώρας, 

εκτελείται με λεωφορεία των ΚΤΕΛ, κυρίως του ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων αλλά και άλλων Νομών (προς 

τα αντίστοιχα αστικά κέντρα). Η πόλη των Ιωαννίνων συνδέεται με απευθείας δρομολόγια με τα 

περισσότερα από τα σημαντικά αστικά κέντρα της επικράτειας, για παράδειγμα τα δρομολόγια προς 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.  

Η συγκοινωνία στο Πολεοδομικό συγκρότημα Ιωαννίνων και τους περιαστικούς οικισμούς εκτελείται 

με τα λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων. Τα δρομολόγια στις κύριες γραμμές είναι σχετικά 

πυκνά (περίπου ανά 10 λεπτά) και οι ώρες διέλευσης από τις στάσεις τηρούνται όσο το επιτρέπουν 

οι συνθήκες κυκλοφορίας. Η διαδρομή, οι στάσεις και η κάλυψη των βασικών γραμμών (ακτίνα 

300μ) που εξυπηρετούν την πόλη των Ιωαννίνων, ως αποτέλεσμα της ανάλυσης του ΣΒΑΚ, 

παρουσιάζεται στην εικόνα. 

 
Εικόνα 3: Βασικές γραμμές αστικής συγκοινωνίας στα Ιωάννινα σύμφωνα με το ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών, 2018 

Η πληρότητα των λεωφορείων είναι μέτρια. Στα πλαίσια μελέτης που εκπόνησε το ΚΤΕΛ Ν. 

Ιωαννίνων έγινε παρουσίαση των βασικών στοιχείων της λειτουργίας του ΚΤΕΛ στην πόλη. 

Καταγράφηκαν (κατά μέσο όρο) 133 δρομολόγια ημερησίως. Ο μέσος όρος των δρομολογίων κατά 

τις καθημερινές ήταν 157 δρομολόγια. Ο χρόνος έναρξης των δρομολογίων ήταν στις 05:00 και ο 

χρόνος λήξης στις 24:00. Σύμφωνα με εκτίμηση της μελέτης των ΚΤΕΛ, ο μέσος όρος επιβατών 

ήταν 5.800 άτομα ημερησίως. 

Χαρακτηριστικών των ηπίων μορφών κινητικότητας  
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Η πόλη των Ιωαννίνων χαρακτηρίζεται από περιοχές με έντονο ανάγλυφο και περιοχές με ήπιες 

έως μηδαμινές κλίσεις. Συνεπώς, υπάρχουν διαδρομές που επιτρέπουν ευκολότερα την μετακίνηση 

με το ποδήλατο και με βάδισμα, ενώ άλλες που δεν είναι τόσο φιλικές.  

Υποδομές πεζών 

Στην πόλη των Ιωαννίνων έχει αναπτυχθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων που ενσωματώνει 

στενές οδούς στην κεντρική περιοχή της πόλης. Ως αποτέλεσμα σχηματίζεται ένα δίκτυο κίνησης 

πεζών το οποίο συνδέει την εμπορική περιοχή των Ιωαννίνων με το κάστρο και την παλιά πόλη, 

ενώ σε αυτό το δίκτυο εφάπτονται οι διαδρομές της παραλίμνιας ζώνης. Οι πεζόδρομοι έχουν 

αποκτήσει έναν εμπορικό χαρακτήρα και ιδιαίτερα έντονο το στοιχείο της διασκέδασης-ψυχαγωγίας. 

Οι πιο γνωστές είναι οι οδοί Λόρδου Βύρωνος Καλάρη, Μουλαιμίδου, Μπότσαρη, Καπλάνη και 

Μελανίδη. Πιο πρόσφατα πεζοδρομήθηκαν και οι οδοί: 

 Παπαδοπούλου (συνέχεια της Μπότσαρη–Μουλαϊμίδη που είναι ήδη πεζόδρομοι) 

 Παπάζογλου (κάθετη στην Παπαδοπούλου) 

 Αραβαντινού (σκέλος της Παπάζογλου) 

 Κωλέττη (Η προέκταση της οδού Καπλάνη είναι ήδη πεζόδρομος και κάθετος στην 
Παπάζογλου) 

 Κατσιμήτρου (απόληξη της Κωλέττη και περιμετρική οδός του Κεντρικού Δημαρχείου) 

 Παλαιολόγου κάθετη στην οδό Κωλέττη που εκβάλλει προς την οδό Κρυστάλλη 

 Μιχαήλ Αγγέλου (τμήμα από Πλ. Πύρρου έως Χαρ. Τρικούπη) 

 Γρηγορίου Σακκά (τμήμα από Μιχ. Αγγέλου έως Ζυγομάλη) 

 Πουτέτση (τμήμα από Χαρ. Τρικούπη έως Βλαχλείδη ) 

 Βλαχλείδη 

 Ζυγομάλη (τμήμα από Γρηγ. Σακκά έως Μελανίδη) 
 

Υποδομές ποδηλάτων 

Το ποδήλατο αντιμετωπίζει βασικές δυσκολίες που σχετίζονται με το ανάγλυφο σε σημαντικό τμήμα 

της πόλης. Οι διαδρομές παράλληλα με την λίμνη διευκολύνουν την χρήση του ποδηλασία ενώ οι 

διαδρομές στο εσωτερικό της πόλης παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία.  

Οι υφιστάμενες ποδηλατικές υποδομές περιορίζονται στην ύπαρξη δικτύου ποδηλατοδρόμων 

περιμετρικά της λίμνης. Η επέκταση αυτού του δικτύου καθώς και η σύνδεσή του με νέα τμήματα 

στον αστικό ιστό της πόλης θεωρείται κρίσιμης σημασίας. Το ποδήλατο μπορεί να κινηθεί με 

ασφάλεια χρησιμοποιώντας το δίκτυο πεζοδρόμων, ωστόσο η άνεση στην κίνηση είναι 

περιορισμένη λόγω των συχνών εμποδίων και της κίνησης των πεζών. 
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Εικόνα 4: Δίκτυο υποδομών ασφαλούς κίνησης ποδηλάτων στα Ιωάννινα, Ποδηλατικός χάρτης της Ελλάδας, ΕΜΠ 
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Ανάλυση υφιστάμενου σχεδιασμού 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας αποτιμάται ο υφιστάμενος σχεδιασμός του Δήμου, 

όσον αφορά σε ζητήματα κινητικότητας γενικότερα και στο καθεστώς/συνθήκες στάθμευσης 

ειδικότερα. Σκοπός της ενέργειας είναι να συγκεντρωθούν και εν συνέχεια να αξιολογηθούν το 

σύνολο των σχετικών μελετών και κειμένων. Η συγκέντρωση των στοιχείων αποσκοπεί στην αρχική 

καταγραφή των υφιστάμενων δεδομένων για την περιοχή παρέμβασης, ώστε να εντοπιστούν τυχόν 

αδυναμίες/εμπόδια και ευκαιρίες που θα πρέπει να ληφθούν εξ’ αρχής υπόψη για την εκπόνηση του 

Σχεδίου. 

Η θεματική των εγγράφων που θα αξιολογηθούν κατά αυτή τη δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο 

σε κείμενα με αποκλειστικά θέμα την κυκλοφορία ή την στάθμευση (όπως π.χ. το ΣΒΑΚ), αλλά 

μπορεί να αναφέρεται και σε άλλα αντικείμενα (μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ΣΔΑΕ, 

Σχέδια, Ζώνες Ειδικών Περιβαλλοντικών Ενισχύσεων, έργα με αναμενόμενη σημαντική επίπτωση 

για την περιοχή παρέμβασης κ.ά.), καθώς η έννοια του βιώσιμου συστήματος αστικής κινητικότητας 

έχει αρκετές προεκτάσεις τόσο περιβαλλοντικές όσο και κοινωνικές. 

Η αποτίμηση των συλλεχθέντων κειμένων και μελετών γίνεται με χρήση ενός «δομημένου δελτίου 

αποτίμησης υφιστάμενων πολιτικών αστικής κινητικότητας», τα οποίο έχει διαμορφωθεί από την 

Lever για τις ανάγκες του εν λόγω σχεδίου  

Στο πλαίσιο του σταδίου προετοιμασίας ο επιβλέπον του Δήμου σε συνεργασία με τον ανάδοχο, 

πραγματοποιούν μια καταγραφή των υφιστάμενων κείμενων πολιτικής, μελετών και αποφάσεων, με 

στόχο: 

i. Την εξοικονόμηση πόρων από διαδικασίες, συμπεράσματα και δεδομένα τα οποία 

υπάρχουν για τα Ιωάννινα στο υφιστάμενο σχεδιασμό της και εφόσον είναι αξιόπιστα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του σχεδίου 

ii. Την εξασφάλιση της συνέχειας του σχεδιασμού, προκειμένου να μην υπάρχουν συγκρούσεις 

ή επικαλύψεις μεταξύ των κειμένων 

iii. Τον σχηματισμό μιας σύνοψης των υφιστάμενων κειμένων στην οποία οι επόμενοι μελετητές 

θα μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ομάδα εκπόνησης διαμόρφωσε μια εκτενή λίστα με κείμενα και 

μελέτες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες του συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης των Ιωαννίνων (Πίνακας 1). Στην συνέχεια, προχώρησε στην αποτίμηση των εν λόγω 

κειμένων, σχετικά με όσα μπορούν να αξιοποιηθούν και με τα στοιχεία τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από αυτά.  

Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο. 

Πίνακας 1: Κείμενα και μελέτες προς αποτίμηση 

Όνομα Μελέτης Αξιοποίηση Παρατηρήσεις 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δ. Ιωαννίνων   

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ιωαννίνων   

Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου Ιωαννίνων   

Σχέδιο Δράσεις για την ενέργεια και το κλίμα   

Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων - Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης 
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Πιλοτική πρόταση έργου MOTIVATE   

Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δ. Ιωαννιτών για την έξυπνη πόλη   

   

   

   

   

   

   

   

 

Μεθοδολογία Αποτίμησης  

Ο Πίνακας 2 συντάχθηκε από τη LEVER Α.Ε. και αποτελεί ένα πρότυπο το οποίο συγκεντρώνει και 

οργανώνει τις εξαγόμενες πληροφορίες από κάθε εξεταζόμενο σχέδιο, μελέτη κ.λπ. για τις ανάγκες 

της αξιολόγησης του υφιστάμενου σχεδιασμού.  

Θεμιτή κρίνεται η ανάλυση για κάθε διαθέσιμο σχέδιο ή μελέτη ανεξάρτητα από το περιεχόμενο 

τους. Η ολοκληρωμένη συλλογή και καταγραφή κάθε είδους σχεδιασμού που αφορά σε μια περιοχή 

συνήθως απουσιάζει στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον κίνδυνο τα νέα σχέδια να έρχονται σε 

σύγκρουση ή/και αλληλοεπικάλυψη με μέτρα των παλαιοτέρων. Με αυτή τη διαδικασία 

επιτυγχάνεται μια συγκεντρωτική καταγραφή όλων των διαθέσιμων σχεδίων και μελετών για μια 

περιοχή. 

Μετά από προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση του περιεχομένου του (κάθε) εξεταζόμενου 

σχεδίου, συμπληρώνεται το συγκεκριμένο πρότυπο με την καλύτερη δυνατή λεπτομέρεια. Το 

πρότυπο αναλύει και ομαδοποιεί το περιεχόμενο κάθε σχεδίου στις εξής τρεις (3) ενότητες: (1) 

Ταυτότητα Μελέτης, (2) Περιεχόμενο Μελέτης και (3) Πλαίσιο Αξιολόγησης (Εικόνα 5). Με τη χρήση 

του υπόψη εργαλείου επιτυγχάνεται η συνοπτική απεικόνιση του περιεχομένου κάθε μελέτης που 

εξετάζεται και ταυτόχρονα διαπιστώνονται τόσο οι στρατηγικές και πολιτικές αρχές που υιοθετεί όσο 

και οι δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων ή/και των πορισμάτων της στο υπό εκπόνηση 

ΣΒΑΚ.  

 
Εικόνα 5: Τα τρία (3) προτεινόμενα επίπεδα ανάλυσης του περιεχόμενου των υφιστάμενων στρατηγικών σχεδίων και 

μελετών με αναφορές στη βιώσιμη ανάπτυξη και κινητικότητα 

Ταυτότητα 
Μελέτης 

Περιεχόμενο 
Μελέτης 

Πλαίσιο 
Αξιολόγησης 
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Πίνακας 2: Πρότυπο οργάνωσης, ανάλυσης και αξιολόγησης υφιστάμενου σχεδιασμού. 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ   
ΜΕΛΕΤΗΣ  

1  Κατηγορία  
 

2  Τίτλος  
 

3  Αντικείμενο  
 

4  Έτος εκπόνησης  
 

5  Πεδίο εξέτασης/εφαρμογής  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   
ΜΕΛΕΤΗΣ  

1  Πλαίσιο εκπόνησης μελέτης  
 

2  Μέθοδοι/Εργαλεία υλοποίησης  
 

3  Ταυτότητα δεδομένων  
 

4  Συμπεράσματα μελέτης  
 

5  Προτεινόμενες δράσεις/ παρεμβάσεις/ στόχοι  
 

6  Χρηματοδότηση παρεμβάσεων  
 

7  Δίκτυο εμπλεκόμενων  
 

8  Στάδιο υλοποίησης  
 

ΠΛΑΙΣΙΟ   
ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗΣ  

1  Στοιχεία μελέτης που αφορούν την περιοχή επιρροής  
 

2  
Συμφωνία / Σύγκρουση στοιχείων μελέτης με το 
μελλοντικό σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης   

3  Δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν  
 

 

Για κάθε ένα από τα πεδία του Πίνακα.2 ακολουθούν οι παρακάτω οδηγίες συμπλήρωσης: 

 Ταυτότητα Μελέτης:  

o Κατηγορία: Η γενική κατηγορία στην οποία εντάσσεται το έγγραφο (π.χ. στρατηγικό σχέδιο, 

τεχνική μελέτη, δημοτική απόφαση κ.λπ.). 

o Τίτλος: Ο τίτλος της μελέτης (αναλυτικά).  

o Αντικείμενο: Το αντικείμενο το οποίο εξετάζει το έγγραφο (π.χ. μεταφορές, ενέργεια, 

υποδομές, περιβάλλον κ.λπ.).  

o Έτος εκπόνησης: Έτος εκπόνησης και διάρκεια υλοποίησης.  

o Πεδίο εξέτασης/εφαρμογής: Η γεωγραφική περιοχή η οποία εξετάζεται και στην οποία 

εφαρμόζονται οι προτεινόμενες δράσεις. 

 Περιεχόμενο Μελέτης: 

o Πλαίσιο εκπόνησης μελέτης: Το πλαίσιο εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την 

εκπόνηση της μελέτης (π.χ. ανήκει σε ένα γενικότερο σχεδιασμό του αντίστοιχου φορέα; 

ποιες ήταν οι ανάγκες που διατυπώνονται για την υλοποίηση της μελέτης;).  

o Μέθοδοι/εργαλεία υλοποίησης: Περιληπτική αναφορά των σταδίων της μεθοδολογίας/ροής 

εκπόνησης της μελέτης καθώς και αναφορά των εργαλείων που απαιτήθηκαν για την 

υλοποίηση (π.χ. έρευνες, λογισμικά κ.λπ.). 

o Ταυτότητα δεδομένων: Αναφορά δεδομένων που συγκεντρώθηκαν και επεξεργάστηκαν για 

τις ανάγκες της μελέτης. Περιγραφή της διαδικασίας των μετρήσεων, όπου διενεργήθηκαν. 
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Περιγραφή των αντικειμένων των δεδομένων και των χρονικών περιόδων που αυτά 

αναφέρονται, καθώς και των περιοχών/ζωνών λήψης τους.  

o Συμπεράσματα μελέτης: Περίληψη συμπερασμάτων μελέτης. 

o Προτεινόμενες δράσεις/παρεμβάσεις/στόχοι: Περίληψη των προτεινόμενων 

δράσεων/παρεμβάσεων της μελέτης ή/και των στόχων που θέτει. 

o Χρηματοδότηση παρεμβάσεων: Αναφορά διαδικασίας χρηματοδότησης και προτεινόμενων 

πηγών χρηματοδότησης. 

o Δίκτυο εμπλεκομένων: Αναφορά φορέων και των αντικειμένων ενασχόλησής τους, οι οποίοι 

εμπλέκονται στη διαδικασία υλοποίησης της μελέτης.  

o Στάδιο υλοποίησης: Καταγραφή δράσεων οι οποίες έχουν υλοποιηθεί έως τη χρονική στιγμή 

συμπλήρωσης του Πίνακα. Αναφορά αιτιών που ευθύνονται για την πιθανή καθυστέρηση 

στην υλοποίηση της μελέτης. 

 Πλαίσιο Αξιολόγησης: 

o Στοιχεία μελέτης που αφορούν την περιοχή επιρροής: Παράθεση των στοιχείων του 

εξεταζόμενου σχετίζονται ή/και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την περιοχή ενδιαφέροντος για 

ανάπτυξη του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. 

o Συμφωνία / Σύγκρουση στοιχείων μελέτης με το μελλοντικό σύστημα ελεγχόμενης 

στάθμευσης: Διαπίστωση του βαθμού στον οποίο οι προτεινόμενοι στόχοι/παρεμβάσεις 

μπορούν να συμβάλουν ή να εμποδίσουν την λειτουργία ενός συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης. 

o Αξιοποίηση δεδομένων: Καταγραφή δεδομένων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 
διαδικασία ανάπτυξης του ΣΒΑΚ.3 

Στις επόμενες παραγράφους το δελτίο επισκόπησης υφιστάμενων μελετών και κείμενων θα 

συμπληρωθεί για τα στοιχεία υφιστάμενου σχεδιασμού που αναγνωρίστηκαν στον Πίνακας 1. 
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Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων - Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

Τα εργαλεία «Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης» παρέχουν την δυνατότητα, ώστε η γνώση των 

τοπικών ζητημάτων να οδηγήσει στη διαμόρφωση σχεδίων δράσης που εξυπηρετούν τις 

πραγματικές ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας με μία αμεσότητα που δεν μπορεί να υποκατασταθεί 

από περιφερειακές ή εθνικές αρχές. Η σύνοψη των περιεχομένων του κειμένου των 

Ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στον Δήμο Ιωαννιτών 

παρουσιάζεται στο δελτίο που ακολουθεί. 

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Κατηγορία ΣΧΕΔΙΟ 

2 Τίτλος Στρατηγική για τη ΒΑΑ του Δήμου Ιωαννιτών 

3 Αντικείμενο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης 

4 Έτος εκπόνησης 2017 

5 
Πεδίο 

εξέτασης/εφαρμογ
ής 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
Πλαίσιο 

εκπόνησης 
μελέτης 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

2 
Μέθοδοι/Εργαλεία 

υλοποίησης 

 Ανάλυση χωροταξικών, δημογραφικών, οικονομικών και κοινωνικών 
χαρακτηριστικών του Δήμου  

 Ανάλυση της πολεοδομικής οργάνωσης και του αστικού εξοπλισμού της πόλης. 

 Αξιολόγηση των ισχυρών και αδύνατων σημείων της περιοχής παρέμβασης, 
καθώς και των ευκαιριών και των απειλών από το εξωτερικό περιβάλλον 

 Διατύπωση οράματος 

 Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης και πλάνου χρηματοδότησης και εντοπισμός πιθανών 
κινδύνων 

 Διαμόρφωση πλαισίου παρακολούθησης 

 Συμμετοχικός Σχεδιασμός 

 Δράσεις Δημοσιότητας 

3 
Ταυτότητα 
δεδομένων 

Προφίλ του Δήμου Ιωαννιτών 

 Θέση στο χάρτη, αποστάσεις από μεγάλα αστικά κέντρα και οδικούς άξονες της 
χώρας, παραγωγική δραστηριότητα, πληθυσμιακή συγκέντρωση) 

Χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της πόλης 

 Στοιχεία του οδικού δικτύου 
o Αναφορά του εθνικού και επαρχιακού δικτύου 

 Δημόσια συγκοινωνία 
o Υπεραστικές συνδέσεις: ΚΤΕΛ Νομού Ιωαννίνων 
o Εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος: Αστικό ΚΤΕΛ: 

 Πυκνά δρομολόγια (περίπου ανά 10 λεπτά) 
 Μέτρια πληρότητα 
 Κατά μέσο όρο 133 δρομολόγια ημερησίως 
 Μέσος όρος 157 δρομολογίων τις καθημερινές ήταν  
 Ο χρόνος έναρξης των δρομολογίων ήταν στις 05:00 και ο 

χρόνος λήξης στις 24:00 
 Ημερήσιος μέσος όρος 5.800 επιβατών  

o Επιβατικά καραβάκια για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της λίμνης 

 Δίκτυα ήπιας κινητικότητας 
o Υφιστάμενο δίκτυο πεζοδρομημένων οδών  
o Υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων 

 Στάθμευση – Κυκλοφορία 
o Αναφορά σε έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και έλλειμμα θέσεων 

στάθμευσης 
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 Δημοτικό Κτηριακό απόθεμα (έτος κατασκευής, φορέας διαχείρισης, κατηγορία 
χρήσης) 

 Σημεία ενδιαφέροντος και αναφορά σε εν λειτουργία Μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους,  βυζαντινά μνημεία, νεότερα μνημεία, μοναστήρια, βιβλιοθήκες, 
κοινωνικές δομές και υπηρεσίες 

 Δομές Υγείας (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο 
«Γ.Χατζηκώστα») 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις (αναφορά σε σημαντικές σχετικές δομές) 

 Εκπαιδευτικά σχολικά συγκροτήματα και πανεπιστημιακά ιδρύματα 
Δημογραφία – Πληθυσμός 

 Θέση του Δήμου Ιωαννιτών στο ελληνικό σύστημα αστικών κέντρων 

 Κατανομή πληθυσμού ανά: 
o  δημοτική ενότητα, επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο, ηλικίες 

 Στοιχεία νοικοκυριών 

 Πληθυσμιακή εξέλιξη των κυριότερων οικισμών 
Οικονομία  

 Πορεία του ΑΕΠ του Ν. Ιωαννίνων 

 Ποσοστά και αριθμός επιχειρήσεων Δήμου Ιωαννιτών ανά νομική μορφή 

 Ποσοστά και αριθμός επιχειρήσεων Δήμου Ιωαννιτών ανά δραστηριότητα 

 Στοιχεία απασχόλησης 
o Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, επίπεδο 

εκπαίδευσης, τόπο εργασίας και επάγγελμα 

 Αφίξεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα του Νομού Ιωαννίνων κατά τα έτη 
2007-2011 

Περιβάλλον - κλίμα 

 Το βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο από άποψη περιβάλλοντος του δήμου 
Ιωαννιτών είναι η λίμνη Παμβώτιδα, που έχει χαρακτηριστεί ως «περιοχή 
οικοανάπτυξης» 

 Ποσοτικά στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων 

4 
Συμπεράσματα 

μελέτης 

Χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της πόλης  
Ο Δήμος χαρακτηρίζεται από ρόλο που υπερβαίνει τα νομαρχιακά και, ως προς 
ορισμένες λειτουργίες (οδική σύνδεση, πανεπιστήμιο, τουρισμός) περιφερειακά όρια. 
Αποτελεί μεγάλο αστικό κέντρο, νομαρχιακό διοικητικό κέντρο, κόμβος 
συνδυασμένων μεταφορών, βιομηχανικό κέντρο, τουριστικό και πολιτιστικό κέντρο, 
έδρα του Πανεπιστημίου και δραστηριοτήτων Ε&Τ. 
Το προδιαγραφόμενο μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης στηρίζεται στην περιορισμένη 
χρήση οργανωμένων χώρων για την υποδοχή παραγωγικών δραστηριοτήτων και 
στον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης σε συνδυασμό με τον καθορισμό 
χρήσεων γης 
Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά  
Ο Δήμος διακρίνεται από μια θετική πληθυσμιακή δυναμική σε σχέση με τα 
υπόλοιπα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, αλλά και από ένα αρκετά μορφωμένο και 
αναβαθμισμένο εκπαιδευτικά ανθρώπινο δυναμικό. Οικονομία- Οικονομικά 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού 
Θετικό στοιχείο αποτελεί η τριτογενοποίηση της οικονομίας σε συνδυασμό με την 
μακρά παράδοση σε τομείς του δευτερογενούς τομέα της περιοχής.  
Ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα αποτελούν η ύπαρξη σημαντικών υποδομών 
όπως μεταφορικών (οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές), παραγωγικών 
(βιομηχανικές περιοχές και εγκαταστάσεις), και ερευνητικών (πανεπιστημιακά 
ιδρύματα), αλλά και η σχετικά καλή ποιότητα ζωής και φυσικού περιβάλλοντος. 
Από την άλλη ο Δήμος παρουσιάζει μια σειρά από προβλήματα όπως, χαμηλό 
ποσοστό συμμετοχής του δευτερογενή τομέα στην απασχόληση και το ΑΕΠ, μείωση 
της απασχόλησης και της παραγωγικότητας, τις δυσκολίες στην προσέλκυση 
επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα, αλλά και τη χαμηλή παραγωγικότητα του 
τριτογενή τομέα. 
Ευκαιρίες αποτελούν τα επιχειρησιακά προγράμματα που βοηθούν σημαντικά στην 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αλλά και ο αναπτυξιακός νόμος που δημιουργεί 
κίνητρα για εγκατάσταση επιχειρήσεων στην περιοχή. 
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Ανάλυση SWOT για τις αστικές λειτουργικές ενότητες της πόλης 

 Μετά την ολοκλήρωση της Ιονίας οδού τα Ιωάννινα αποτελούν οδικό κόμβο για 
το σύνολο της χώρας  

 Παραδοσιακός χαρακτήρας και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του ιστορικού κέντρου – 
του κάστρου και του οικισμού της νήσου  

 Προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης στο κέντρο της πόλης με υψηλό 
κυκλοφοριακό φόρτο και προβλήματα λειτουργικότητας 

 Μη αξιοποίηση πλούσιου αποθέματος πολιτιστικής κληρονομιάς  

 Περιορισμένο ποσοστό οργανωμένων χώρων αστικού πρασίνου  

 Ελλιπής ανάδειξη αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονομιάς  

 Όροι δόμησης και χρήσεις γης που υποβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον 

 Προβλήματα στην αεροπορική σύνδεση 

 Οι οδικοί άξονες δημιουργούν προϋποθέσεις και ανάγκες για νέες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες  

 Η τάση της «προαστικοποίησης – περιαστικοποίησης» έχει ωθήσει σε μία 
άμορφη και ασύμμετρη εξάπλωση της πόλης, 

 Ο κυκλοφοριακός φόρτος, που σε ώρες αιχμής δημιουργεί κυκλοφοριακή 
εμπλοκή στον κύριο αστικό ιστό, δημιουργεί σημαντικό ζήτημα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και θορύβου 

5 

Προτεινόμενες 
δράσεις/ 

παρεμβάσεις/ 
στόχοι 

Στόχοι σχετικοί με την κινητικότητα 

 Ανάδειξη και ενδυνάμωση του διακρατικού – εθνικού – διαπεριφερειακού ρόλου 
της πόλης των Ιωαννίνων.  

 Προώθηση της βιώσιμης οργάνωσης, της λειτουργικότητας και της εδαφικής 
συνοχής στην αστική περιοχή των Ιωαννίνων, υπέρ της ποιότητας του 
δομημένου περιβάλλοντος, της αποτελεσματικότητας των διασυνδέσεων και της 
προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και ενεργειακής 
διαχείρισης.  

 Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της 
ιστορικότητας της πόλης και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως παράγοντες 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και προώθησης της απασχόλησης.  

Άξονες παρέμβασης σχετικοί με την κινητικότητα 

 Βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του μητροπολιτικού 
κέντρου των Ιωαννίνων 

o Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην 
ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα του μητροπολιτικού κέντρου 

o Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με την αναζωογόνηση και 
αναβάθμιση περιοχών του μητροπολιτικού κέντρου 

 Βελτίωση της προσβασιμότητας και αναδιάταξη της αστικής κινητικότητας 
o Βελτίωση της προσβασιμότητας στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο καθώς 

και σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, 
καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων 

o  Ενδυνάμωση των τοπικών δομών κοινωνικής πρόνοιας 

 Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής 
o Υποστήριξη της εφαρμογή της Στρατηγικής ΒΑΑ 

Στοχευμένες δράσεις κινητικότητας 

 «Δράσεις αποκατάστασης των Οθωμανικών Λουτρών και αναβάθμισής τους για 
δυνατότητα επίσκεψης και λειτουργικής χρήσης 

 «Ανάδειξη και προστασία Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων (χώρος «Τζαμί Ασλάν 
Πασά») της ΒΑ Ακρόπολης» 

 «Ανάδειξη της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης ως κέντρο προβολής της πολιτιστικής 
κληρονομιάς με τη χρήση πολυμέσων» 

 «Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, 
υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών (Πάρκο 
Πολιτισμού - Κάστρο)» 

 «Ανάπλαση - ανάδειξη πλατείας Πύρρου» 

 «Ανάπλαση ιστορικής περιοχής Σιαράβα» 
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 «Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και 
ποδηλατικής διαδρομής» 

 «Περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάδειξη αστικού παραλίμνιου μετώπου» 

 «Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως 
κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» 

 Ανάδειξη - ανάπλαση πάρκου Λιθαρίτσια» 

 Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο - κόμβος Βογιάνου. Ολοκλήρωση οδικού 
δακτυλίου πόλης 

 Οδός Νιάρχου 

 Δημιουργία «Κέντρου για το Παιδί» 

 Ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της 
Στρατηγικής ΒΑΑ 

6 
Χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων 

 ΠΕΠ Ηπείρου και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

 ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

7 
Δίκτυο 

εμπλεκόμενων 

 Πανεπιστημιακοί φορείς 
o Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
o ΤΕΙ Ηπείρου 

 Δημοτικές επιχειρήσεις και φορείς 
o Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) 
o ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης & 

Προσχολικής Ηλικίας Δήμου Ιωαννιτών) 
o  ΔΗΠΕΘΙ 
o Πνευματικό Κέντρο 
o Δημοτική επιχείρηση Λίμνης Ιωαννίνων 

 Επιμελητήρια 
o Επιμελητήριο Ιωαννίνων 
o Τεχνικό Επιμελητήριο 
o Οικονομικό Επιμελητήριο 

 Επαγγελματικοί σύλλογοι 
o Εμπορικοί σύλλογοι 
o Σύλλογος Ξενοδόχων 

 Λοιποί φορείς 
o Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων 
o Φορέας Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας 
o ΟΑΕΔ 
o Αρχαιολογικές υπηρεσίες 
o Πολιτιστικοί φορείς όπως η ΕΗΜ, κα. 

8 
Στάδιο 

υλοποίησης 
Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει ολοκληρωθεί 

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 
Στοιχεία μελέτης 
που αφορούν την 
περιοχή επιρροής  

Θα πρέπει να αποτυπωθούν σε χάρτη οι παρεμβάσεις στον κοινόχρηστο χώρο που 
θα επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό το πλήθος των νόμιμα προσφερόμενων θέσεων 
στάθμευσης παρά την οδό, όπως επίσης και οι νέοι πόλοι έλξης μετακινήσεων που 
θα δημιουργηθούν 

2 

Συμφωνία / 
Σύγκρουση 

στοιχείων μελέτης 
με το μελλοντικό 

σύστημα 
ελεγχόμενης 
στάθμευσης  

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και ειδικά οι αναπλάσεις πλατειών, περιοχών και 
οδών δύναται να περιορίσει το πλήθος των νόμιμα προσφερόμενων θέσεων 
στάθμευσης. 
Από την άλλη η δημιουργία νέων πόλων έλξης μετακίνησης θα αυξήσει τη ζήτηση για 
μετακίνηση άρα και στάθμευσης προς αυτές τις περιοχές. 

3 

Δεδομένα που 
μπορούν να 

αξιοποιηθούν  
 

 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του Δήμου και αναπτυξιακό προφίλ 

 Δίκτυο υποδομών ήπιας κινητικότητας 

 Ποιοτικές πληροφορίες για τις συνθήκες κυκλοφορίας και στάθμευσης 

 Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία απασχόλησης 
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Σχέδιο Δράσηςγια τη Βιώσιμη Ενέργεια του Δήμου Ιωαννιτών 

Το συγκεκριμένο σχέδιο περιλαμβάνει το πλέγμα δράσεων του Δήμου για τον περιορισμό της 

κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών, για την εναρμόνιση της στρατηγικής του Δήμου στον 

συγκεκριμένο τομέα, με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύμφωνο των Δημάρχων. Η 

σύνοψη των περιεχομένων του σχεδίου για τη Βιώσιμη Ενέργεια στον Δήμο Ιωαννιτών 

παρουσιάζεται στο δελτίο που ακολουθεί. 

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Κατηγορία ΣΧΕΔΙΟ 

2 Τίτλος 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΒΕ) 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

3 Αντικείμενο Διαχείριση Ενέργειας 

4 Έτος εκπόνησης 2018 

5 
Πεδίο 

εξέτασης/εφαρμογ
ής 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
Πλαίσιο 

εκπόνησης 
μελέτης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 

2 
Μέθοδοι/Εργαλεία 

υλοποίησης 

Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς 

 Για την Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς του Δήμου Ιωαννιτών 
χρησιμοποιήθηκαν οι τυπικοί συντελεστές εκπομπών της Επιτροπής για την 

Αλλαγή του Κλίματος (Intergovernmental Panel on Climate Change ‐ IPCC) που 
αφορούν σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) λόγω κατανάλωσης 
ενέργειας εντός των ορίων του Δήμου 

3 
Ταυτότητα 
δεδομένων 

Απογραφή 

 Δημοτικά κτίρια, σχολικά κτίρια, τις αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, 
αλλά και τις υποδομές υγείας- πρόνοιας κ.ά., για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο 
Δήμος. 

 Εγκαταστάσεις υποδομής (αντλιοστάσια ύδρευσης & αποχέτευσης), για τις 
οποίες είναι υπεύθυνη η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης Ιωαννίνων 
(ΔΕΥΑΙ). 

 Δημοτικό φωτισμό στο αστικό - υπεραστικό δίκτυο του Δήμου και σε 
κοινόχρηστους χώρους - πλατείες. 

 Δημοτικά οχήματα. 

 Κατοικίες (οικιακός τομέας) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

 Κτίρια, τον εξοπλισμό/εγκαταστάσεις τριτογενή τομέα (μη δημοτικά). 

 Ιδιωτικές και Δημόσιες Μεταφορές (μετακινήσεις οχημάτων Ιδιωτικής και 
Δημόσιας Χρήσης, μετακινήσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς). 

 Πρωτογενή Τομέα Παραγωγής, στον οποίο εντάσσονται η γεωργία, η 
κτηνοτροφία και η αλιεία. 

 Δευτερογενή Τομέα Παραγωγής : βιοτεχνίες και βιομηχανικές μονάδες. 

 Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 
Προφίλ Δήμου Ιωαννιτών 

 Θέση στο χάρτη 

 Δομή του Δήμου 

 Δημογραφικά χαρακτηριστικά (κατανομή πληθυσμού, ρυθμός μεταβολής) 

 Κτηριακό απόθεμα (φορέας ιδιοκτησίας, ηλικία, κατηγορίες χρήσεων) 

 Οργανωτική διάρθρωση 
Στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 

 Δημοτικά, σχολικά κτίρια και εγκαταστάσεις (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής και 
θερμικής ενέργειας kwh/έτος) 

 Δημοτικές εγκαταστάσεις υποδομών Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ετήσια 
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κατανάλωση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας kwh/έτος) 

 Δημοτικός Φωτισμός (ισχύς W, πλήθος, κατανάλωση kwh) 

 Δημοτικά οχήματα (πλήθος και κατανάλωση καυσίμου) 

 Πρωτογενής τομέας (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής, θερμικής, από φυτική και 
ζωική παραγωγή,  ενέργειας kwh/έτος) 

 Δευτερογενής τομέας (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής, θερμικής ενέργειας, 
στοιχεία για κτίρια παραγωγικών και βιομηχανικών μονάδων,  kwh/έτος) 

 Οικιακός και τριτογενής τομέας (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής, θερμικής 
ενέργειας, kwh/έτος) 

 Μεταφορές (Συνολική ετήσια κατανάλωση για οδικές μεταφορές - μετρικοί 
τόνοι/έτος - kWh/έτος,  Αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που βρίσκονται στην 
κυκλοφορία κατά κατηγορία και χρήση, χαρακτηριστικά ΜΜΜ – πλήθος – 
καύσιμο-κατανάλωση 

 Συνολική κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές αναφοράς CO2 - Ετήσια 
κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) - Εκπομπές CO2 (t CO2) Ποσοστό εκπομπών 
(%) 

4 
Συμπεράσματα 

μελέτης 

Κατανάλωση 

 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων 
κατά το έτος αναφοράς:11.141 MWh 

 Συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τη λειτουργία: στις 
27.840 MWh 

 Συνολική ετήσια κατανάλωση για τον οδικό φωτισμό: 7.325 MWh 

 Συνολική ετήσια κατανάλωση από το στόλο οχημάτων και μηχανημάτων: 3.507 
MWh 

Εκπομπές 

 Οι συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 του Δήμου Ιωαννιτών ανέρχονται σε 
552.427 τόνους CO2 (32% οδικές μεταφορές, 30,5% οικιακός τομέας, 19,1% 
τριτογενής τομέας, 12,2% δευτερογενής τομέας, 5,4% Δημοτικός τομέας, 0,8% 
πρωτογενής τομέας 

 
Ο Δήμος Ιωαννιτών μπορεί να επιτύχει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 
τουλάχιστον 40,5% ήτοι 223.917 tCO2/έτος έως το 2030. Συγκεκριμένα, για τον 
Δημοτικό Τομέα το σύνολο των δράσεων μπορεί να αποφέρει 44,8% μείωση 
εκπομπών CO2 (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής από ΑΠΕ) έως το 2030, 
ήτοι 13.394 tCO2/έτος. Το αναμενόμενο συνολικό κόστος υλοποίησης των δράσεων 
για το έτος ορόσημο του 2030 ανέρχεται στα 24.232.779€. 

5 

Προτεινόμενες 
δράσεις/ 

παρεμβάσεις/ 
στόχοι 

Δράσεις σχετικές με την κινητικότητα 

 Δημοτικά οχήματα 
o Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με νέα, αποδοτικότερα οχήματα: 

Προτείνεται η αντικατάσταση εικοσιπέντε (25) οχημάτων του στόλου με 
πιο σύγχρονα μοντέλα (14 απορριμματοφόρων και ενός (1) φορτηγού με 
καύσιμο πετρέλαιο και έξι (6) επιβατηγών, δύο (2) απορριμματοφόρων, 
ενός (1) φορτηγού και ενός (1) μικρού φορτηγού, τα οποία 
χρησιμοποιούν ως καύσιμο τη βενζίνη 

o Καλύτερη διαχείριση του δημοτικού στόλου και εγκατάσταση ευφυών 
συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης των οχημάτων. 

o Εκπαίδευση των υπαλλήλων / οδηγών του δήμου στην οικολογική 
οδήγηση. 

 Δημοτικός φωτισμός 
o Προτάσεις βελτιστοποίησης και τροποποίησης του σχεδιασμού 

φωτισμού και των φωτιστικών σωμάτων σε συμφωνία με την κλάση 
φωτισμού των οδών 

o Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων σε οδούς και πλατείες του 
Δήμου με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας και εγκατάσταση 
συστήματος τηλεδιαχείρισης 

 Μεταφορές 
o Δημόσιες μεταφορές / ΜΜΜ (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) 

 Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με νέα, αποδοτικότερα 
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οχήματα. 
 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οδηγών για την βέλτιστη 

και οικονομικότερη οδήγηση. 

 Ιδιωτικές μεταφορές 
o Προώθηση της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς και εναλλακτικών 

μέσων μεταφοράς (π.χ. ποδήλατο). 
o Ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντικατάσταση παλαιών οχημάτων 

με νέας τεχνολογίας οχήματα. 
o Προώθηση της οικολογικής οδήγησης. 
o Προτάσεις που θα προκύψουν από την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας του Δήμου 

6 
Χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων 

 Δεν αναφέρεται 

7 
Δίκτυο 

εμπλεκόμενων 

 Δήμαρχος Ιωαννιτών 

 Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Υπαίθρου Πρωτογενούς Τομέα & Προστασίας 
Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων 

 Αντιδήμαρχος Υποδομών & Ενέργειας 

 Εκπρόσωπος Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων: Ένωση Αγροτών 

 Στελέχη Πολεοδομίας Δ. Ιωαννιτών 

 Στελέχη Τεχνικής Υπηρεσίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

 Στέλεχος Μονάδας Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ΔΕΥΑ Ιωαννίνων 

 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Κληροδοτημάτων 

 Διδακτικό προσωπικό ΤΕΙ Ηπείρου 

 Εκπρόσωποι μηχανικών ΤΕΕ Ηπείρου 

 Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής ΑμεΑ, Ιωάννινα 

 Πρόεδρος Δημοτικής Παράταξης 

 Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, Δήμου Ιωαννιτών 

 Εκπρόσωπος των μελετητών 

 Δημότες 

8 
Στάδιο 

υλοποίησης 
Το σχέδιο έχει ολοκληρωθεί 

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 
Στοιχεία μελέτης 
που αφορούν την 
περιοχή επιρροής  

Κατανάλωση 

 ετήσια κατανάλωση ενέργειας δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων 
κατά το έτος αναφοράς:11.141 MWh 

 συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τη λειτουργία: στις 
27.840 MWh 

 συνολική ετήσια κατανάλωση για τον οδικό φωτισμό: 7.325 MWh 

 συνολική ετήσια κατανάλωση από το στόλο οχημάτων και μηχανημάτων: 3.507 
MWh 

Μεταφορές 

 Δημόσιες μεταφορές / ΜΜΜ (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) 
o Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οδηγών για την βέλτιστη και 

οικονομικότερη οδήγηση. 

 Ιδιωτικές μεταφορές 
o Προώθηση της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς και εναλλακτικών 

μέσων μεταφοράς (π.χ. ποδήλατο). 
o Προώθηση της οικολογικής οδήγησης. 
o Προτάσεις που θα προκύψουν από την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας του Δήμου 

2 

Συμφωνία / 
Σύγκρουση 

στοιχείων μελέτης 
με το μελλοντικό 

σύστημα 
ελεγχόμενης 
στάθμευσης  

 Προώθηση της οικολογικής οδήγησης: Μια σημαντική προέκταση της 
οικολογικής συνείδησης είναι και η μείωση του χρόνου για την εύρεση χώρου 
στάθμευσης, ο οποίος μπορεί να μειωθεί με την εφαρμογή ενός συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης 

 Οι προτάσεις που θα προκύψουν από την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας του Δήμου μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές του τρόπου 
διαχείρισης του κοινόχρηστου χώρου με συνέπεια να επηρεάσουν το καθεστώς 
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προσφοράς στάθμευσης 

3 

Δεδομένα που 
μπορούν να 

αξιοποιηθούν  
 

 Στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας από τον κλάδο των μεταφορών 

 Στοιχεία στόλου αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών 

 Χαρακτηριστικά ΜΜΜ 

 Προβλεπόμενες δράσεις για τον κλάδο των μεταφορών 
o Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με νέα, αποδοτικότερα οχήματα. 
o Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οδηγών για την βέλτιστη και 

οικονομικότερη οδήγηση. 
o Προώθηση της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς και εναλλακτικών 

μέσων μεταφοράς (π.χ. ποδήλατο). 
o Προώθηση της οικολογικής οδήγησης 

 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Ιωαννιτών 

«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Δήμοι, οι 

Κοινότητες και οι Σύνδεσμοι εκπονούν επιχειρησιακά προγράμματα. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και 

αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης». Η σύνοψη των περιεχομένων του Επιχειρησιακό Σχεδίου για το Δήμο Ιωαννιτών 

παρουσιάζεται στο δελτίο που ακολουθεί. 

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Κατηγορία Επιχειρησιακός σχεδιασμός 

2 Τίτλος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 2016-2019 

3 Αντικείμενο 
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων 

προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

4 Έτος εκπόνησης 2016 

5 
Πεδίο 

εξέτασης/εφαρμογ
ής 

Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
Πλαίσιο 

εκπόνησης 
μελέτης 

Πλαίσιο εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων 

2 
Μέθοδοι/Εργαλεία 

υλοποίησης 
Κυκλοφοριακή μελέτη του 2013, Μελέτη ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, Ανάλυση SWOT, 
Ερωτηματολόγιο 

3 
Ταυτότητα 
δεδομένων 

Πρωτογενή και Δευτερογενή δεδομένα 

4 
Συμπεράσματα 

μελέτης 
 

5 

Προτεινόμενες 
δράσεις/ 

παρεμβάσεις/ 
στόχοι 

Στρατηγικός Στόχος 1 Προώθηση της βιώσιμης οργάνωσης, της λειτουργικότητας 
και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή των Ιωαννίνων, υπέρ της ποιότητας του 
δομημένου περιβάλλοντος, της αποτελεσματικότητας των διασυνδέσεων και της 
προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και ενεργειακής 
διαχείρισης. 
Άξονας προτεραιότητας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 
ΜΕΤΡΟ 1.3 Βιώσιμη κινητικότητα  

 ΓΣΜ 1.3.1 Βελτίωση υποδομών μεταφορών και προσπελασιμότητας  
 ΕΣΜ 1.3.1.1 Έργα βελτίωσης εθνικής και επαρχιακής οδοποιίας αλλά και 

έργα βελτίωσης τοπικής οδοποιίας  
 ΕΣΜ 1.3.1.2 Παρεμβάσεις οδοποιίας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ  

 ΓΣΜ 1.3.2 Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας  
 ΕΣΜ 1.3.2.1 Έργα Βελτίωσης της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και 

σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος  



  

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διερεύνησης για την ανάπτυξη 
συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο Ιωαννιτών 

Παραδοτέο Α 
  

27 
 

 ΕΣΜ 1.3.2.2 Βελτίωση οδικής ασφάλειας για τη μείωση της 
επικινδυνότητας του οδικού δικτύου  

 ΕΣΜ 1.3.2.3 Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  

 ΓΣΜ 1.3.3 Ενθάρρυνση και ανάπτυξη καθαρών μεταφορών  
 ΕΣΜ 1.3.3.1 Ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού και ενεργειακά 

αποδοτικού πολυτροπικού συστήματος μεταφορών 

6 
Χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων 

Εθνικοί- Ευρωπαϊκοί πόροι, ίδιοι πόροι κλπ. 

7 
Δίκτυο 

εμπλεκόμενων 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων 

8 
Στάδιο 

υλοποίησης 
Εγκεκριμένο 

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 
Στοιχεία μελέτης 
που αφορούν την 
περιοχή επιρροής  

Το πρόβλημα έλλειψης θέσεων και εκτεταμένης παράνομης στάθμευσης είναι 
ιδιαίτερα οξύ, κυρίως στην κεντρική περιοχή. Ιδιαίτερα επιβαρυμένες είναι οι 
κεντρικές περιοχές δυτικά του άξονα Δωδώνης – Αβέρωφ. Η άναρχη και παράνομη 
στάθμευση δημιουργεί σημαντικά προβλήματα ικανοποιητικής διεξαγωγής της 
κίνησης οχημάτων καθώς μειώνεται η κυκλοφοριακή ικανότητα των οδών αλλά και 
δυσχεραίνεται η κίνηση πεζών. Τα προβλήματα υψηλής συσσώρευσης και ζήτησης 
στάθμευσης στην κεντρική περιοχή προβλέπεται να ενταθούν επειδή α) ο δείκτης 
ιδιοκτησίας των ΙΧ παρουσιάζει γενικά αύξηση, β) η πόλη θα επεκταθεί σε περιοχές 
μεγαλύτερης απόστασης από το κέντρο, και γ) η περαιτέρω αύξηση της τουριστικής 
κίνησης της πόλης θα αυξήσει την ζήτηση από επισκέπτες. Για την αντιμετώπιση της 
σημερινής και της μελλοντικής αύξησης της έλλειψης πρέπει να προωθηθεί η 
δημιουργία των χώρων στάθμευσης. Η θέσπιση μέτρων αποθάρρυνσης της χρήσης 
Ι.Χ. για μετακινήσεις προς την κεντρική περιοχή θα μείωνε και τη ζήτηση 
στάθμευσης. Στην πόλη λειτουργούν μερικά ιδιωτικά πάρκινγκ και ένα δημοτικό, ενώ 
το οργανωμένο πάρκινγκ του Δήμου στην παραλίμνια περιοχή είναι δωρεάν 

2 

Συμφωνία / 
Σύγκρουση 

στοιχείων μελέτης 
με το μελλοντικό 

σύστημα 
ελεγχόμενης 
στάθμευσης  

Ο Δήμος έχει θεσπίσει το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης σε αρκετές οδούς του 
κέντρου και την ελεύθερη κάρτα στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους αυτών των 
οδών. 

3 

Δεδομένα που 
μπορούν να 

αξιοποιηθούν  
 

Βασικές Υποδομές-Δίκτυα 

Οι μεγάλοι άξονες στον τομέα των μεταφορών και μετακινήσεων, όσον αφορά την 
εξωτερική Προσπελασιμότητα, εντάσσουν την πόλη των Ιωαννίνων στο Βασικό 
Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (Β.Δ.Ο.Δ.). Τα μεγάλα έργα Β.Δ.Ο.Δ. που εξυπηρετούν 
την Ήπειρο και τα Ιωάννινα είναι τα εξής:  

Α. Εγνατία Οδός (ολοκληρώθηκε η κατασκευή)  

Β. Ιόνια Οδός (υπό κατασκευή)  

Γ. O αυτοκινητόδρομος Ε65 (υπό κατασκευή) 

Οδικό δίκτυο  

Το εθνικό οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ιωαννιτών είναι το 
ακόλουθο:  

1. Ρίο – Αντίρριο – Μεσολόγγι – Αγρίνιο – Αμφιλοχία – Άρτα – Φιλιππιάδα – 
Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά.  

2. Βόλος – Α. Κ. Βελεστίνου – Λάρισα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Γέφυρα Μουργκάνι 
– Κατάρα – Μέτσοβο – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα  

3. Παράκαμψη Ιωαννίνων και των συνδετήριων της  
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4. Ανατολή – Ιωάννινα και τα λειτουργούντα τμήματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού  

5. Ιωάννινα – Πεδινή – Δωδώνη  

Από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου διέρχονται οι εξής κύριες επαρχιακές οδοί:  

1. Περιφερειακή Οδός Λίμνης Ιωαννίνων.  

2. Ιωάννινα – Ανατολή – Κατσικάς – Καλέντζι κλπ.  

3. Ανατολή (όρια πόλης Ιωαννίνων) – Σταυράκι – Μάρμαρα  

Οι υπόλοιπες οδοί της περιοχής ανήκουν στο Δημοτικό, Κοινοτικό ή αγροτικό οδικό 
δίκτυο. Απαιτείται η συντήρηση και αναβάθμιση του εσωτερικού οδικού δικτύου του 
Δήμου καθώς και η ανακατασκευή πεζοδρομίων. Επίσης απαιτείται επέκταση- 
αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα και με τις αρχές της 
εξοικονόμησης ενέργειας.  

Η διαμπερής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της πόλης είναι σημαντική και κυμαίνεται 
μεταξύ 20% και 35% της κυκλοφορίας των κεντρικών οδικών αξόνων της πόλης. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό διαμπερούς κυκλοφορίας χρησιμοποιεί τον άξονα Δόμπολη – 
Σουλίου – Σ. Λάμπρου – Μ. Αλεξάνδρου. Μάλιστα, η διερχόμενη κυκλοφορία, παρά 
τον μεγάλο φόρτο και την προβληματική ροή της κυκλοφορίας στον άξονα αυτόν, 
προτιμά να τον χρησιμοποιεί αντί της Περιφερειακής οδού. 

Συγκοινωνία  

 Το δίκτυο των υπεραστικών συγκοινωνιών εκτελείται με λεωφορεία των ΚΤΕΛ, 
κυρίως του ΚΤΕΛ Ν.Ιωαννίνων αλλά και άλλων Νομών (προς τα αντίστοιχα 
αστικά κέντρα).  

 Η συγκοινωνία στο Πολεοδομικό συγκρότημα Ιωαννίνων και τους περιαστικούς 
οικισμούς εκτελείται με τα λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων.  

 Τα δρομολόγια στις κύριες γραμμές είναι σχετικά πυκνά (περίπου ανά 10 λεπτά)  

 Η πληρότητα των λεωφορείων είναι μέτρια. 

 Καταγράφηκαν(κατά μέσο όρο) 133 δρομολόγια ημερησίως. Ο μέσος όρος των 
δρομολογίων κατά τις καθημερινές ήταν 157 δρομολόγια.  

 Ο χρόνος έναρξης των δρομολογίων ήταν στις 05:00 και ο χρόνος λήξης στις 
24:00.  

 Ο μέσος όρος επιβατών είναι 5.800 άτομα ημερησίως.  

 Η συγκοινωνία στη λίμνη αφορά στη σύνδεση της πρώην Κοινότητας της Νήσου 
με την πόλη και εκτελείται με επιβατικά καραβάκια που ανήκουν κατά κύριο λόγο 
σε κατοίκους του νησιού. Ο κύριος όγκος των επιβατών είναι επισκέπτες του 
νησιού. Στην περιοχή «Ντραμπάτοβα» υπάρχει μικρό πορθμείο με το οποίο 
μεταφέρονται εμπορεύματα και υλικά στο Νησί.  

 Η πόλη των Ιωαννίνων διαθέτει αεροδρόμιο που χωροθετείται στο βόρειο άκρο 
της πόλης, μεταξύ των οικισμών Περάματος και Αγίου Ιωάννη.. Αυτή τη στιγμή 
υπάρχει καθημερινή σύνδεση με την Αθήνα ενώ παλαιότερα υπήρχε και σύνδεση 
με Θεσσαλονίκη και περιστασιακά με Τίρανα. Υπήρχε σύνδεση των Ιωαννίνων με 
την Κέρκυρα με υδροπλάνο. Επίσης πραγματοποιούνται και ελάχιστες 
ναυλωμένες πτήσεις (τσάρτερ) προς το εξωτερικό. Η αναβάθμιση του υπάρχοντος 
αεροδρομίου θεωρείται ζήτημα ιδιαίτερα κρίσιμο για την ανάπτυξη της πόλης.  

 Επίσης εξετάζεται η αναγκαιότητα και βιωσιμότητα ανάπτυξης στην πόλη μέσου 
σταθερής τροχιάς (τραμ).  

Πεζόδρομοι - ποδηλατόδρομοι  

 Στην πόλη των Ιωαννίνων, έχει κατασκευαστεί εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων 
στο κέντρο της πόλης για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών και βελτίωσης του 
αστικού περιβάλλοντος. Αρκετές οδοί της κεντρικής περιοχής έχουν πεζοδρομηθεί 
και έχουν συντελέσει στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης. Ο σχεδιασμός των 
πεζοδρομήσεων αποσκοπεί μέσω εναλλακτικών διαδρομών, στη σύνδεση της 
κεντρικής πλατείας, του νέου εμπορικού κέντρου, της παλιάς αγοράς - ιστορικού 
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κέντρου και της παραλίμνιας ζώνης.  

 Επίσης αναμένεται να κατασκευαστούν επιπλέον πεζοδρομήσεις όπως τα 
Μπεζεστένια, που είναι υπό κατασκευή, καθώς και άλλα τμήματα σύμφωνα με την 
κυκλοφοριακή μελέτη, κατά την νέα προγραμματική περίοδο.  

 Οι υφιστάμενες ποδηλατικές υποδομές περιορίζονται στην ύπαρξη δικτύου 
ποδηλατοδρόμων περιμετρικά της λίμνης. Η επέκταση αυτού του δικτύου καθώς 
και η σύνδεσή του με νέα τμήματα στον αστικό ιστό της πόλης θεωρείται κρίσιμης 
σημασίας.  

 

Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Ιωαννιτών για την «Έξυπνη Πόλη» 

Βασικός στόχος του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη «Έξυπνη Πόλη» είναι η στάθμιση της 

υπάρχουσας κατάστασης, η ανάλυση συναφών πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο επίπεδο, και η 

χάραξη μιας σειράς από δράσεις αναφοράς που μπορούν να ξεδιπλωθούν τα επόμενα χρόνια. Η 

σύνοψη των περιεχομένων του Επιχειρησιακό Σχεδίου για την Έξυπνη Πόλη παρουσιάζεται στο 

δελτίο που ακολουθεί. 

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Κατηγορία Επιχειρησιακός σχεδιασμός 

2 Τίτλος IOANNINA SMART CITY 

3 Αντικείμενο 

Μια έξυπνη πόλη ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και ψηφιακές υπηρεσίες σε 
ευρύτερους τομείς δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την οικονομία, την 
κινητικότητα, το περιβάλλον, τη διαβίωση, τους κατοίκους και την διακυβέρνηση. Οι 
συγκεκριμένοι τομείς εμφανίζουν επιμέρους πεδία λειτουργιών, στους οποίους 
βρίσκουν εφαρμογή ψηφιακές υπηρεσίες και συστήματα νέων τεχνολογιών, 
αποσκοπώντας στην αποδοτικότητα και την αειφορία των πόλεων. 

4 Έτος εκπόνησης 2018 

5 
Πεδίο 

εξέτασης/εφαρμογ
ής 

Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης  

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
Πλαίσιο 

εκπόνησης 
μελέτης 

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ 
Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών 

2 
Μέθοδοι/Εργαλεία 

υλοποίησης 
Ανασκόπηση Υφιστάμενων Στρατηγικών, Ανάλυση SWOT, Πρακτικές στην Ελλάδα 
και το Εξωτερικό, Ερωτηματολόγιο 

3 
Ταυτότητα 
δεδομένων 

Πρωτογενή και Δευτερογενή δεδομένα 

4 
Συμπεράσματα 

μελέτης 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  
• Ολοκλήρωση των οδικών αξόνων οι οποίοι δημιουργούν νέα δυναμική και 
προοπτικές 
 • Διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Περιφέρειας • 
 Σημαντική πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση  
• Υψηλό τουριστικό προϊόν και ενδιαφέρον από το εξωτερικό  
• Αναβάθμιση της ελκυστικότητας του αστικού περιβάλλοντος  
• Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας 
• Ύπαρξη σημαντικού ερευνητικού και επιστημονικού δυναμικού  
• Μεγάλος αριθμός φοιτητών λόγω του Πανεπιστημίου και τμημάτων του ΤΕΙ 
Ηπείρου  
• Παρουσία σημαντικών εταιρειών στην ευρύτερη περιοχή 
ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  
• Χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα και την 
Ευρώπη  
• Αυξημένη ανεργία  
• Μικρή ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή  
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• Δυσκολίες στην αεροπορική σύνδεση  
• Έντονοι κυκλοφοριακοί φόρτοι στην κεντρική περιοχή του Δήμου 
• Μη αξιοποίηση πλούσιου αποθέματος πολιτιστικής κληρονομιάς  
• Έλλειψη διείσδυσης των ΤΠΕ και απουσία σύνδεσης έρευνας και επιχειρηματικής 
εφαρμογής  
• Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων  
• Ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση ΑΠΕ σε δημοτικές υποδομές  
• Μη αξιοποίηση πλούσιου αποθέματος πολιτιστικής κληρονομιάς 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  
• Ανάδειξη της πόλης των Ιωαννίνων σε κέντρο εκπαίδευσης, υγείας και υπηρεσιών 
με διαπεριφερειακή και υπερεθνική εμβέλεια σε σχέση με την Αλβανία και τη Δυτική 
Βαλκανική  
• Η ανάδειξη της περιφέρειας ως ελκυστικός χώρος προσέλκυσης επενδύσεων  
• Υιοθέτηση ολοκληρωμένων στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα πλαίσια 
της τοπικής ανάπτυξης  
• Προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο  
• Βέλτιστη αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων  
• Σημαντικά περιθώρια για εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από ολοκληρωμένη 
ενεργειακή πολιτική  
• Σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού  
• Διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την τοπική επιχειρηματικότητα  
• Ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου, της εμπορικής δυναμικής και των παραδοσιακών 
αναφορών της πόλης 
ΑΠΕΙΛΕΣ  
• Η οικονομική κρίση που έχει περιορίσει τα εισοδήματα και την επιχειρηματική 
δραστηριότητα  
• Η υψηλή ανεργία οδηγεί στην διαρροή σημαντικού ενεργού και επιστημονικού 
πληθυσμού  
• Η συνολική γήρανση του πληθυσμού  
• Περιορισμένο αντικείμενο επιχειρηματικότητας, οδηγεί στον κορεσμό της περιοχής 
σε επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων (λιανικό εμπόριο και εστίαση)  
• Περιορισμένο ενδιαφέρον τμήματος των πολιτών για τις νέες τεχνολογίες και 
υπηρεσίες  
• Η τάση της «προαστικοποίησης – περιαστικοποίησης» έχει ωθήσει σε μία άμορφη 
και ασύμμετρη εξάπλωση της πόλης, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην 
εικόνα της, τη λειτουργικότητά της, στο πολεοδομικό περιβάλλον, τα περιαστικά 
τοπία και στην ύπαιθρο που την περιβάλλει 

5 

Προτεινόμενες 
δράσεις/ 

παρεμβάσεις/ 
στόχοι 

Στρατηγικός Στόχος 2 Προώθηση της βιώσιμης οργάνωσης, της λειτουργικότητας 
και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή των Ιωαννίνων, υπέρ της ποιότητας του 
δομημένου περιβάλλοντος, της αποτελεσματικότητας των διασυνδέσεων και της 
προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και ενεργειακής 
διαχείρισης. 
Η στρατηγική του Δήμου Ιωαννιτών για την έξυπνη πόλη περιλαμβάνει παρεμβάσεις 
κατανεμημένες σε επτά Άξονες Προτεραιότητας. Ο Αξονας 2 αφορά την 
Κινητικότητα-Μεταφορές 
Ειδικοί Στόχοι και Ενδεικτικές Δράσεις του Άξονα 2 

 ΕΣ2.1: Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας  

 ΕΔ2.1.1: Σύστημα ευφυούς διαχείρισης θέσεων στάθμευσης  

 ΕΣ2.2: Ενθάρρυνση και ανάπτυξη καθαρών μεταφορών ΕΔ2.2.1: Σταθμοί 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ΕΣ2.3: Βελτίωση υποδομών μεταφορών 
και προσπελασιμότητας  

 ΕΔ2.3.1: Δίκτυο ποδηλατοδρόμων και εφαρμογής συστήματος μεταφορών με 
τουλάχιστον 3 ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

6 
Χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων 

ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Εθνικοί Πόροι 

7 
Δίκτυο 

εμπλεκόμενων 
Δήμος Ιωαννίνων, Ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, Επιμελητήρια, Λοιποί φορείς 

8 Στάδιο Το σχέδιο έχει ολοκληρωθεί 
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υλοποίησης 

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 
Στοιχεία μελέτης 
που αφορούν την 
περιοχή επιρροής  

Σύστημα Ευφυούς Διαχείρισης Θέσεων Στάθμευσης 
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να επιλύσει ο Δήμος Ιωαννιτών 
είναι η δημιουργία χώρων στάθμευσης για δημότες και επισκέπτες, και η έγκαιρη και 
έγκυρη ενημέρωση των οδηγών για τη διαθεσιμότητά τους, μέσω πολλών και 
διαφορετικών καναλιών πληροφόρησης. Ο στόλος των οχημάτων που κινείται 
καθημερινά στην πόλη είναι πολύ μεγάλος και συνεχώς αυξάνει, με αποτέλεσμα να 
λειτουργεί ως ενισχυτικός παράγοντας στην κυκλοφοριακή συμφόρηση.  
Το αντικείμενο της προτεινόμενης εφαρμογής θα εστιάζει στην ανάπτυξη ψηφιακών 
υπηρεσιών, οι οποίες θα περιγράφουν τη διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης, 
μέσω της μετάδοσης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, στη βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας της πόλης, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στη μείωση της 
συμφόρησης και των εκπομπών ρύπων. Η εφαρμογή θα στηρίζεται στην ιδέα της 
απομακρυσμένης διαχείρισης των χώρων στάθμευσης, βελτιώνοντας σε μεγάλο 
βαθμό την αποτελεσματικότητα στις πράξεις προς όφελος των κατοίκων, των 
επισκεπτών, των έμπορων και της διαχείρισης της κινητικότητας. 
Η προτεινόμενη εφαρμογή “Ευφυούς Στάθμευσης” θα περιλαμβάνει ένα σύνολο 
φυσικών και ψηφιακών μερών τα οποία θα είναι:  
• Αισθητήρες 
• Ασύρματο δίκτυο 
• Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών 
• Εφαρμογή ενημέρωσης οδηγών για κινητά τηλέφωνα 
• Εφαρμογή κεντρικής διαχείρισης 

2 

Συμφωνία / 
Σύγκρουση 

στοιχείων μελέτης 
με το μελλοντικό 

σύστημα 
ελεγχόμενης 
στάθμευσης  

Το σύστημα ευφυούς διαχείρισης θέσεων στάθμευσης συμβάλλει στην ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας ενός συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να εναρμονιστεί με την 
πρόταση του νέου συστήματος. 

3 

Δεδομένα που 
μπορούν να 

αξιοποιηθούν  
 

Ενδεικτικά έργα που προτείνονται στον τομέα των Μεταφορών είναι τα ακόλουθα:  
• Πληροφοριακό σύστημα και εφαρμογές για κινητές συσκευές σχετικά με την 
στάθμευση στους δρόμους της πόλης  
• Ηλεκτροκίνηση και σταθμοί φόρτισης 

 

Ευρωπαϊκό έργο Motivate 

Ο βασικός στόχος του έργου MOTIVATE, είναι η προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης 

Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), που βασίζεται στον συμμετοχικό σχεδιασμό 

αξιοποιώντας τα διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και εφαρμογές 

πληροφορικής για τη συγκέντρωση δεδομένων. 

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Κατηγορία Ευρωπαϊκό σχέδιο 

2 Τίτλος MOTIVATE  

3 Αντικείμενο 

Ο βασικός στόχος του έργου MOTIVATE, είναι η προώθηση ενός νέου μοντέλου 
ανάπτυξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), που βασίζεται στον 
συμμετοχικό σχεδιασμό αξιοποιώντας τα διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(social media) και εφαρμογές πληροφορικής για τη συγκέντρωση δεδομένων σε 
πέντε επιλεγμένες πιλοτικές πόλεις: Almada (PT), Siena (IT), Ρόδος και Ιωάννινα 
(GR), Λάρνακα (CY). 

4 Έτος εκπόνησης 2019 

5 
Πεδίο 

εξέτασης/εφαρμογ
ής 

Ανάπτυξη του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Ιωαννίνων 
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Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
Πλαίσιο 

εκπόνησης 
μελέτης 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg-MED 2014-2020 

2 
Μέθοδοι/Εργαλεία 

υλοποίησης 
Διαδικτυακή πλατφόρμα, Application  

3 
Ταυτότητα 
δεδομένων 

Πρωτογενή 

4 
Συμπεράσματα 

μελέτης 
 

5 

Προτεινόμενες 
δράσεις/ 

παρεμβάσεις/ 
στόχοι 

Οι στόχοι αυτής της έξυπνης πολιτικής στάθμευσης περιλαμβάνουν: 

 Εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμου πάρκινγκ 

 Εξυπηρέτηση μόνιμων κατοίκων της κεντρικής περιοχής 

 Αποθάρρυνση της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων και οχημάτων από τους 
εργαζόμενους στην κεντρική περιοχή για να απελευθερώσουν θέσεις για τους 
επισκέπτες 

 Εξάλειψη παράνομων χώρων στάθμευσης και διπλών φαινομένων στάθμευσης 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της κυκλοφορίας 

 Τέλος, μια σημαντική βελτίωση στο βιοτικό επίπεδο, που επιτυγχάνεται με την 
ταχύτερη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πολιτών, τη συνετή χρήση 
οχημάτων και τη χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, όπως οι δημόσιες 
συγκοινωνίες και το ποδήλατο 

 
Ο συνολικός σκοπός της εγκατάστασης είναι να παρέχει δωρεάν 
«βραχυπρόθεσμο» χώρο στάθμευσης, για πολίτες και επισκέπτες, μόνο για αστικές 
υπηρεσίες (σύντομες επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, αγορά κ.λπ.).  
 
Προτεινόμενες περιοχές για την εγκατάσταση του Ευφυούς Συστήματος Στάθμευσης: 
 
Οδός Θεοδωρίδη: 

 Μονόδρομος 

 Δεξιά: Στάση λεωφορείου 

 Αριστερά: Στάθμευση οχημάτων 

 Κύριο χαρακτηριστικό: Οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης. Χώρος στάθμευσης 
αστικών λεωφορείων και πούλμαν (δεξιά του πεζοδρομίου) 

 Δυνατότητα ανάπτυξης συστήματος: 
o Κύρια Ζώνη Αστικών εξυπηρετήσεων, με έμφαση σε δημοτικές υπηρεσίες.  
o Δευτερεύουσα Ζώνη Shop&Go 

Οδός Μπιζανίου:  

 Μονής κατεύθυνσης  

 Δεξιά : Στάση αστικού ΚΤΕΛ – Πιάτσα Ταξί  

 Αριστερά : Στάθμευση αστικού ΚΤΕΛ – Στάθμευση οχημάτων  

 Κύριο χαρακτηριστικό: Οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης. Χώρος στάθμευσης 
αστικού ΚΤΕΛ & λεωφορείων (αριστερά και δεξιά του οδοστρώματος)  

 Δυνατότητα ανάπτυξης συστήματος:  
o Κύρια Ζώνη Αστικών εξυπηρετήσεων, με έμφαση σε δημοτικές υπηρεσίες.  
o o Δευτερεύουσα Ζώνη Shop&Go 

Οδός Ελ. Βενιζέλος: 
Μονόδρομος 
Δεξιά: - 
Αριστερά: Χώρος στάθμευσης οχημάτων - Χώρος στάθμευσης για άτομα με ειδικές 
ανάγκες 
Κύριο χαρακτηριστικό: Οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης. Χώρος στάθμευσης 
αστικών λεωφορείων και πούλμαν 
Δυνατότητα ανάπτυξης συστήματος: 

o Κύρια Ζώνη Αστικών εξυπηρετήσεων, με έμφαση σε δημοτικές υπηρεσίες.  
o o Δευτερεύουσα Ζώνη Shop&Go 

Οδός Αβέρωφ 
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 Διπλή κατεύθυνση 

 Δεξιά - Αριστερά: Μεταφορά τροχαίων οχημάτων 

 Κύριο χαρακτηριστικό: Οριοθετημένα parking επι πληρωμή, επισκέπτες και 
προμήθειες καταστημάτων 

 Δυνατότητα ανάπτυξης συστήματος: Shop & Go 
Οδός Γιώργος Σούτσου: 

 Μονόδρομος 

 Δεξιά: - 

 Αριστερά: Μεταφορά τρακαρισμένων οχημάτων - φόρτωση και εκφόρτωση 
οχημάτων 

 Κύριο χαρακτηριστικό: Οριοθετημένα πάρκα για μετρητά, επισκέπτες και 
προμήθειες καταστημάτων 

 Δυνατότητα ανάπτυξης συστήματος: 
o Κύρια ζώνη Shop & Go 
o Δευτερεύουσα ζώνη επισκεπτών και τουριστικών υπηρεσιών 

6 
Χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων 

European Regional Development Fund 

7 
Δίκτυο 

εμπλεκόμενων 
Δήμος Ιωαννίνων, CERTH/HIT Greece, Aegean Energy & Environment Agency 
Greece 

8 
Στάδιο 

υλοποίησης 
Εγκεκριμένο 

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 
Στοιχεία μελέτης 
που αφορούν την 
περιοχή επιρροής  

 Μια απλή λύση για το ζήτημα στάθμευσης, όπως παρουσιάζεται από τον Δήμο 
Ιωαννίνων, αποτελείται από ένα προηγμένο σύστημα πλοήγησης που 
σηματοδοτεί τη διαθεσιμότητα και κατευθύνεται προς το σημείο στάθμευσης που 
βρίσκεται πλησιέστερα στον προορισμό που έχει επιλέξει ο χρήστης.  

 Η ιδέα χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική τοποθεσία του 
οχήματος, την απόσταση μεταξύ των χώρων στάθμευσης και τον συνολικό 
αριθμό δωρεάν θέσεων στο χώρο στάθμευσης. Εάν ο χώρος στάθμευσης είναι 
γεμάτος, ο οδηγός ανακατευθύνεται σε άλλη τοποθεσία έως ότου να μπορεί να 
σταθμεύσει το όχημα. Χρησιμοποιεί τεχνολογία που παρακολουθεί τους χώρους 
στάθμευσης μέσω RFID. Το σύστημα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και δίνει 
στον χρήστη την επιλογή του καταλληλότερου χώρου στάθμευσης, στέλνοντας 
οδηγίες για τον προορισμό. Κάθε φορά που ένα όχημα εισέρχεται ή εξέρχεται 
από το πάρκο, τα δεδομένα ενημερώνονται επικοινωνώντας με το χώρο 
στάθμευσης. 

 

 Συνολικά 100 θέσεις στάθμευσης θα τοποθετηθούν στο κέντρο της πόλης, το 
οποίο θα παρακολουθείται στενά από τη Δημοτική Αστυνομία σε πραγματικό 
χρόνο. Η περίοδος δωρεάν στάθμευσης θα υπολογιστεί μεταξύ 30-45 λεπτών και 
θα αποφασιστεί κατά την εφαρμογή και μετά από διαβουλεύσεις με τα 
εμπλεκόμενα μέρη. 

 

 Με την ολοκλήρωση του έργου, αναμένονται τα ακόλουθα οφέλη, τα οποία θα 
είναι άμεσα ορατά. 

Τα αναμενόμενα οφέλη για το Δήμο περιλαμβάνουν: 
o Η παροχή από τον Δήμο δωρεάν και έξυπνων υπηρεσιών που βελτιώνουν την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων, δεδομένου ότι το ολοκληρωμένο σύστημα που θα 
αναπτυχθεί εντός του έργου θα μειώσει τον χρόνο περιττής κίνησης για 
στάθμευση και θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση περισσότερων πολιτών στο 
περιοχή εφαρμογής. 

o Δίνει προτεραιότητα σε χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. 
o Περιορισμός της κατανάλωσης καυσίμου από δημοτικά οχήματα επειδή θα 

μετακινούνται μόνο όταν το σύστημα τους ενημερώσει ότι ένας χώρος είναι 
ελεύθερος. 

o Η ελαχιστοποίηση των περιπολιών από τη Δημοτική Αστυνομία για τον έλεγχο 
των παραβιάσεων στάθμευσης. Το σύστημα θα παρέχει πληροφορίες σε 
πραγματικό χρόνο εάν κάποιος υπερβεί τον ελεύθερο χρόνο. 
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o Αυτοματοποίηση της διαδικασίας επαλήθευσης παραβιάσεων, 
χρησιμοποιώντας tablet, φορητούς εκτυπωτές και ένα σύστημα επανάκλησης 
για διαχείριση διαδικτυακών κλήσεων μέσω λογισμικού back-office. 

o Διαρκής ενημέρωση της διοίκησης του δήμου για τη συμπεριφορά των οδηγών 
στα όρια της υλοποίησης του έργου, ώστε να μπορούν να ληφθούν οι 
απαραίτητες ενέργειες - παρεμβάσεις 

o Τέλος, η ελαχιστοποίηση της περιττής κίνησης για την εξεύρεση χώρου 
στάθμευσης αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές CO2. 

2 

Συμφωνία / 
Σύγκρουση 

στοιχείων μελέτης 
με το μελλοντικό 

σύστημα 
ελεγχόμενης 
στάθμευσης  

Η εφαρμογή ενός ελεγχόμενου συστήματος στάθμευσης θεωρείται απαραίτητη για 
την επίτευξη των στόχων 

3 

Δεδομένα που 
μπορούν να 

αξιοποιηθούν  
 

 

 

Αποτίμηση παλαιότερων πολιτικών στάθμευσης  

Το πρόβλημα έλλειψης θέσεων και εκτεταμένης παράνομης στάθμευσης είναι ιδιαίτερα έντονο, 

κυρίως στην κεντρική περιοχή. Ιδιαίτερα επιβαρυμένες είναι οι κεντρικές περιοχές δυτικά του άξονα 

Δωδώνης – Αβέρωφ. Η παράνομη στάθμευση δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην ομαλή ροή 

των οχημάτων, καθώς μειώνεται η κυκλοφοριακή ικανότητα των οδών αλλά και δυσχεραίνεται η 

κίνηση πεζών. Τα προβλήματα υψηλής συσσώρευσης και ζήτησης στάθμευσης στην κεντρική 

περιοχή προβλέπεται να ενταθούν επειδή  

α) ο δείκτης ιδιοκτησίας των ΙΧ παρουσιάζει γενικά αύξηση,  

β) η πόλη θα επεκταθεί σε περιοχές μεγαλύτερης απόστασης από το κέντρο, και  

γ) η περαιτέρω αύξηση της τουριστικής κίνησης της πόλης θα αυξήσει την ζήτηση από επισκέπτες. 

Για την αντιμετώπιση της σημερινής και της μελλοντικής αύξησης της έλλειψης πρέπει να 

προωθηθεί η δημιουργία των χώρων στάθμευσης. Η θέσπιση μέτρων αποθάρρυνσης της χρήσης 

Ι.Χ. για μετακινήσεις προς την κεντρική περιοχή θα μείωνε και τη ζήτηση στάθμευσης. Στην πόλη 

λειτουργούν ορισμένοι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης εκτός οδού, καθώς και ένας δημοτικός, ενώ ο 

οργανωμένος χώρος στάθμευσης του Δήμου στην παραλίμνια περιοχή είναι δωρεάν.  

Ο Δήμος έχει θεσπίσει το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης σε αρκετές οδούς του κέντρου και την 

ελεύθερη κάρτα στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους αυτών των οδών. 
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Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εκπονήθηκε για την πόλη των Ιωαννίνων 

περιλαμβάνει μέτρα για την ευρύτερη οργάνωση της στάθμευσης στην πόλη και ειδικότερα για την 

ελεγχόμενη στάθμευση στην κεντρική περιοχή. Το προτεινόμενο σύστημα διακρίνεται σε δυο Ζώνες 

( Ζώνη Α και Ζώνη Β) οι οποίες αναπτύσσονται εκατέρωθεν της οδού Αβέρωφ.(Εικόνα) 
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Εικόνα 6: Πρόταση ΣΕΣ από το ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών. 

Προκύπτει συνεπώς, ότι η υφιστάμενος σχεδιασμός για την ελεγχόμενη κατάσταση στον Δήμο 

Ιωαννιτών διαθέτει ένα επίπεδο μελετητικής ωριμότητας που καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τις 

διαδικασίες εκπόνησης της παρούσας τεχνικής υπηρεσίας, με στόχο την διασφάλιση του ο 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού στην πόλη. 

Ωστόσο, η ωριμότητα των Ιωαννίνων δεν περιορίζεται μόνο στον σχεδιασμό. Η ελεγχόμενη 

στάθμευση έχει εφαρμοστεί σε παλαιότερες περιόδους με πιλοτικά συστήματα. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής δράσης του έργου “MOTIVATE” (2019) πραγματοποιήθηκε η 

εγκατάσταση αισθητήρων ελέγχου στάθμευσης σε 100 θέσεις, οι οποίες είχαν επιλεγεί κατά τη 

αρχική φάση σχεδιασμού της δράσης και παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα. Στην συνέχεια 
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αναπτύχθηκε μία δίγλωσση Εφαρμογή για τις έξυπνες φορητές συσκευές (smartphones) των 

τελικών χρηστών, συμβατή με iOS & Android λειτουργικά συστήματα, μέσω της οποίας 

πραγματοποιείται ενημέρωση για τις διαθέσιμες θέσεις σε πραγματικό χρόνο. 

Πίνακας 3: Θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης (Έργο MOTIVATE, Pilot evaluation, 2018) 

Περιοχή – Οδός Σύνολο θέσεων με αισθητήρες 

Δαγκλή 17 

Αβέρωφ 16 

Ελ. Βενιζέλου 18 

Θεοδωρίδη 10 

28ης Σεπτέμβριου & Αβέρωφ 17 

28ης Σεπτέμβριου 6 

Μπότσαρη 16 

 
Εικόνα 7: Παράδειγμα θέσεων ΣΕΣ στην οδό Δαγκλή, (Έργο MOTIVATE, Pilot evaluation, 2018) 
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Οριοθέτηση περιοχής παρέμβασης 

Προσδιορισμός περιοχής μελέτης του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης  

Σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που εφαρμόζονται στην εκπόνηση των ΣΒΑΚ, η περιοχή 

ενός συστήματος αστικής κινητικότητας ορίζεται από λειτουργικά και όχι φυσικά-διοικητικά όρια. Ένα 

τοπικό υποσύστημα μετακινήσεων δεν είναι εύκολο να περιοριστεί χωρικά, καθώς οι λειτουργίες-

επιπτώσεις του μπορούν να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα υποσυστήματα μετακινήσεων των 

γειτονικών περιοχών. Την συνέχεια και διαλειτουργικότητα μεταξύ αυτών των υποσυστημάτων (π.χ. 

περιοχές με σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης & περιοχές χωρίς ελεγχόμενη στάθμευση) 

εξασφαλίζει ο στρατηγικός σχεδιασμός αστικής κινητικότητας (π.χ. ΣΒΑΚ), ο οποίος έχει αναλυθεί 

σε προηγούμενη δραστηριότητα. 

Βάσει του υφιστάμενου στρατηγικού σχεδιασμού και σε συνεργασία με τον Δήμο μπορεί να 

προσδιορισθεί μια προκαταρκτική περιοχή επιρροής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 

προκειμένου να εντοπιστούν για την συγκεκριμένη περιοχή τα δεδομένα/πληροφορίες/στοιχεία που 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό. 

Συνεπώς, η ομάδα έργου αξιοποιώντας την εμπειρία της και λαμβάνοντας υπόψη την 

προκαταρκτική περιοχή επιρροής, την αποτίμηση των μελετών και την συνοπτική ανάλυση της 

λειτουργίας του συνόλου του συστήματος αστικής κινητικότητας, προχωρά στην οριοθέτηση της 

περιοχή μελέτης για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. 

Η περιοχή μελέτης θα αποτελέσει το πεδίο εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν πρωτογενείς 

έρευνες συλλογής δεδομένων για τις ανάγκες του σχεδιασμού του συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης του Δήμου Ιωαννιτών. Ανάλογα με την διαθεσιμότητα υφιστάμενων δεδομένων θα 

μπορεί να δοθεί έμφαση σε συγκεκριμένα τμήματα ή μεγέθη προς διερεύνηση.  

Η περιοχή μελέτης δεν ισοδυναμεί με την έκταση εφαρμογής ενός συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης (περιοχή παρέμβασης), διότι ενδέχεται οι ανάγκες για ελεγχόμενη στάθμευση να είναι 

διαφορετικές. Η τελικές περιοχές / οδοί / οδικά τμήματα που θα εφαρμοστεί το σύστημα 

ελεγχόμενης στάθμευσης αποτελούν αντικείμενο των τελευταίων δραστηριοτήτων, καθώς 

προϋποθέτουν τα στάδια ανάλυσης που παρεμβάλλονται. 

Ο προσδιορισμός της περιοχής μελέτης για την ανάπτυξη του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 

στα Ιωάννινα έλαβε υπόψη του τα έξη στοιχεία: 

 Αστικής πυρήνας της πόλης- Συγκεντρώσεις εμπορίου & υπηρεσιών 

 Περιοχή πολιτισμικού /τουριστικού ενδιαφέροντος – υψηλή επισκεψημότητα 

 Περιοχή πρωτόγεννών δεδομένων του ΣΒΑΚ 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτυπώθηκαν με την μορφή ορίων στον χάρτη στην Εικόνα 8. 
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Εικόνα 8: Περιοχή μελέτης ΣΕΣ, σε σύγκριση με όρια αντικειμένων υφιστάμενου σχεδιασμού 
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Καταγραφή χαρακτηριστικών οδικού δικτύου και σήμανσης στην περιοχή μελέτης 

Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης χρειάζεται ένα 

σύνολο πληροφοριών που αφορούν το υπό εξέταση οδικό δίκτυο. Τα κυριότερα από τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να προσδιοριστούν για τις οδούς της περιοχής μελέτης είναι : 

 Λειτουργική ιεράρχηση του οδικού δικτύου εντός περιοχής 

 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδικών τμημάτων (πλάτος οδού, διαμόρφωση διασταυρώσεων, 

θέσεις ραμπών, κ.ά.) 

 Οριζόντια σήμανση (Θέσεις διαβάσεων, οριοθέτηση στάθμευσης, κ.ά.) 

 Κατακόρυφη σήμανση (θέσεις σηματοδότη, απαγόρευση στάθμευσης 

Τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν την ιεράρχηση του οδικού δικτύου και την σήμανση μπορούν 

να προκύψουν από δευτερογενή έρευνα του υφιστάμενου σχεδιασμού σε περίπτωση που τα 

κείμενα-πηγές είναι σχετικά πρόσφατα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, αυτά 

θα πρέπει να συλλεχθούν στον βαθμό του εφικτού στο πλαίσιο πρωτογενούς έρευνας στο πεδίο. 

 

 
Εικόνα 9: Καταγραφή σήμανσης στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών, 2018 

 

Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των χρήσεων γης 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η ζήτηση για μετακινήσεις στην περιοχή μελέτης γενικότερα ή/και η 

ζήτηση για μετακινήσεις με Ι.Χ. αυτοκίνητο ειδικότερα, χρήσιμα στοιχεία είναι το πλήθος, η σύνθεση 

των χρήσεων γης και τα χαρακτηριστικά τους στην εξεταζόμενη περιοχή.  

Σε προκαταρκτικό επίπεδο πραγματοποιείται η αναγνώριση σημείων ενδιαφέροντος που ελκύουν 

και παράγουν μετακινήσεις σε μια ευρύτερη περιοχή επιρροής για το εξεταζόμενο σύστημα 
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ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη. Τα σημεία ενδιαφέροντος έχουν σκοπό να αναδείξουν σε 

αρχικό επίπεδο, τις οδούς ή περιοχές που ενδέχεται να έχουν αυξημένες ανάγκες στάθμευσης λόγω 

υψηλής συγκέντρωσης σημείων ενδιαφέροντος σε κοντινή απόσταση. Ενδεικτικά, οι κατηγορίες 

σημείων ενδιαφέροντος μπορεί να είναι: 

• Το εμπορικό κέντρο της πόλης συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εμπορικών χρήσεων και 

υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα ελκύει μετακινήσεις και για ψυχαγωγία. 

• Οι κύριες χρήσεις διοίκησης (Δημαρχείο, Περιφερειακή ενότητα, Αστυνομία κ.ά.) βρίσκονται 

εντός του εμπορικού κέντρου της πόλης 

• Οι ελεύθεροι και κοινόχρηστοι χώροι της πόλης (πλατείες, πάρκα, ανοικτοί χώροι κ.ά.) 

• Τα κυριότερα τοπόσημα των Ιωαννίνων (Κάστρο, παραλίμνια διαδρομή, κ.ά.) που 

σχετίζονται με μετακινήσεις επισκεπτών και τουριστών. 

• Οι αθλητικοί χώροι στα Ιωάννινα 

• Οι θέσεις εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Η θέσεις εγκαταστάσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Οι σημαντικότερες εγκαταστάσεις υγείας στην πόλη 

 

Η καταγραφή των χρήσεων γης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ερευνών πεδίου ή και από 

δευτερογενή έρευνα στον υφιστάμενο σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις της ομάδας έργου του Δήμου 


