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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 ανάλυση των μεγεθών στάθμευσης για την περιοχή 

μελέτης. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται αποτελέσματα σχετικά με την προσφορά, την νόμιμη και την 

παράνομη ζήτηση στάθμευσης, καθώς και υπολογισμούς δεικτών, όπως η συσσώρευση, η 

εναλλαγή και το ισοζύγιο στάθμευσης. Η ομάδα έργου θα καταλήξει σε σχετικούς χάρτες και 

διαγράμματα προκειμένου να περιγράψουν τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά στάθμευσης της 

περιοχής. 

  

http://www.lever.gr/
mailto:info@lever.gr
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1 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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2 Ανάλυση μεγεθών στάθμευσης 

2.1 Καταγραφή υφιστάμενης προσφοράς στάθμευση 

Η προσφορά στάθμευσης περιλαμβάνει το σύνολο των θέσεων πάρα την οδό οι οποίες παρέχονται 

νόμιμα προς στάθμευση. Για τις ανάγκες σχεδιασμού ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 

στο πλαίσιο των πρωτογενών ερευνών θα πρέπει να καταγραφούν τα εξής στοιχεία προσφοράς 

στάθμευσης: 

 Προσφερόμενες θέσεις στάθμευσης επι της οδού  

o Πλήθος θέσεων για Ι.Χ. αυτοκίνητα (Παράλληλη, διαγώνια & κάθετη στάθμευση) 

o Πλήθος θέσεων στάθμευσης ειδικού σκοπού (πιάτσα ΤΑΞΙ, θέση ΑμεΑ, Θέση 

φορτοεκφόρτωσης, θέση στάση λεωφορείου, θέση οχημάτων αστυνομίας, κ.ά.) 

 Προσφερόμενες θέσεις στάθμευσης εκτός οδού 

o Πλήθος θέσεων στάθμευσης σε σταθμούς οχημάτων 

o Εκτίμηση πλήθους θέσεων σε ιδιωτικούς χώρους εκτός οδού 

Τα χαρακτηριστικά της προσφοράς στάθμευσης στην περιοχή μελέτης για το σύστημα ελεγχόμενης 

στάθμευσης, καθορίζονται με μεγάλη ακρίβεια στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δήμου Ιωαννιτών (2018). 

Ειδικότερα, τα δεδομένα του ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών που σχετίζονται με την προσφορά καλύπτουν την 

ευρύτερη κεντρική περιοχή της πόλης και αποτυπώνουν με ακρίβεια τα παραπάνω ζητούμενα. 

Η ομάδα έργου αξιοποίησε τα δεδομένα καταγραφών της υφιστάμενης κατάστασης της στάθμευσης 

τα οποία περιλαμβάνει το ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών και τα προσάρμοσε στις ανάγκες της μελέτης για το 

σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης της πόλης. Για τον σκοπό αυτόν δημιουργήθηκαν νέοι χάρτες και 

υπολογίστηκαν τα μεγέθη προσφοράς στο εσωτερικό της περιοχής μελέτης. 

2.1.1 Χωρική κατανομή προσφερόμενης στάθμευσης 

Στον χάρτη στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η κατανομή των προσφερόμενων θέσεων για στάθμευση 

παρά την οδό στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Ιωαννίνων. Τα βασικότερα αποτελέσματα 

που προκύπτουν σχετικά με την προσφορά στάθμευσης είναι: 

 Η κεντρική – εμπορική οδός της πόλης (Αβέρωφ) δεν διαθέτει προσφερόμενες θέσεις για 

στάθμευση, προκειμένου να διατηρήσει τα επιθυμητά επίπεδα λειτουργικότητας της 

(κατάλληλη χωρητικότητα). Οι επισκέπτες θα πρέπει να αναζητήσουν θέση στάθμευσης στο 

παρακείμενο δίκτυο. 

 Οι παλαιότερες περιοχές του κέντρου (Δίκτυο πεζοδρόμων, 28ης Οκτωβρίου, Ανεξαρτησίας, 

κ.ά.) έχουν περιορισμένο αριθμό προσφερόμενων θέσεων λόγω των φτωχών γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών. 

 Μεγαλύτερη προσφορά θέσεων στάθμευσης παρατηρείται στις Λεωφόρους Γ. Παπανδρέου, 

Αρχιεπ. Μακαρίου και Δωδώνης. Οι συγκεκριμένοι άξονες παρουσιάζουν καλύτερα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά, ωστόσο βρίσκονται σε σχετικά μεγαλύτερη απόσταση από τον 

πυρήνα των αστικών δραστηριοτήτων. 

 Αντίστοιχα μεγάλη προσφορά θέσεων στάθμευσης παρουσιάζει και η οδός Διονυσίου 

Φιλοσόφου, η οποία βρίσκεται και αυτή σε σχετική απόσταση από τον κεντρικό πυρήνα. Η 

συγκεκριμένη οδός εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες για στάθμευση επισκεπτών προς την 

παλιά πόλη και το κάστρο. 

 Δεν παρατηρήθηκαν θέσεις για αποκλειστική στάθμευση μοτοσυκλετών στην ευρύτερη 

περιοχή του κέντρου σύμφωνα με το ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών (2018) 
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Εικόνα 2: Προσφερόμενες θέσεις Ι.Χ. & προσφερόμενες θέσεις για κατοίκους (Πηγή δεδομένων: ΣΒΑΚ Ιωαννιτών, 2018) 

2.1.2 Χωρική κατανομή ειδικών θέσεων στάθμευσης 

Στον χάρτη στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η κατανομή των προσφερόμενων ειδικών θέσεων για 

κατοίκους, ενώ στον χάρτη στην εικόνας παρουσιάζονται οι λοιπές ειδικές θέσεις παρά την οδό στην 

ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Ιωαννίνων.  

 
Εικόνα 3: Προσφερόμενες ειδικές θέσεις (Πηγή δεδομένων: ΣΒΑΚ Ιωαννιτών, 2018) 
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Τα βασικότερα αποτελέσματα που προκύπτουν σχετικά με την προσφορά ειδικών θέσεων είναι: 

 Η οδός Αβέρωφ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των ειδικών θέσεων. Πρόκειται για 

θέσεις φορτοεκφορτώσεων και θέσεις για ΤΑΞΙ. Η χωροθέτηση τους στην συγκεκριμένη οδό 

εξυπηρετεί της ανάγκες του κεντρικού πυρήνα της πόλης. 

 Σε ελάχιστες περιπτώσεις το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων μιας ακμής οικοδομικού 

τετραγώνου δεσμεύεται για ειδικές θέσεις. Τέτοιου είδους περιπτώσεις αφορούν ορισμένες 

πιάτσες ΤΑΞΙ και ειδικές θέσεις για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

2.2 Καταγραφή υφιστάμενης ζήτησης για στάθμευση 

Η ζήτηση στάθμευσης περιλαμβάνει το οχημάτων που σταθμεύουν παρά της οδό κατά την περίοδο 

καταγραφής. Για τις ανάγκες σχεδιασμού ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο πλαίσιο 

των πρωτογενών ερευνών καταγράφονται τα εξής στοιχεία ζήτησης στάθμευσης: 

 Ζήτηση στάθμευσης επι τις οδού 

o Ενδεδειγμένη στάθμευση για αυτοκίνητα 

 Παράνομη / μη ενδεδειγμένη στάθμευση 

o Παράνομη / μη ενδεδειγμένη στάθμευση για αυτοκίνητα 
 

Η καταμέτρηση της παράνομης στάθμευσης αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία η οποία πρέπει να 

συμπεριλάβει το σύνολο των υποπεριπτώσεων: 

 Σε διπλή σειρά 

 Σε ειδική θέση  

 Επι του πεζοδρομίου 

 Σε ράμπα πεζών / σε διάβαση πεζών 

 Σε αδιαμόρφωτο χώρο εκτός οδού 

 Όταν απαγορεύεται από σήμανση ή μικρό πλάτος οδού 

Αντίστοιχα, καταγράφονται και ειδικότερες περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης σύμφωνα με τον 

Κ.Ο.Κ. (Π.χ. στάθμευση πλησίον σηματοδότη, στάθμευση πλησίον στάσης ΜΜΜ, στάθμευση που 

εμποδίζει την πρόσβαση σε ειδικά δίκτυα – πυροσβεστικοί κρουνοί, θέσεις ελέγχου αερίου κ.ά.) 

Για την ζήτηση της στάθμευσης είναι σκόπιμο να συλλεχθούν δεδομένα σε τουλάχιστον δυο (2) 

περιόδους κατά την διάρκεια της μέρας. Μια περίοδος που θα αφορά την αιχμή της ζήτησης για 

μετακινήσεις στην εξεταζόμενη περιοχή (συνήθως την πρωινή περίοδο) και μια περίοδος εκτός 

αιχμής / βραδινή περίοδος. 

Οι συνθήκες εκπόνησης της παρούσας μελέτης δεν διευκολύνουν την διεξαγωγή εκτεταμένων 

πρωτόγεννών ερευνών για την διερεύνηση της ζήτησης για στάθμευση στην κεντρική περιοχή των 

Ιωαννίνων. Η κύρια αιτία αφορά τους περιορισμούς μετακίνησης οι οποίοι επικρατούν στο σύνολο 

της ελληνικής επικράτειας ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19. Ειδικότερα, τα 

μέτρα που εφαρμόζονται αφορούν: 

 Περιορισμό εργαζομένων με φυσική παρουσία στους χώρους γραφείων – Τηλεργασία 

 Πολύ περιορισμένη λειτουργία της εστίασης και του εμπορίου (παραλαβή από το 

κατάστημα) 

 Περιορισμός στην πληρότητα Ι.Χ. & ΜΜΜ 

 Απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τις ώρες 21.00 – 05.00 (πλην λόγων υγείας & εργασία) 

 Απαγόρευση μετακινήσεων μεταξύ Νομών και κατά περιόδους μεταξύ Δήμων (πλην λόγων 

υγείας & εργασία) 
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Οι παραπάνω περιορισμοί έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο προφίλ μετακινήσεων που 

διαμορφώνεται σε κάθε ελληνική πόλη μεταξύ της περιόδου Οκτωβρίου 2020 – Απριλίου 2021 (και 

συνεχίζεται). Ειδικότερα, αποτέλεσμα το  συνολικό πλήθος μετακινήσεων των κατοίκων είναι 

σημαντικά μειωμένο, ενώ μόνο οι μετακινήσεις για διανομές στο σπίτι παρουσιάζουν αύξηση. 

Σε κάθε περίπτωση οι συνθήκες ζήτησης για στάθμευση δεν είναι αντιπροσωπευτικές κατά την 

περίοδο εκπόνησης της μελέτης διαμόρφωσης του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης των 

Ιωαννίνων. Για τον σκοπό αυτό, η καταγραφές της ζήτησης της στάθμευσης θα πρέπει να 

βασιστούν σε δευτερογενή δεδομένα. 

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθείς το στάδιο της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης στο 

πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών αξιολογήθηκαν ως κατάλληλα προκειμένου να 

αναδείξουν μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα των αναγκών για στάθμευση στην κεντρική περιοχή 

της πόλης. 

2.2.1 Χωρική κατανομή ζήτησης για στάθμευση 

Στον χάρτη στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η ζήτηση για στάθμευση παρά την οδό κατά την πρωινή 

περίοδο ,ενώ στον χάρτη στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται η ζήτηση στάθμευσης κατά την 

μεταμεσονύκτια περίοδο. 

 
Εικόνα 4: Συνολική ζήτηση για στάθμευσης κατά την πρωινή περίοδο (Πηγή δεδομένων: ΣΒΑΚ Ιωαννιτών, 2018) 
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Εικόνα 5: Συνολική ζήτηση για στάθμευσης κατά την βραδυνή περίοδο (Πηγή δεδομένων: ΣΒΑΚ Ιωαννιτών, 2018) 

Από τις καταγραφές ζήτηση κατά την πρωινή και απογευματινή περίοδο προκύπτουν χρήσιμα 

συμπεράσματα για τις διαδικασίες σχεδιασμού του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. 

Ειδικότερα: 

 Όπως είναι αναμενόμενο η ζήτηση για στάθμευση στην κεντρική περιοχή είναι αισθητά 

μειωμένη την μεταμεσονύκτια περίοδο καταγραφών σε σχέση με την πρωινή. Οι χρήσεις γης 

και οι κεντρικές λειτουργίες της πόλης που συγκεντρώνονται εκεί προκαλούν το 

συγκεκριμένο φαινόμενο. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλο μέρος οδών στις οποίες η ζήτηση 

διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Στις συγκεκριμένες περιοχές υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες 

για στάθμευση κατοίκων. 

 Τα οδικά τμήματα περιμετρικά του πειραματικού σχολείου και της περιφερειακής ενότητας 

(Καποδιστρίου έως Πυρσηνέλας) παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση για στάθμευση την πρωινή 

περίοδο η οποία σχετίζεται με τις παρακείμενες χρήσεις γης. 

 Αισθητή μείωση της ζήτησης κατά την βραδινή περίοδο παρουσιάζεται στις οδούς Διονυσίου 

Φιλοσόφου, Βαλάρα, Π. Μελά και Γ. Παπανδρέου 

 Οι δωρεάν δημοτικοί χώροι στάθμευσης εκτός οδού χαρακτηρίζονται από υψηλή πληρότητα. 

(π.χ. χώροι στάθμευσης στο θεατράκι σκάλας - Εικόνα 6) 

Ως γενική παρατήρηση προκύπτει ότι μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου στην κεντρική περιοχή 

των Ιωαννίνων συνεχίζει να έχει υψηλή ζήτηση στάθμευσης κατά της μεταμεσονύκτιες ώρες. Το 

στοιχείο αυτό αναδεικνύει ότι η κεντρική περιοχή περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό χρήσεων 

κατοικίας οι οποίες έχουν ανάγκες μακροχρόνιας στάθμευσης. Η πολιτική στάθμευσης που θα 

πλαισιώσει το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα πρέπει να λάβει υπόψη της το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της πόλης. 
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Εικόνα 6: Παράδειγμα πληρότητας χώρων στάθμευσης εκτός οδού, Οδός Διονυσίου Φιλοσόφου, Ιούλιος 2020 

2.2.2 Χωρική κατανομή παράνομης στάθμευσης 

Στον χάρτη στην Εικόνα 7 παρουσιάζεται η παράνομη στάθμευσης έτσι όπως καταγράφηκε στο 

εξεταζόμενο οδικό δίκτυο. 

 
Εικόνα 7: Παράνομη στάθμευση (Πηγή δεδομένων: ΣΒΑΚ Ιωαννιτών, 2018) 
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Από την κατανομή της παράνομης στάθμευσης στο δίκτυο προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με 

τις ανάγκες για στάθμευση. Ειδικότερα: 

 Περιπτώσεις στάθμευση παρατηρείται στην περιοχή της παλιάς πόλης. Η ιδιαιτερότητες του 

οδικού δικτύου στην συγκεκριμένη περιοχή διαμορφώνουν σε πολλές περιπτώσεις την 

προσφερόμενη στάθμευση στην περιοχή ώστε να μην συμβαδίζει με το «γράμμα» του 

Κ.Ο.Κ. (και συνεπώς προκύπτει παράνομης στάθμευση). 

 Η οδός Αβέρωφ ως ο πλέον κεντρικός-εμπορικός άξονας της πόλης παρουσιάζει σημαντικά 

φαινόμενα παράνομης στάθμευσης. Οι ειδικές θέσεις για φορτοεκφόρτωση είναι συχνά 

κατειλημμένες από Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ παρατηρήθηκε και στάθμευση επί του πεζοδρομίου. 

 Συχνά φαινόμενα παράνομης στάθμευσης σε διπλή σειρά παρατηρήθηκαν στην οδό 

Αβέρωφ στο τμήμα από την οδό Βενιζέλου έως την οδό Θεοδωρίδη. Στο συγκεκριμένο 

τμήμα η διατομή της οδού Αβέρωφ αυξάνεται και η στάθμευση επιτρέπεται. Ωστόσο, η 

ζήτηση για στάθμευση είναι αυξημένη και παρατηρείται εκτενής στάθμευση σε διπλή σειρά. 

(Εικόνα 8) 

 Φαινόμενα παράνομης στάθμευση παρατηρούνται και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο της 

κεντρικής περιοχής. Στις συγκεκριμένες οδούς η παράνομη στάθμευση αφορά συνήθως 

στάθμευση επί του πεζοδρομίου, στάθμευση σε ράμπα η διάβαση και στάθμευση όταν 

απαγορεύεται από σήμανση ή λόγω μικρού πλάτους οδού. 

 
Εικόνα 8: Παράδειγμα παράνομης στάθμευσης σε διπλή σειρά, Οδός Αβέρωφ, Ιούλιος 2020  
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2.3 Ισοζύγιο στάθμευσης 

Το ισοζύγιο της στάθμευσης αποτελεί τον βασικότερο δείκτη για την κατανόηση των χωρικών 

αναγκών σε μια περιοχή και υποτμήματα αυτής. Πρόκειται πρακτικά για την ανάδειξη του ελλείματος 

ή του πλεονάσματος θέσεων στάθμευσης για την εξεταζόμενη περίοδο καταγραφής.  

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των πρωτογενών ερευνών για την προσφορά και την ζήτηση της 

στάθμευσης παρα την οδό (ΣΒΑΚ Ιωαννίτών, 2018), μπορεί να υπολογιστεί το ισοζύγιο στάθμευσης 

των Ι.Χ. αυτοκινήτων για την πρωινή και την βραδινή περίοδο στην περιοχή διερεύνησης των 

χαρακτηριστικών στάθμευσης. 

Ως ισοζύγιο στάθμευσης Ι.Χ. για την εξεταζόμενη περίοδο υπολογίζεται το μέγεθος: 

«Ισοζύγιο στάθμευσης» = «Προσφορά Στάθμευσης» - «Ζήτηση στάθμευσης» 

Ο χάρτης στην Εικόνα 9 παρουσιάζει την χωρική κατανομή του ισοζυγίου της στάθμευσης για την 

πρωινή περίοδο στην κεντρική περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων. Τα περισσότερα οδικά τμήματα 

με χαρακτηριστικά τοπικής οδού φαίνεται να εμφανίζουν μηδενικό ισοζύγιο (+/- 2 θέσεις – γαλάζιο 

χρώμα). Ο κεντρικός άξονας της πόλης – οδός Αβέρωφ, παρουσιάσει υψηλές τιμές ελλείματος 

θέσεων καθώς έχει περιορισμένη προσφορά (συνεπώς πρόκειται για παράνομη στάθμευση). 

Πλεόνασμα στάθμευσης παρουσιάζεται στην οδό Διονυσίου φιλοσόφου και στις πλευρικές (μερικώς 

αποκεντρωμένες) κύριες οδούς της πόλης (οδός Αρχιεπ. Μακαρίου & Γ. Παπανδρέου). Οι τοπικές 

οδοί μεταξύ της οδού Αβέρωφ και Αρχιεπ. μακαρίου έχουν αρνητικό ισοζύγιο της πρωινή περίοδο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταγραφές προσφοράς και ζήτησης στάθμευσης πραγματοποιήθηκαν σε 

μη καλοκαιρινή περίοδο, συνεπώς το πλεόνασμα στάθμευσης στην οδό Διονυσίου φιλοσόφου είναι 

αναμενόμενο. 

 
Εικόνα 9: Ισοζύγιο στάθμευσης – Πρωινή περίοδος (Πηγή δεδομένων: ΣΒΑΚ Ιωαννιτών, 2018) 
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Τα χαρακτηριστικά του ισοζυγίου της στάθμευσης διαφοροποιούνται αισθητά για την βραδινή 

περίοδο, όπως φαίνεται στον χάρτη στην Εικόνα 10. Τα περισσότερα οδικά τμήματα της κεντρικής 

περιοχής παρουσιάζουν πλεόνασμα στάθμευσης.  

 
Εικόνα 10: Ισοζύγιο στάθμευσης – Πρωινή περίοδος (Πηγή δεδομένων: ΣΒΑΚ Ιωαννιτών, 2018) 

Αντίστοιχα, έλλειμα στάθμευσης παρουσιάζεται σε μικρότερο τμήμα της οδού Αβέρωφ και τμήμα της 

οδού Ιερ. Γερβασίου και της οδού Ακρίτα Λουκή.  

Από την σύγκριση της βραδινής και της πρωινής περιόδου επιβεβαιώνεται η αναμενόμενη αυξημένη 

ζήτηση για στάθμευση στην κεντρική περιοχή, ενώ γίνεται εμφανής η χρήση των τοπικών οδών για 

στάθμευση κάτοικων την βραδινή περίοδο. Ως συμπέρασμα, το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης 

που θα σχεδιαστεί θα πρέπει να ενσωματώνει τρόπους διασφάλισης της στάθμευσης των κατοίκων 

στην κεντρική περιοχή της πόλης, παράλληλα με τους λοιπούς στόχους. 
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2.4 Ποσοτικά χαρακτηριστικά στάθμευσης 

Σύμφωνα με τα δεδομένα για την στάθμευση στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων τα οποία 

συγκεντρώθηκαν κατά την ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών 

(2018), προκύπτουν οι τιμές των χαρακτηριστικών της στάθμευσης στην περιοχή μελέτης για το 

σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης  

Πίνακας 1: Ποσοτικά στοιχεία για την στάθμευση στην εξεταζόμενη περιοχή 

Μέγεθος Στάθμευσης Τιμή Μονάδα 

Νόμιμη προσφορά στάθμευσης 4074 Θέσεις 

Ειδικές θέσεις κατοίκων 34 Θέσεις 

Λοιπές Ειδικές θέσεις 217 Θέσεις 

Συνολική Ζήτηση - Πρωινή περίοδος 4118 Ι.Χ. Αυτοκίνητα 

Παράνομη στάθμευση 549 Ι.Χ. Αυτοκίνητα 

Συνολική Ζήτηση - Βραδινή περίοδος 2983 Ι.Χ. Αυτοκίνητα 

Ισοζύγιο στάθμευσης πρωί -10 Ι.Χ. Αυτοκίνητα 

Ισοζύγιο στάθμευσης βράδυ 1125 Ι.Χ. Αυτοκίνητα 

 

Σύμφωνα με τα ποσοτικά στοιχεία για την στάθμευση (Πίνακας 1), προκύπτουν ορισμένα βασικά 

συμπεράσματα για την λειτουργία της πόλης. Ειδικότερα: 

 Η προσφορά στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης για το σύστημα ελεγχόμενης 

στάθμευσης εκτιμάται ως χαμηλή. Σε μια έκταση 1,28 km2 παρατηρήθηκαν 4074 νόμιμες. 

 Η ζήτηση την πρωινή περίοδο ξεπερνά την προσφορά οριακά. Η συγκεκριμένη παρατήρηση 

βασίζεται στις μετρήσεις πεδίου και όψη στην πραγματική ζήτηση. Υπάρχει ομάδα 

μετακινουμένων με Ι.Χ. η οποία δεν κατάφερε να βρει θέση στάθμευσης στην εξεταζόμενη 

περιοχή και επιβαρύνει τις περιμετρικές οδούς. 

 Η ζήτηση για στάθμευση την βραδινή περίοδο είναι αισθητά χαμηλότερη, ωστόσο συνεχίζει 

να καταλαμβάνει μεγάλα ποσοστά της προσφοράς (73%). Προκύπτει συνεπώς σημαντική 

παρουσία οχημάτων με χαρακτηριστικά μόνιμου κατοίκου τα οποία χρησιμοποιούν την 

εξεταζόμενη περιοχή για στάθμευσης. 

 Η παράνομη στάθμευση αποτελεί το 13% της πρωινής ζήτησης. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

αριθμητικά μεγέθη. Προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε οδικά 

τμήματα απομακρυσμένα των εμπορικών οδών, ωστόσο η αυξημένη παράνομη στάθμευση 

στις εμπορικές οδούς διαμορφώνει το αποτέλεσμα. 

 Το ισοζύγιο κατά την βραδινή περίοδο είναι θετικό, όπως αναμένεται για μια κεντρική 

περιοχή πόλης. 
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2.5 Χαρακτηριστικά εναλλαγής στάθμευσης 

Η εναλλαγή της στάθμευσης αποτελεί καθοριστική παράμετρο σχεδιασμού για την διαμόρφωση 

ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Στο στάδιο της αναγνώρισης των χαρακτηριστικών της 

υφιστάμενης κατάστασης στην εξεταζόμενη περιοχή, η εναλλαγή της στάθμευσης συμβάλει στην 

κατανόηση της στάθμευσης παρα την οδό κατά την διάρκεια της ημέρας και την υπόδειξη τάσεων ή 

αναγκών. Στο στάδιο του σχεδιασμού οι μελετητές μπορούν να διερευνήσουν τρόπους για να 

μεταβάλουν την εναλλαγή οχημάτων παρα την οδό σε μια περιοχή με βάση της ζήτηση για 

μετακινήσεις. 

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών (2018) πραγματοποιήθηκαν καταγραφές της εναλλαγής της 

στάθμευσης σε τρεις εναλλακτικές διαδρομές, όπως αυτές παρουσιάζονται στον χάρτη στην εικόνα. 

Οι καταγραφές της στάθμευσης πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια μιας τυπικής καθημερινής 

από τις 06.00 έως 22.00 ανά μία ώρα. 

 
Εικόνα 11: Διαδρομές καταγραφής της εναλλαγής στάθμευσης - κεντρική περιοχή Ιωαννίνων (ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών, 2018) 

Ειδικότερα οι διαδρομές που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

 Διαδρομή 1: Χ. Τρικούπη – Δαγκλή – Μ. Μπότσαρη,  - 28ης Οκτωβρίου 

 Διαδρομή 2: Ναπ. Ζέρβα – Β. Πυρσινέλα – Πλ. Πάργης 

 Διαδρομή 3: Διονυσίου Φιλοσόφου 

Τα μεγέθη στάθμευσης στις παραπάνω διαδρομές εξειδικεύονται στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ και 

συνοψίζονται για κάθε διαδρομή στους παρακάτω πίνακες. 
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Πίνακας 2: Χαρακτηρίστηκα εναλλαγής της στάθμευσης στην διαδρομή 1 (ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών, 2018) 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ Α 

Γενικά στοιχεία 
Είδος στάθμευσης 

Νόμιμη Παράνομη 

Συνολικός αριθμός θέσεων 93 5 

Σύνολο καταγραφέντων οχημάτων 370 19 

Πρωινή παρουσία ( κάτοικοι) 43 3 

Ποσοστό (%) 12% 16% 

Αριθμός Οχημάτων που δεν μετακινήθηκαν (κάτοικοι) 18 1 

Ποσοστό (%) 5% 5% 

Αριθμός οχημάτων που ήρθαν και έφυγαν 254 12 

Ποσοστό (%) 69% 63% 

Βραδινή παρουσία 91 5 

Ποσοστό (%) 25% 26% 

Διάρκεια στάθμευσης Διαβατικών Οχημάτων 

Μέση διάρκεια στάθμευσης (ώρες) 3.4 3.5 

Διάρκεια στάθμευσης με το μεγαλύτερο ποσοστό (ώρες) 3 3 

Ποσοστό (%) 44 42 

Διάρκεια στάθμευσης με το Δεύτερο ποσοστό (ώρες) 4 4 

Ποσοστό (%) 26 42 

Μέση διάρκεια στάθμευσης συνόλου οχημάτων στην περίοδο της έρευνας 

Μέση διάρκεια στάθμευσης (ώρες) 3.8 4.1 

Συσσώρευση Οχημάτων 

Χρονική περίοδος με τη μέγιστη συσσώρευση (h) 8:00 7:00 

Μέγιστη Συσσώρευση (%) 99 100 

Εναλλαγή Στάθμευσης με βάση τον Αριθμό Θέσεων 

Δείκτης Συνολικής Εναλλαγής (οχήματα / Θέση) 4 3.8 

Δείκτης Ωριαίας Εναλλαγής (οχήματα / θέση / ώρα) 0.25 0.24 

Εναλλαγή Στάθμευσης με βάση τη μέγιστη Συσσώρευση 

Δείκτης Συνολικής Εναλλαγής (οχήματα / Θέση) 4 3.8 

Δείκτης Ωριαίας Εναλλαγής (οχήματα / θέση / ώρα) 0.25 0.24 

Ρυθμός Προσέλευσης - Αναχώρησης 

Μέσος Ρυθμός Προσέλευσης ανά θέση (οχημ./θέση/h) 0.23 0.21 

Μέσος Ρυθμός Αναχώρησης ανά θέση (οχημ./θέση/h) 0.2 0.19 

Συντελεστής καθοριστικού φόρτου προσελεύσεων (οχημ./θέση) 0.511 0.4 

Συντελεστής καθοριστικού φόρτου αναχωρήσεων (οχημ./θέση) 0.359 0.4 
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Πίνακας 3: Χαρακτηρίστηκα εναλλαγής της στάθμευσης στην διαδρομή 2 (ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών, 2018) 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ Β 

Γενικά στοιχεία 
Είδος στάθμευσης 

Νόμιμη Παράνομη 

Συνολικός αριθμός θέσεων 101 9 

Σύνολο καταγραφέντων οχημάτων 348 20 

Πρωινή παρουσία ( κάτοικοι) 55 3 

Ποσοστό (%) 16 15 

Αριθμός Οχημάτων που δεν μετακινήθηκαν (κάτοικοι) 18 3 

Ποσοστό (%) 5 15 

Αριθμός οχημάτων που ήρθαν και έφυγαν 216 14 

Ποσοστό (%) 62 70 

Βραδινή παρουσία 95 6 

Ποσοστό (%) 27 30 

Διάρκεια στάθμευσης Διαβατικών Οχημάτων 

Μέση διάρκεια στάθμευσης (ώρες) 3.6 2.9 

Διάρκεια στάθμευσης με το μεγαλύτερο ποσοστό (ώρες) 3 2 

Ποσοστό (%) 36 43 

Διάρκεια στάθμευσης με το Δεύτερο ποσοστό (ώρες) 4 3 

Ποσοστό (%) 30 36 

Μέση διάρκεια στάθμευσης συνόλου οχημάτων στην περίοδο της έρευνας 

Μέση διάρκεια στάθμευσης (ώρες) 4.3 4.8 

Συσσώρευση Οχημάτων 

Χρονική περίοδος με τη μέγιστη συσσώρευση (h) 8:00 8:00 

Μέγιστη Συσσώρευση (%) 97 100 

Εναλλαγή Στάθμευσης με βάση τον Αριθμό Θέσεων 

Δείκτης Συνολικής Εναλλαγής (οχήματα / Θέση) 3.4 2.2 

Δείκτης Ωριαίας Εναλλαγής (οχήματα / θέση / ώρα) 0.22 0.14 

Εναλλαγή Στάθμευσης με βάση τη μέγιστη Συσσώρευση 

Δείκτης Συνολικής Εναλλαγής (οχήματα / Θέση) 3.6 2.2 

Δείκτης Ωριαίας Εναλλαγής (οχήματα / θέση / ώρα) 0.22 0.14 

Ρυθμός Προσέλευσης - Αναχώρησης 

Μέσος Ρυθμός Προσέλευσης ανά θέση (οχημ./θέση/h) 0.19 0.13 

Μέσος Ρυθμός Αναχώρησης ανά θέση (οχημ./θέση/h) 0.17 0.1 

Συντελεστής καθοριστικού φόρτου προσελεύσεων (οχημ./θέση) 0.129 0.444 

Συντελεστής καθοριστικού φόρτου αναχωρήσεων (οχημ./θέση) 0.327 0.444 
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Πίνακας 4: Χαρακτηρίστηκα εναλλαγής της στάθμευσης στην διαδρομή 3 (ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών, 2018) 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ Γ 

Γενικά στοιχεία 
Είδος στάθμευσης 

Νόμιμη Παράνομη 

Συνολικός αριθμός θέσεων 131 12 

Σύνολο καταγραφέντων οχημάτων 522 67 

Πρωινή παρουσία ( κάτοικοι) 9 0 

Ποσοστό (%) 2% 0% 

Αριθμός Οχημάτων που δεν μετακινήθηκαν (κάτοικοι) 1 0 

Ποσοστό (%) 0% 0% 

Αριθμός οχημάτων που ήρθαν και έφυγαν 409 56 

Ποσοστό (%) 78% 84% 

Βραδινή παρουσία 105 11 

Ποσοστό (%) 20% 16% 

Διάρκεια στάθμευσης Διαβατικών Οχημάτων 

Μέση διάρκεια στάθμευσης (ώρες) 2 2 

Διάρκεια στάθμευσης με το μεγαλύτερο ποσοστό (ώρες) 1 1 

Ποσοστό (%) 47% 57% 

Διάρκεια στάθμευσης με το Δεύτερο ποσοστό (ώρες) 2 2 

Ποσοστό (%) 32% 32% 

Μέση διάρκεια στάθμευσης συνόλου οχημάτων στην περίοδο της έρευνας 

Μέση διάρκεια στάθμευσης (ώρες) 2.2 1.6 

Συσσώρευση Οχημάτων 

Χρονική περίοδος με τη μέγιστη συσσώρευση (h) 12:00 12:00 

Μέγιστη Συσσώρευση (%) 81 100 

Εναλλαγή Στάθμευσης με βάση τον Αριθμό Θέσεων 

Δείκτης Συνολικής Εναλλαγής (οχήματα / Θέση) 4 5.6 

Δείκτης Ωριαίας Εναλλαγής (οχήματα / θέση / ώρα) 0.25 0.35 

Εναλλαγή Στάθμευσης με βάση τη μέγιστη Συσσώρευση 

Δείκτης Συνολικής Εναλλαγής (οχήματα / Θέση) 4.9 5.6 

Δείκτης Ωριαίας Εναλλαγής (οχήματα / θέση / ώρα) 0.31 0.35 

Ρυθμός Προσέλευσης - Αναχώρησης 

Μέσος Ρυθμός Προσέλευσης ανά θέση (οχημ./θέση/h) 0.26 0.37 

Μέσος Ρυθμός Αναχώρησης ανά θέση (οχημ./θέση/h) 0.21 0.31 

Συντελεστής καθοριστικού φόρτου προσελεύσεων (οχημ./θέση) 0.538 0.917 

Συντελεστής καθοριστικού φόρτου αναχωρήσεων (οχημ./θέση) 0.491 0.833 
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Στο πλαίσιο της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στο ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών προέκυψαν στοιχεία για 

την διάρκεια της στάθμευσης για κάθε διαδρομή. Τα συγκεκριμένα στοιχεία παρουσιάζονται για την 

νόμιμη και την παράνομη στάθμευση στα διαγράμματα στην εικόνα και στην εικόνα αντίστοιχα. 

 
Εικόνα 12: Διάρκεια στάθμευσης στις νόμιμες θέσεις για τις 3 διαδρομές (ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών, 2018) 

 
Εικόνα 13: Διάρκεια στάθμευσης σε παράνομες θέσεις για τις 3 διαδρομές (ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών, 2018) 

Στις κεντρικές διαδρομές (διαδρομή 1 & 2) η πλειοψηφία των χρηστών σταθμεύει σε νόμιμη θέση 

για διάρκεια 1 έως 4 ωρών. Στην διαδρομή 2 η διάρκεια παράνομης στάθμευσης είναι μικρότερη σε 

σχέση με την διαδρομή 1. Τα χαρακτηριστικά της διαδρομής 3 διαφοροποιούνται καθώς βρίσκεται 

σε απομακρυσμένη θέση σε σχέση με τον πυρήνα των αστικών δραστηριοτήτων και οι μετρήσεις 

της συγκεκριμένης διαδρομής πραγματοποιήθηκαν σε περίοδο καλοκαιριού. 
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Αντίστοιχα σημαντικές είναι οι χρονικές κατανομές των αφίξεων και αναχωρήσεων των οχημάτων 
στις εξεταζόμενες διαδρομές. Στο ΣΒΑΚ Δ. Ιωαννιτών γίνεται εκτενής ανάλυση του συγκεκριμένου  
μεγέθους. Τα διαγράμματα στην εικόνα παρουσιάζουν τα σχετικά αποτελέσματα 

 


