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Πρόλογος 
Το παρόν παραδοτέο αποτελεί το τρίτο (3) 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 καταγραφή και αξιολόγηση εναλλακτικών συστημάτων 
ελεγχόμενης στάθμευσης τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην περίπτωση του Δήμου 
Ιωαννιτών. Προκειμένου να αναγνωριστούν οι ανάγκες των πολιτών και να προσδιορισθούν τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, πραγματοποιούνται έρευνες 
στην τοπική κοινωνία. 
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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 στοχευμένο 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. Προδιαγραφές και Επισκόπηση Καλών Πρακτικών Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης 

2.1 Σημασία της πολιτικής στάθμευσης 
Τα κέντρα των πόλεων αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα στάθμευσης, και αυτό επιβεβαιώνεται 
από πλήθος ερευνητών παγκοσμίως. Όταν το επίπεδο εξυπηρέτησης των αναγκών στάθμευσης των 
αυτοκινήτων σε μια πόλη είναι χαμηλό, τότε τα κυκλοφοριακά και τα περιβαλλοντικά προβλήματα 
επιδεινώνονται, εφόσον οι ενναλακτικοί τρόποι μετακίνησης (μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατο 
κ.α.) είναι περιορισμένοι. Στις μεγαλουπόλεις στον παγκόσμιο ιστό, το πρόβλημα έχει αμβλυνθεί με 
αποτέλεσμα την εφαρμογή ιδιαίτερα σκληρών μέτρων για τον περιορισμό του. 

Η Ελλάδα ακολουθεί τις παγκόσμιες τάσεις τα τελευταία χρόνια με γοργό ρυθμό και ως επακόλουθο 
το πρόβλημα της στάθμευσης επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην κυκλοφορία, στους 
εργαζόμενους και τους επισκέπτες, στην ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και στην οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής. 

Μία ολοκληρωμένη πολιτική στάθμευσης χρειάζεται να περιλαμβάνει ένα σύστημα ελεγχόμενης 
στάθμευσης, το οποίο αν εφαρμοστεί σωστά είναι κοινωνικά δίκαιο και λειτουργικά αποτελεσματικό 
για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών συνθηκών σε αστικές περιοχές. Η 
κοινωνική αποδοχή του μέτρου βέβαια είναι αυτή που θα κρίνει την επιτυχία του στο τέλος. 

Για την ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης, χρειάζεται η εξέταση των στοιχείων 
που το επηρεάζουν και η αξιολόγηση αυτών. Οι βασικότερες παράμετροι αυτές που συνδέονται με το 
πρόβλημα της στάθμευσης παρουσιάζονται παρακάτω. 

Η μη ολοκληρωμένη πολιτική στάθμευσης παρά την οδό. Μια ανεπαρκής πολιτική στάθμευσης 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία και στο περιβάλλον. Όταν η ζήτηση στάθμευσης σε μια 
περιοχή είναι αυξημένη, τότε το πρόβλημα παράνομης στάθμευσης επιδεινώνεται. Παράνομη 
στάθμευση παρατηρείται κυρίως στους βασικούς οδικούς άξονες και εκεί που υπάρχει αυξημένη 
εμπορευματική δραστηριότητα. Με τη σειρά της η παράνομη στάθμευση δυσχεραίνει την 
κυκλοφοριακή ικανότητα των οδών, εμποδίζει την κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και 
δημιουργεί προβλήματα στους πεζούς. 

Η απρογραμμάτιστη χωροθέτηση εμπορικών χρήσεων γης στα αστικά κέντρα και εκτός 
αυτών. Οι εμπορικές χρήσης γης αποτελούν πόλο έλξης σημαντικού αριθμού μετακινήσεων, που 
σαν αποτέλεσμα (οι δεύτερες) επιβαρύνουν κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά τις περιοχές επιρροής 
των χρήσεων γης.  

Η περιορισμένη δυνατότητα διαμόρφωσης νέων χώρων στάθμευσης εκτός οδού. Τα αστικά 
κέντρα αλλά και οι πόλεις, σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι οικοδομημένες με αποτέλεσμα την δυσκολία 
εύρεσης οικοπέδων που θα αποτελέσουν μελλοντικά χώρους στάθμευσης. Αυτή είναι μια κατάσταση 
που δύσκολα μπορεί να αλλάξει. 

Η περιορισμένη δυνατότητα διαμόρφωσης θέσεων στάθμευσης παρά την οδό. Οι διανοίξεις 
νέων οδικών τμημάτων και μια ενδεχόμενη αλλαγή στη μορφή των οικοδομικών τετραγώνων είναι 
ενέργειες σχεδόν αδύνατες.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η πολιτικής στάθμευσης αποτελεί μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική, τα αποτελέσματα της οποίας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την πολεοδομία. Η 
ελεγχόμενη στάθμευση αποτελεί μόνο ένα εργαλείο της πολιτικής στάθμευσης το οποίο με την μορφή 
κανονισμού, ρυθμίζει την προσφορά θέσεων σε μια περιοχή. 
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2.2 Συστήμα ελεγχόμενης στάθμευσης 
Ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της ζήτησης για στάθμευση σε 
μια περιοχή, πραγματοποιώντας κανονιστικές ρυθμίσεις σε επίπεδο προσφοράς στάθμευσης. 
Ειδικότερα: 

• Σε περιπτώσεις αναγκών για στάθμευση ειδικών κατηγοριών μετακινουμένων (π.χ. 
επισκέπτες σε νοσοκομείο, εργαζόμενοι σε κάποια υπηρεσία, φορτοεκφορτωτές, κάτοικοι μιας 
περιοχής, κ.ά.) η ελεγχόμενη στάθμευση εστιάζει στη δημιουργία/δέσμευση κατάλληλης 
προσφοράς θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρετηση των συγκεκριμένων ομάδων. 

• Σε περιπτώσεις ανάγκης για εξυπηρετηση αυξημένης ζήτησης για στάθμευση σε μια περιοχή 
(π.χ. κέντρο πόλης, περιοχή εμπορίου/εργασίας, κ.ά.) η ελεγχόμενη στάθμευση εστιάζει στη 
βελτίωση της εναλλαγής της στάθμευσης, καθορίζοντας ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
συγκεκριμένη περιοχή. 

• Όταν η ζήτηση για στάθμευση κρίνεται αισθητά υψηλή στην εξεταζόμενη περιοχή, τότε σε 
συνδυασμό με τη βελτίωση της εναλλαγής μέσω ρυθμιστικού πλαισίου, εισάγονται και 
αντικίνητρα ως προς τη χρήση του Ι.Χ. με την μορφή χρέωσης της στάθμευσης. 

Η ελεγχόμενη στάθμευση ορίζεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά στάθμευσης της περιοχής και 
αποσκοπεί στη μακροπρόθεσμη εφαρμογή της πολιτικής στάθμευσης μιας ευρύτερης περιοχής. Η εν 
λόγω πολιτική στάθμευσης είτε διατυπώνεται ως αυτόνομη πολιτική μιας πόλης, είτε ενσωματώνεται 
σε άλλα στρατηγικά σχέδια για την πόλη, όπως τα Master Plan, τα επιχειρησιακά σχέδια, τα Σχέδια 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, τις Γενικές 
Κυκλοφοριακές Μελέτες, κ.ά. 

Για την περίπτωση των Ιωαννίνων η πολιτική στάθμευσης σκιαγραφείται μέσα από τις εξής 
στρατηγικές του Δήμου: 

• Υφιστάμενες στρατηγικές 
o Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δ. Ιωαννιτών 
o Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις – Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

• Εξεταζόμενες / Υπό ανάπτυξη στρατηγικές 
o Πρόταση για συμμετοχή στις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις μέχρι το 2030» 

Ενώ αντίστοιχα, το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης για τα Ιωάννινα εξειδικεύεται στο πλαίσιο της 
παρούσας μελέτης. 

2.2.1 Στοιχεία ενός συστήματος 
Τα «δομικά στοιχεία» ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης προκύπτουν ανάλογα με το στόχο 
τον οποίο χρειάζεται αυτό να επιτελέσει, σύμφωνα την πολιτική στάθμευση την οποία εξυπηρετεί. Τα 
εν λόγω στοιχεία διακρίνονται στα βασικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν την ουσιαστική δομή του 
συστήματος και συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία πλαισιώνουν ένα σύστημα και συνήθως 
βελτιώνουν τις διαδικασίες παρακολούθησης της λειτουργίας του, της τιμολόγησης και αστυνόμευσης 
του. 

Ως βασικά στοιχεία / συστατικά ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης αναδεικνύονται τα εξής:  
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Σήμανση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 

Αποτελεί ένα από τα πιο πρώιμα και βασικά εργαλεία διαχείρισης στάθμευσης το οποίο εμφανίστηκε 
το 1915 στο Ντιτρόιτ και το 1920 στη Βοστόνη. Μηχανικοί και συγκοινωνιολόγοι αντιτάχθηκαν 
σθεναρά στην απαγόρευση της στάθμευσης, θεωρώντας την ως μέτρο που οδηγούσε σε 
αναποτελεσματική χρήση του δημοσίου χώρου αλλά και σαν ένα εμπόδιο στην κυκλοφοριακή ροή.  

  

   
Εικόνα 2: Πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης και επιβολής μέγιστου χρονικού περιορισμού 

Η εγκατάσταση κατάλληλης σήμανσης είναι από τα πρώτα μέτρα προς την κατεύθυνση διαχείρισης 
της στάθμευσης και συμβάλει είτε στην δέσμευση ειδικών προσφερόμενων θέσεων είτε στην αύξηση 
του δείκτη εναλλαγής στάθμευσης, έστω και σε ένα μικρό βαθμό.  

Η σήμανση αποτελεί το βασικότερο στοιχείο ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς   

1. Οριοθετεί την έκταση στην οποία εφαρμόζεται το σύστημα 
2. Οριοθετεί το πλαίσιο λειτουργίας / περιορισμούς τους οποίους θέλει να πετύχει το εν λόγω 

σύστημα. 

Η εγκατάσταση της κατάλληλης σήμανσης δεν συνεπάγεται την πλήρη εφαρμογή του 
προβλεπόμενου πλαισίου ελέγχου. Η παράβαση των κανόνων αποτελεί συχνό φαινόμενο σε 
περιπτώσεις συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης. Για τον σκοπό αυτό ένα εξίσου βασικό στοιχείο 
ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης αποτελεί η αστυνόμευση.  

  
Εικόνα 3: Πινακίδα μέγιστου χρονικού περιορισμού (αριστερά, ΗΠΑ) και απαγόρευσης στάθμευσης (δεξιά, Έντμοντον) 
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Ρυθμιστικό πλαίσιο ελέγχου 

Ο καθορισμός των περιορισμών στη στάθμευση αποτελεί ένα εξίσου βασικό στοιχείο. Ανάλογα με το 
στόχο του συστήματος το ρυθμιστικό πλαίσιο ελέγχου μπορεί να προσαρμοστεί. Σε συνδυασμό με τη 
σήμανση η οποία εφαρμόζει τα στοιχεία του πλαισίου ελέγχου στο πεδίο, αποτελούν την απλούστερη 
μορφή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Τέτοιου είδους απλοϊκά συστήματα έχουν εφαρμοστεί 
στις περισσότερες μικρές και μεσαίες πόλεις της Ελλάδας. 

Η διατύπωση του πλαισίου ελέγχου πρέπει να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες και 
να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της ευρύτερης μακροσκοπικής πολιτικής στάθμευσης. Το πλαίσιο 
ελέγχου είναι αυτό που καθορίζει: 

• Την έκταση της περιοχής εφαρμογής του συστήματος 
• Το είδος των προσφερόμενων θέσεων στην εξεταζόμενη περιοχή 
• Τους χρονικούς περιορισμούς λειτουργίας του συστήματος 
• Τη τιμολογιακή πολιτική ή/και τα πρόστιμα για τους παραβάτες 

Ένα τέτοιο πλαίσιο ελέγχου θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μεγεθών στάθμευσης τα οποία μετρούνται 
στο πεδίο και ερευνών σχετικά με τη συμπεριφορά των μετακινούμενων της εξεταζόμενης περιοχής. 
Τέτοιου είδους έρευνα παρουσιάζεται στα επόμενα κεφάλαια του παρόντος παραδοτέου. 

Η τήρηση του ρυθμιστικού πλαισίου ελέγχου απαιτεί την εισαγωγή μιας διαδικασίας αναγνώρισης και 
αστυνόμευσης την οποία θα εφαρμόζουν οι πιθανοί χρήστες του συστήματος. 

Διαδικασία αναγνώρισης και αστυνόμευσης 

Η διαδικασία αναγνώρισης και αστυνόμευσης ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης εντάσσεται 
στα βασικά στοιχεία του συστήματος και παίζει κρίσιμο ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή του. Ειδικότερα: 

• Η διαδικασία της «αναγνώρισης» ενσωματώνει τους τρόπους/ μεθόδους με τους οποίους κάθε 
χρήστης θα πιστοποιεί την «δυνατότητα» του ως προς τη χρήση μιας θέσης στάθμευσης εντός 
του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Σε περιπτώσεις συστημάτων με περιορισμούς ανά 
είδος οχήματος τέτοιοι τρόποι περιλαμβάνουν συνήθως κάποιο σήμα /πομπό στο όχημα, ενώ 
σε συστήματα με χρονικό περιορισμό χρήσης εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι. Ο 
τρόπος/μέθοδος που θα εφαρμοστεί θα πρέπει να είναι σαφώς ορισμένος και κατανοητός, 
καθώς και αρκετά εύχρηστος/προσιτός για όλες τις κοινωνικές ομάδες/πιθανούς χρήστες του 
συστήματος. 

• Η διαδικασία της «αστυνόμευσης» είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την αποτελεσματική εφαρμογή 
του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Η αστυνόμευση διασφαλίζει την τήρηση του 
ρυθμιστικού πλαισίου στην έκταση του συστήματος και την αποτροπή των φαινομένων της 
παράνομης στάθμευσης. Η αστυνόμευση θα πρέπει να είναι συνεχής και «απρόβλεπτη» 
προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα. Η συγκεκριμένη διαδικασία 
αντιμετωπίζει ζητήματα στις ελληνικές πόλεις, καθώς τα πρόστιμα μπορούν να βεβαιωθούν 
μόνο από αρμόδιες υπηρεσίες της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας. Ως αποτελέσματα 
η αστυνόμευση προσαρμόζεται στην διαθεσιμότητα προσωπικού.  

Ανάλογα τις ανάγκες που έχει να εξυπηρετήσεις κάθε σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, έχουν 
αναπτυχθεί διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής της διαδικασίας αναγνώρισης και αστυνόμευσης. Στην 
συνέχεια παρουσιάζονται οι συνηθέστεροι από αυτούς και ορισμένα χαρακτηριστικά τους: 

 Σύστημα καρτών 
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Το σύστημα στάθμευσης με διάτρητα δελτία εφαρμόστηκε στη Σουηδία το 1965, και το αντίστοιχο 
σύστημα με «ξυστές» κάρτες εφαρμόστηκε αργότερα στην Ελλάδα. Ο οδηγός προμηθεύεται τις 
κάρτες από κάποιο περίπτερο, κατάστημα ή εκδοτικό μηχάνημα. Άλλες χώρες που έχει εφαρμοστεί 
το συγκεκριμένο σύστημα είναι η Μαλαισία, η Βραζιλία, η Σιγκαπούρη, η Ιρλανδία κ.α. 

Κατά κανόνα αφορά συστήματα ελέγχου στα οποία εφαρμόζεται χρέωση της στάθμευσης. Η κάρτα 
αγοράζεται από τον οδηγό και ισχύει για μια προκαθορισμένη διάρκεια, συνήθως μισή ή μία ώρα. 
Υπάρχουν στήλες με τους μήνες, τις ημέρες, τις ώρες και τα πεντάλεπτα. Ο οδηγός ξύνει ή τρυπάει 
τις κατάλληλες ενδείξεις όταν σταθμεύει. Με το σύστημα ο οδηγός χρεώνεται για κάθε στάθμευση, 
ανάλογα με τη διάρκειά της. Εφόσον υπάρχει όριο διάρκειας στάθμευσης, η τήρηση μπορεί να γίνει 
μόνο με συστηματική αστυνόμευση.  

 Εικόνα 4 Παραδείγματα καρτών 

Κύρια πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης είναι το χαμηλό 
κόστος εγκατάστασης (παραγωγή και εγκατάσταση πινακίδων και παραγωγή καρτών) και λειτουργίας 
τους (συντήρηση πινακίδων και διάθεση και διανομή καρτών). Την ίδια στιγμή είναι εύκολη η 
προμήθεια και αποθήκευση των καρτών.  

Η κατανόηση του και η εφαρμογή του από τον χρήστη είναι σχετικά εύκολή και οι περισσότεροι 
χρήστες φαίνεται να είναι εξοικειώνονται γρήγορα με ένα τέτοιο σύστημα. Ανάλογα το σημείο από το 
οποίο διανέμονται οι κάρτες, το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει στον χρήστη την αγορά με μετρητά 
και κάρτα. 

Βασικά μειονεκτήματα είναι η «άδικη» χρέωση του χρήστη που πληρώνει για ακέραιες η μισές ώρες 
στάθμευσης. Επίσης ο χρήστης χρειάζεται να επιστρέψει στο σημείο παρκαρίσματος πριν να λήξει ο 
χρόνος στάθμευσης. Τέλος, οι ανοχές χρόνου (π.χ. ανοχή ως προς τον απαιτούμενο χρόνο 
μετάβασης στο σημείο πώλησης και την επιστροφή στο όχημα και την τοποθέτηση κάρτας) έχουν ως 
αποτέλεσμα τη διαφυγή εσόδων. 
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 Δίσκοι στάθμευσης 

Οι δίσκοι στάθμευσης εφαρμόσθηκαν για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1957, σε μια προσπάθεια 
περιορισμού της μακροχρόνιας στάθμευσης, χωρίς όμως την επιβολή παρκομέτρων, που τότε 
θεωρούνταν ακριβά. Η ιδέα αποδείχθηκε αποτελεσματική και εξαπλώθηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες τη δεκαετία του 1960.  

Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία ζωνών στα κέντρα των πόλεων, 
στις οποίες ο χρήστης δίσκου στάθμευσης μπορεί να παρκάρει δωρεάν σε μια θέση για συγκεκριμένο 
χρονικό ώριο. Άλλες ζώνες ενδέχεται να μεταβάλουν τους χρονικούς περιορισμούς. Απαιτείται 
αστυνόμευση για να επιθεωρείται ο δίσκος και η ενδεχόμενη παράτυπη ανανέωση του. 

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος μπορεί να λειτουργήσει μόνο για περιοχές στις οποίες 
απαιτείται μερική βελτίωση της εναλλαγής της στάθμευσης, χωρίς να χρειάζεται να εισαχθεί χρέωση 
της στάθμευσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει μόνο χρονικός περιορισμός, ο 
χρήστης μπορεί να προμηθευτεί μόνο μια φορά την συγκεκριμένη κάρτα μειώνοντας τα έξοδα και τα 
απορρίμματα (σε σχέση με τις κάρτες μιας χρήσης) 

Το συγκεκριμένο σύστημα είναι εξαιρετικά απλό στην χρήση του και προσιτό για κάθε κατηγορία 
πιθανών χρηστών. Μπορεί να εφαρμοστεί με σχετικά υψηλή επιτυχία σε περιοχές στις οποίες δεν 
υπάρχουν εκτεταμένα ελλείματα στάθμευσης. 

Ανάλογα το σημείο από το οποίο διανέμονται οι κάρτες, το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει στον 
χρήστη την αγορά με μετρητά και κάρτα. 

Εικόνα 5 Παραδείγματα δίσκου στάθμευσης 

Δίσκοι στάθμευσης μπορούν να αγορασθούν από πρατήρια καυσίμων, καταστήματα, περίπτερα κ.α. 
Το κόστος για την επένδυση και λειτουργία των δίσκων είναι χαμηλό, σε περίπτωση έκδοσης ή 
προμήθειας καρτών από καταστήματα, και η προμήθειά τους εύκολη. Επίσης, ο οδηγός σε 
περίπτωση που είναι εφοδιασμένος με αυτούς, δεν χρειάζεται να απομακρυνθεί από το χώρο 
στάθμευσης. Υπάρχει και εδώ το μειονέκτημα των ανοχών στο χρόνο και κατά συνέπεια της διαφυγής 
εσόδων. Τέλος, ο χρήστης πρέπει να επιστρέψει πριν το τέλος του χρόνου στάθμευσης. 
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 Παρκόμετρα 

Τα παρκόμετρα αποτελούν συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή χρημάτων με 
αντάλλαγμα το δικαίωμα στάθμευσης ενός οχήματος σε ένα συγκεκριμένο μέρος για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μέρος ολοκληρωμένης πολιτικής στάθμευσης 
αλλά και για την είσπραξη εσόδων. 

Τα απλά παρκόμετρα χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στους δρόμους της Οκλαχόμα των ΗΠΑ 
το 1935. Από τότε η χρήση τους εξαπλώθηκε πρώτα στις ΗΠΑ και μετά στην Ευρώπη και την Ελλάδα. 
Αποτελούσαν την πιο διαδεδομένη μέθοδο για την επιβολή χρονικού περιορισμού στη στάθμευση με 
ταυτόχρονη είσπραξη τέλους στάθμευσης.  

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, παρουσιάστηκε μια ψηφιακή έκδοση, κατά την οποία 
αντικαταστάθηκαν μηχανικά μέρη με ηλεκτρονικά εξαρτήματα όπως πίνακες, πληκτρολόγια και 
οθόνες. Αυτό έκανε το παρκόμετρο πιο ευέλικτο στη χρήση. Κατά τη δεκαετία του 1990, εκατομμύρια 
παρκόμετρα έχουν πουληθεί ανά τον κόσμο αλλά η αγορά ξεκίνησε να ψάχνει νέες λύσεις. 

     
Εικόνα 6 Παρκόμετρο του 1940 (αριστερά), μηχανικό παρκόμετρο (κέντρο), ψηφιακό παρκόμετρο Civicsmart (δεξιά) 

Τα παρκόμετρα έχουν απαξιωθεί πλέων λόγο της τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και λόγω της 
απουσίας πρακτικότητας στην εφαρμογή τους (υψηλό κόστος, οχλήσεις, βανδαλισμοί, κ.ά.). 

Το κυριότερο πλεονέκτημα τους σχετίζεται με την άμεση και απρόσωπη καταβολή του κομίστρου στη 
θέση της στάθμευσης.  

 Μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων 

Τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της στάθμευσης σε αστικές 
περιοχές ή σε χώρους στάθμευσης εκτός οδού. Έχουν απλή λειτουργία. Ο πελάτης αγοράζει ένα 
έντυπο εισιτήριο με τις λεπτομέρειες να φαίνονται πάνω σε αυτό, όπως η καταβληθείσα χρέωση, η 
ώρα έναρξης και λήξης της στάθμευσης, και ο κωδικός του μηχανήματος. Το εισιτήριο τοποθετείται 
στο ταμπλό του αυτοκινήτου έτσι ώστε να είναι δυνατόν να ελεγχθεί όταν υπάρχει αστυνόμευση. 
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Εικόνα 7 Μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων (Αγγλία, Stoke on Trent) 

Η διαφορά με τα απλά παρκόμετρα είναι ότι χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση πολλαπλών 
χώρων οχημάτων, με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης. Σε περίπτωση που 
αναγράφεται η πινακίδα στο εισιτήριο, το σύστημα αποτρέπει  τους χρήστες να εκμεταλλευτούν τυχόν 
υπόλοιπο χρόνου που έχει απομείνει από προηγούμενο χρήστη. Επίσης η πληρωμή μπορεί να γίνει 
με κέρματα, μαγνητικές κάρτες και ηλεκτρονικές κάρτες. Στις σύγχρονες μηχανές έκδοσης δίνεται η 
δυνατότητα προγραμματισμού εναλλακτικών τιμολογήσεων και μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκειας 
στάθμευσης. Στη μνήμη των μηχανημάτων καταγράφονται εκτεταμένα στοιχεία πληρωμών τα οποία 
μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν για στατιστική ανάλυση και διεξαγωγή συμπερασμάτων. Οι 
μηχανές, όντας ασύρματες, πληροφορούν το κέντρο ελέγχου σε περίπτωση βλαβών, πλήρωσης του 
χώρου κερμάτων και εξάντλησης χαρτιού για τα εισιτήρια. Ταυτόχρονα, μπορούν να εκδοθούν 
εισιτήρια για άλλες υπηρεσίες όπως Μετρό, Λεωφορεία κλπ.  

Αν και το κόστος είναι μικρότερο από αυτό των απλών παρκομέτρων, υπάρχει και πάλι όχληση για 
την εγκατάσταση και για την υπόγεια καλωδίωση. Όταν δεν υπάρχει αυτόματη ενημέρωση για τις 
βλάβες, τότε μπορεί να υπάρξει διαφυγή εξόδων. Μειονέκτημα είναι ότι ο χρήστης πρέπει να 
επιστρέψει στην τοποθεσία σε περίπτωση ανανέωσης του χρόνου στάθμευσης. Δεν λείπουν και οι 
περιπτώσεις βανδαλισμού σε τέτοια μηχανήματα. 

 
Εικόνα 8 Περίπτωση βανδαλισμού μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων (Μαρούσι – αριστερά, Πάτρα – δεξιά) 

Αντίστοιχα με τα παρκόμετρα και οι συγκεκριμένες μηχανές  έχουν απαξιωθεί πλέων λόγο της 
τεχνολογικής εξέλιξης και πρακτικότητας στην χρήση τους  
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Ως συμπληρωματικά στοιχεία ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης είναι: 

Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης και καθοδήγησης της στάθμευσης  

Η αναζήτηση για χώρους στάθμευσης προκαλείται από την αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και 
προσφοράς στάθμευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η αναντιστοιχία οφείλεται σε μια συνολική 
έλλειψη προσφοράς στάθμευσης σε σχέση με τη ζήτηση στάθμευσης και μπορεί να επιλυθεί 
αποτελεσματικά μόνο με την αύξηση της προσφοράς (βραχυπρόθεσμα) ή με τη διαχείριση της 
ζήτησης στάθμευσης.  

Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, η αναντιστοιχία οφείλεται σε παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη 
χωρική και χρονική κατανομή και την συνολικά «άνιση» χρησιμοποίηση της χωρητικότητας 
στάθμευσης. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι χώροι στάθμευσης χρησιμοποιούνται στο μέγιστο για 
μεγαλύτερες χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια της ημέρας και υπάρχουν ουρές στο σημείο 
εισόδου τους, ενώ άλλοι χώροι στάθμευσης στην ίδια περιοχή (που θα μπορούσαν να βρίσκονται 
κοντά σε ελκυστικούς χώρους στάθμευσης) παραμένουν ανεκμετάλλευτοι. Από την άλλη πλευρά, 
ορισμένοι χώροι στάθμευσης χρησιμοποιούνται πλήρως σε ορισμένες χρονικές περιόδους ενώ σε 
άλλες δεν αξιοποιούνται πλήρως. 

Οι λόγοι για αυτό είναι ότι οι οδηγοί συνήθως δεν γνωρίζουν όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις 
ή / και το επίπεδο πληρότητας των εναλλακτικών χώρων στάθμευσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο οι πληροφορίες σχετικά με τους εναλλακτικούς χώρους στάθμευσης και τις υφιστάμενες θέσεις 
χωρητικότητάς τους, ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις του οδηγού σχετικά με τους χρόνους 
ταξιδιού και τους χώρους στάθμευσης. 

 
Εικόνα 9 Σύστημα καθοδήγησης και πληροφοριών στάθμευσης (εξωτερικό - αριστερά, εσωτερικό - δεξιά) 

Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλές πόλεις παγκοσμίως έχουν εφαρμόσει συστήματα πληροφόρησης 
βοηθώντας τους οδηγούς να βρουν χώρους στάθμευσης εκτός οδού. Ωστόσο, τα συστήματα που 
συνδυάζουν τη διαθεσιμότητα στάθμευσης εκτός οδού και παρά την οδό είναι πολύ σπάνια. Μέχρι 
πρόσφατα, η εφαρμογή συστήματος παρά την οδό, φαινόταν πολύ περίπλοκη και οικονομικά 
αναποτελεσματική, κυρίως για τους ακόλουθους λόγους: 

• Η παρακολούθηση της πληρότητας στάθμευσης συνεπαγόταν εγκατάσταση αισθητήρων 
ενσωματωμένων στην άσφαλτο κάτω από κάθε σημειωμένο χώρο στάθμευσης στο δρόμο. Το 
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κεφάλαιο, η εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση του κόστους του αισθητήρα είναι πολύ 
υψηλά με αποτέλεσμα να υπάρχουν θέματα κόστους / οφέλους. 

• Υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα με τη θέση των αισθητήρων στάθμευσης σε δρόμους όπου οι 
θέσεις στάθμευσης δεν είναι μαρκαρισμένες / οριοθετημένες, κάτι που συμβαίνει συχνά σε 
κεντρικές αστικές περιοχές. 

• Υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση VMS πινακίδων, διότι, σε 
αντίθεση με τις θέσεις στάθμευσης εκτός οδού, οι θέσεις στάθμευσης παρά την οδό δεν είναι 
συγκεντρωμένες. Αυτό το πρόβλημα σήμερα αντιμετωπίζεται εύκολα με εργαλεία μεταφοράς 
πληροφοριών. 

Η επιταχυνόμενη τεχνολογική ανάπτυξη βοήθησε να ξεπεραστούν δυσκολίες στην εφαρμογή 
συστήματος παρακολούθησης της στάθμευσης παρά την οδό. Τα συστήματα αναπτύσσονται και 
εφαρμόζονται γρήγορα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην πρόσβαση σε δεδομένα στάθμευσης σε 
πραγματικό χρόνο, στη βελτιωμένη τεχνολογία χαρτογράφησης και στη σύνδεση των κινητών 
τηλεφώνων με το διαδίκτυο. 

 
Εικόνα 10 Παράδειγμα από εφαρμογές έξυπνης στάθμευσης 

Συνοπτικά, ένα τυπικό ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα διαχείρισης και ελέγχου θέσεων στάθμευσης 
περιλαμβάνει τα εξής: 

• Αισθητήρες ανίχνευσης παρουσίας οχήματος  
• Μονάδες συγκέντρωσης και αποστολής δεδομένων κατάληψης θέσεων στάθμευσης  
• Μονάδες υλοποίησης πληρωμών  
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• Μονάδες με κατάλληλο λογισμικό για την ενημέρωση των υπαλλήλων της Αστυνομίας σχετικά 
με την παράνομη στάθμευση (χωρίς πληρωμή) οχημάτων στις θέσεις του Δήμου με εφαρμογή 
και εξοπλισμό έκδοσης προστίμων  

• Πινακίδες ενημέρωσης και καθοδήγησης των οδηγών προς ελεύθερες θέσεις Στάθμευσης  
• Εφαρμογή Διαχείρισης του συστήματος (που θα εγκατασταθεί σε κεντρικό Server του Δήμου).  
• Εφαρμογή Πληρωμής μέσω SMS (που θα εγκατασταθεί σε κεντρικό Server του Δήμου)  
• Εφαρμογή ενημέρωσης μέσω κινητού τηλεφώνου για την ύπαρξη ελεύθερων θέσεων  
• Υπηρεσίες Εγκατάστασης και παραμετροποίησης του συστήματος  
• Υπηρεσίες Εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου  
• Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης  

Σε ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η λειτουργία ενός συστήματος 
παρακολούθησης και καθοδήγησης της στάθμευσης προκειμένου να κατευθύνει τους οδηγούς σε 
περιοχές του συστήματος με χαμηλότερη πληρότητα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η περιπορία 
οχημάτων για αναζήτηση στάθμευσης, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται η αποδοτικότητα του 
συστήματος. Παράλληλα, γίνεται ποιο αισθητή και δυναμική η λειτουργία του συστήματος στα μάτια 
του χρήστη και περιορίζονται σε μικρό βαθμό η παράτυπη στάθμευση. 

Σημαντικό πλεονέκτημα παρουσιάζει η συνεργασία ενός συστήματος ελεγχόμενής στάθμευσης με 
ένα έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της στάθμευσης, στον τομέα της αστυνόμευσης. Ειδικότερα, 
η υπάρξει ενός συστήματος παρακολούθησης της στάθμευσης επιτρέπει την αναγνώριση του 
ποσοστού κατάληψης των θέσεων στάθμευσης μιας περιοχής/οδού σε δυναμικό χρόνο. Όταν οι 
συγκεκριμένες θέσεις είναι για ειδικές ομάδες μετακινουμένων, ή εφαρμόζοντες σε αυτές χρονικοί 
περιορισμοί στάθμευσης, τότε η αστυνόμευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στοχευμένα αντίστοιχα σε 
δυναμικό χρόνο.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση ενός έξυπνου συστήματος παρακολούθησης της στάθμευσης 
αποκλειστικά για την εφαρμογή ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης δεν θεωρείται απαραίτητο 
και πιθανών να μην είναι οικονομικά αποδοτικό. Η συνεργασία τους μπορεί να φέρει καλύτερα 
αποτελέσματα, ωστόσο, η εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης θα πρέπει να αποσκοπεί 
σε μακροσκοπικό σχεδιασμό, ο οποίος να τροφοδοτεί με δεδομένα και να συνδυάζει πληροφορίες σε 
ολιστικό επίπεδο συστήματος αστικής κινητικότητας με στόχο την καλύτερη λήψη αποφάσεων. 

Έξυπνο σύστημα τιμολόγησης  

Τα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης στο παρελθόν λειτουργούσαν επιβαρυντικά ως προς την 
μετακίνηση κάθε χρήστη όσον αφορά τον απαιτούμενο χρόνο για την ενεργοποίηση της χρέωσης. Με 
άλλα λόγια, ο κάθε χρήστης έπρεπε να δαπανήσει κάποιο χρόνο για την μετάβαση στο σταθμό 
έκδοσης του αποδεικτικού ή αντίστοιχο σημείο, την πιθανή αναμονή σε ουρά, τη διαδικασία 
πληρωμής και εκτύπωσης αποδεικτικού και την επιστροφή στο όχημα για την τοποθέτηση του 
αποδεικτικού. Αυτή η διαδικασία απαιτεί ένα υπολογίσιμο χρόνο ο οποίος βαραίνει τη συνολική 
διάρκεια ταξιδιού του χρήστη και κατά συνέπεια και την αντιληπτή ποιότητα εξυπηρέτησης. Το 
μειονέκτημα αυτό περιόρισαν τα παρκόμετρα, ωστόσο αυτά παρουσίαζαν άλλου τύπου 
μειονεκτήματα.  

Η εφαρμογή ενός έξυπνου συστήματος τιμολόγησης μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό και την 
εξάλειψη της συγκεκριμένη παθογένειας ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο χρήστης 
μπορεί με την χρήση μιας εφαρμογής να δηλώσει το όχημα του και να πληρώσει το αντίστοιχο 
αντίτιμο, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για φυσικό αποδεικτικό. Αντίστοιχο σύστημα θα πρέπει να έχει και 
ο κάθε ελεγκτής προκειμένου να πραγματοποιεί αποτελεσματική αστυνόμευση. 
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Το έξυπνο σύστημα τιμολόγησης προϋποθέτει την εξοικείωση του χρήστη με τις σύγχρονες 
τεχνολογίες/εφαρμογές που βασίζονται στην χρήση των κινητών τηλεφώνων (smartphones). Η 
επιτυχία του συστήματος εξαρτάται από την συγκεκριμένη παράμετρο και θα πρέπει να 
προσαρμοστεί ανάλογα στις τοπικές συνθήκες/συνήθειες.  

Ωστόσο, τέτοιου είδους συστήματα περιλαμβάνουν κατά κανόνα τη δημιουργία λογαριασμού και τη 
σύνδεση με πιστωτική /χρεωστική κάρτα. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει την εισαγωγή προσωπικών 
δεδομένων του χρήστη ή/και πρόσβαση σε οικονομικά στοιχειά με ψηφιακό τρόπο, τα οποία ενδέχεται 
να τίθενται σε κίνδυνο κενών ασφαλείας ή κυβερνοεπιθέσεων κ.λπ. Ως αποτέλεσμα μερίδα πολιτών 
ενδέχεται να απορρίψουν τη χρήση του συστήματος για τους ανωτέρω λόγους και κατ’ επέκταση θα 
πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα και για αυτούς. 

Καινοτόμα συστήματα τιμολόγησης 

Σημαντικό πλεονέκτημα στην εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης μπορεί να φέρει η εισαγωγή καινοτόμων μορφών τιμολόγησης της 
στάθμευσης, όταν αυτή συνδυάζεται με συστήματα έξυπνης τιμολόγησης. 

Ειδικότερα, ένα σύστημα έξυπνης τιμολόγησης επιτρέπει την διαμόρφωση εναλλακτικών πολιτικών 
τιμολόγησης, οι οποίες δεν θα ήταν εφικτό να εφαρμοστούν με άλλου τύπου συστήματα. Οι κυριότερες 
καινοτομίες που γίνονται εφικτές συνοψίζονται ως εξής: 

• Δυνατότητα χρέωσης ανά λεπτό. Με τη χρήση έξυπνων εφαρμογών τιμολόγησης και τι 
σύνδεση με χρηματικούς λογαριασμούς, γίνονται εφικτές οι δυνατότητες τιμολόγησης που 
εφαρμόζονται στις διαδικτυακές συναλλαγές. Στην περίπτωση των συστημάτων ελεγχόμενης 
στάθμευσης, ο καταναλωτής θα μπορούσε να διακόπτει τη χρέωση όταν επιστρέφει στο όχημα 
του χωρίς να χρεώνεται το σύνολο της ώρας / μισαώρου. Κάτι τέτοιο βελτιώνει την αξιοπιστία 
του συστήματος στα μάτια των καταναλωτών 

• Δυνατότητα δυναμικής χρέωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε πολύ εξειδικευμένες 
περιπτώσεις η χρέωση της στάθμευσης μπορεί να μεταβάλλεται ποσοτικά και χωρικά ανάλογα 
με τις συνθήκες που επικρατούν στο δίκτυο ή/και την ζήτηση της στάθμευσης. Σε περιπτώσεις 
μητροπολιτικών κέντρων που εφαρμόζονται περιβαλλοντικοί περιορισμοί (π.χ. δακτύλιος, 
ζώνη χαμηλών ρύπων, κλπ) η χρέωση της στάθμευσης μπορεί να προσαρμόζεται δυναμικά 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όσο μεγαλύτερη η ζήτηση και η πληρότητα των θέσεων στο 
σύστημα ελεγχόμενής στάθμευσης, τόσο μεγαλύτερή θα μπορούσε να γίνεται η χρέωση της 
στάθμευσης για να αποτρέψει την επιλογή του Ι.Χ. ως μέσο μετακίνησης προς εκείνη την 
περιοχή. 

• Δυνατότητα Gamefication και σύστημα ανταμοιβής. Το έξυπνο σύστημα τιμολόγησης 
μπορεί να εφαρμόσει διαδικασίες προσωποποιημένης τιμολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο, 
κάθε χρήστης μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση του σε οικονομικά κίνητρα (π.χ. 
εκπτώσεις, πόντους, δωρεάν χρήση, κ.ά.) όταν ακολουθεί όρους τους οποίους θέτει ο 
διαχειριστής του συστήματος. Για παράδειγμα, αν κάποιος χρήστης δηλώσει ότι χρειάζεται να 
σταθμεύσει για 2 ώρες σε μια περιοχή στην οποία υπάρχει πολύ έντονη ζήτηση, τότε θα 
μπορούσε ένα σύστημα έξυπνης τιμολόγησης να του προτείνει να σταθμεύσει λιγότερο χρόνο 
προσφέροντας του κάποια έκπτωση, έτσι ώστε διευκολύνει την εξυπηρετηση του συνόλου της 
ανάγκης για στάθμευσης κατά τι διάρκεια εκείνης της περιόδου. 

Τα παραπάνω στοιχεία συνδυάζονται αποτελεσματικά με λοιπές εφαρμογές «έξυπνης κινητικότητας» 
οι οποίες παρακολουθούν και ρυθμίζουν την κινητικότητα σε μια πόλη. 
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2.3 Πρακτικές για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός Σ.Ε.Σ 
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης αποτελεί μια σύνθετη 
διαδικασία η επιτυχία της οποίας σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στην αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο. 
Η δίκαιη τιμολόγηση, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η ύπαρξη εναλλακτικών αποτελούν 
σχεδιάστηκες συνθήκες που διασφαλίζουν τα παραπάνω, ωστόσο μεγάλη σημασία έχει και ο τρόπος 
επικοινωνίας του νέου συστήματος στους τελικούς χρήστες. 

Επικοινωνία στις πολιτικές στάθμευσης 

Η επιτυχής εφαρμογή μιας πολιτικής στάθμευσης σε μια πόλη πρέπει να ακολουθείται από επαρκή 
επικοινωνία με τους χρήστες. Πράγματι, απαιτείται επικοινωνία με τους χρήστες για να δημιουργηθεί 
μια θετική εικόνα και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής 
της διαχείρισης στάθμευσης, ως έννοια της διαχείρισης της ποιότητας ζωής, μέσω της διαχείρισης της 
κινητικότητας. Η επικοινωνία πραγματοποιείται συνήθως από την τοπική αρχή και τον φορέα που 
είναι υπεύθυνος για τη λειτουργική διαχείριση ή το μάρκετινγκ της στάθμευσης. Ωστόσο, πιστεύεται 
ότι οι πόλεις δεν δίνουν επαρκή σημασία σε αυτές τις δραστηριότητες, ούτε επικοινωνούν κατάλληλα 
με τους χρήστες υπηρεσιών. Σε αυτό το κεφάλαιο, εξετάζονται διαφορετικά επίπεδα επικοινωνίας και 
δίνονται συστάσεις για την έκταση των πληροφοριών σε κάθε επίπεδο. Παρουσιάζονται οι γενικοί 
όροι για την ευκολότερη αποδοχή των μέτρων στάθμευσης. 

Επειδή τα μέτρα πολιτικής στάθμευσης απαιτούν κυρίως αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών, 
προκειμένου να παράγουν θετικά αποτελέσματα, τα μέτρα που εφαρμόζονται πρέπει να γίνουν 
αποδεκτά από τους χρήστες στάθμευσης. Ο όρος μάρκετινγκ σε αυτό το κεφάλαιο θα συνεπάγεται 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την πειθώ και την ενθάρρυνση των χρηστών να αποδεχτούν πιο 
βιώσιμη συμπεριφορά που θα συμβάλει στα θετικά αποτελέσματα της υιοθετημένης πολιτικής 
στάθμευσης. 

Η συμπεριφορά μετακίνησης δεν είναι αποκλειστικά προϊόν ορθολογικών διαδικασιών. Η ανατροφή, 
τα συναισθήματα και οι συνήθειες παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτά. Αλλά η ανατροφή, οι συνήθειες 
και τα συναισθήματα μπορούν να επηρεαστούν και, όταν υπάρχει ορθή διαχείριση, να 
χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή της συμπεριφοράς μετακίνησης. Επομένως, η «επικοινωνία και 
αποδοχή» χρειάζεται να διαδραματίσει βασικό ρόλο στις πολιτικές στάθμευσης. 

Μάρκετινγκ και επικοινωνία 

Η επιτυχής εφαρμογή της πολιτικής αστικής στάθμευσης πρέπει να υποστηρίζεται με επαρκή 
επικοινωνία με τους χρήστες. Απαιτείται επικοινωνία με τους χρήστες για τη δημιουργία θετικής 
εικόνας και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το γεγονός ότι η διαχείριση στάθμευσης είναι 
απαραίτητη ως έννοια της διαχείρισης της ποιότητας της αστικής ζωής μέσω της διαχείρισης της 
κινητικότητας. Οι δράσεις επικοινωνίας πραγματοποιούνται κατά βάση από την τοπική αρχή της 
πόλης και τον διαχειριστή του συστήματος στάθμευσης. 

Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι πολλές πόλεις δεν δίνουν επαρκή σημασία σε αυτές τις δραστηριότητες 
ούτε επικοινωνούν κατάλληλα με τους χρήστες.  

Το μάρκετινγκ και η επικοινωνία πρέπει να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην πολιτική 
στάθμευσης. Ο χώρος στάθμευσης έχει συχνά μια κακή εικόνα μεταξύ των οδηγών και των εμπόρων 
(και οι δύο πιστεύουν ότι πρέπει να είναι άφθονοι και δωρεάν) και ακόμη και μεταξύ των πολιτικών 
(οι οποίοι το θεωρούν ως ένα δύσκολο κομμάτι για το οποίο πρέπει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη). 
Συχνά, η μόνη επικοινωνία σχετικά με τη στάθμευση που παρέχεται από την τοπική αρχή είναι για το 
πώς λειτουργεί το σύστημα - δηλαδή, χρονικοί περιορισμοί, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, άδειες 
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κ.λπ. Σχεδόν καμία πόλη δεν αναφέρεται στο γιατί το σύστημα είναι σε ισχύ - δηλαδή, γιατί ο χρήστης 
πρέπει να πληρώσει για στάθμευση, πώς χρησιμοποιείται το εισόδημα στάθμευσης και ούτω καθεξής.  

Για παράδειγμα το σχέδιο στάθμευσης του Σαν Φρανσίσκο είναι ένα καλό παράδειγμα: με τα λόγια 
των συγγραφέων «…Το SFpark βοηθά στην αποπολιτικοποίηση του χώρου στάθμευσης, 
δηλώνοντας μια σαφή αρχή για τον καθορισμό των τιμών για τους χώρους στάθμευσης». Ένα άλλο 
ενδιαφέρον παράδειγμα παρέχεται από την πόλη Roermond (Ολλανδία) που ανακοίνωσε ότι το 
επιπλέον εισόδημα που δημιουργείται από την αύξηση των τελών στάθμευσης αξιοποιείται μέσα από 
ένα «ταμείο κινητικότητας» που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της συνολικής προσβασιμότητας της 
πόλης. Δεκατέσσερις αγγλικοί δήμοι υποχρεούνται από το 2008 να δημοσιεύουν μια ετήσια έκθεση 
που περιγράφει τη λειτουργία στάθμευσης, πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν από τις χρεώσεις 
στάθμευσης και από πρόστιμα, και που έχουν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν.  

Η επικοινωνία πρέπει να επικεντρώνεται στη σημασία της κινητικότητας και των προβλημάτων που 
σχετίζονται με τη στάθμευση, και αποσκοπεί στο να λυθούν και να προωθηθεί η έννοια της διαχείρισης 
στάθμευσης και των ισχυουσών πολιτικών. 

Η αντίληψη των προβλημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της σημασίας του 
γιατί πρέπει να εφαρμοστεί κάποιο μέτρο. Πιστεύεται ότι η υψηλή επίγνωση προβλημάτων θα 
οδηγήσει σε αυξημένη αποδοχή λύσεων για τα αντιληπτά προβλήματα. Πολλές μελέτες επιβεβαίωσαν 
ότι το κοινό, καθώς και οι επιχειρήσεις και οι πολιτικοί, γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα 
συγκοινωνίας / στάθμευσης. Για παράδειγμα, μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις 
ευρωπαϊκές πόλεις, δηλαδή στην Αθήνα (Ελλάδα), το Κόμο (Ιταλία), το Όσλο (Νορβηγία) και τη 
Δρέσδη (Γερμανία), έδειξε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση που σχετίζεται με την κυκλοφορία (83%), η 
κυκλοφοριακή συμφόρηση (82%) και η συμφόρηση λόγω στάθμευσης (77%) θεωρούνται πολύ 
σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει μια πόλη. Η μελέτη δείχνει ότι οι επιχειρήσεις και 
οι πολιτικοί αναγνωρίζουν επίσης αυτά τα προβλήματα και ότι οι πολιτικοί γενικά δίνουν υψηλή 
προτεραιότητα σε προβλήματα κυκλοφορίας σε σύγκριση με άλλα δημοτικά προβλήματα. Εκτός από 
την επίγνωση προβλημάτων, οι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται μέσω τεκμηριωμένων γεγονότων 
σχετικά με τη δική τους συμβολή στο πρόβλημα στάθμευσης και πώς οι αλλαγές στη συμπεριφορά 
τους μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση / μετριασμό των προβλημάτων. 

Η προτεινόμενη λύση, δηλαδή η πολιτική στάθμευσης και τα μέτρα, πρέπει να θεωρηθούν πολύ 
αποτελεσματικά ή ακόμα καλύτερα - η μόνη πιθανή λύση σε αντιληπτά προβλήματα. Επομένως, η 
επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τη μέτρηση της αποδοχής της πολιτικής στάθμευσης από το 
κοινό. 

Οι ορθή επικοινωνιακή πολιτική προτείνει να ενημερώνονται οι χρήστες και οι οδηγοί για τα ακόλουθα 
θέματα: 

• Συνολική ιδέα της διαχείρισης στάθμευσης 
• Χαρακτηριστικά και τάσεις από τα αποτελέσματα της έρευνας στάθμευσης 
• Η διαχείριση χώρων στάθμευσης δεν σημαίνει επιπρόσθετη φορολογία 
• Χρήση εσόδων στάθμευσης 

Σήμερα, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των αρχών στάθμευσης και των 
χρηστών: 

• Γενική επικοινωνία 
• Άμεση επικοινωνία 
• Ατομική επικοινωνία με μέλη του κοινού 
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Αποδοχή πολιτικής στάθμευσης 

Ένα μέτρο θεωρείται αποδεκτό εάν οι χρήστες το εγκρίνουν και είναι ικανοποιημένοι με την εφαρμογή 
του. Η πρακτική εμπειρία από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις δείχνει ότι υπάρχουν ορισμένες γενικές 
προϋποθέσεις για την ευκολότερη αποδοχή μέτρου πολιτικής στάθμευσης. Η αποδοχή εξαρτάται από 
τα ακόλουθα: 

• Πληροφόρηση: Οι πληροφορίες είναι η βάση της αποδοχής των πολιτικών διαχείρισης της ζήτησης 
μετακίνησης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πολλές πόλεις παρέχουν συχνά πληροφορίες που 
περιορίζονται σε τεχνικές παραμέτρους (χρονικοί περιορισμοί, τιμολόγια που ισχύουν κ.λπ.). 
Ωστόσο, οι άνθρωποι πρέπει να ενημερώνονται για τους στόχους της διαχείρισης των μεταφορών 
(μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, προστασία του περιβάλλοντος, οδική ασφάλεια κ.λπ.) 
και για συγκεκριμένες περιπτώσεις - πώς εφαρμόζονται τα μέτρα στην πράξη. Η ανακοίνωση 
πρέπει να επισημάνει τις θετικές πλευρές των εφαρμοζόμενων μέτρων στάθμευσης. Η πηγή 
πληροφοριών είναι επίσης πολύ σημαντική. Το μήνυμα πρέπει να κοινοποιείται από πολύ 
αξιόπιστους επικοινωνιακούς φορείς - αξιόπιστους από την άποψη του χρήστη. 

• Προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης στάθμευσης: Όταν τα θετικά αποτελέσματα των μέτρων 
στάθμευσης που εφαρμόστηκαν προηγουμένως σε μια περιοχή είναι εμφανή στους χρήστες 
(συχνά επίσης σε εκείνους που δεν είναι άμεσοι χρήστες στάθμευσης), η αποδοχή των μέτρων σε 
μια νέα περιοχή θα είναι a priori υψηλότερη. 

• Παρατηρούμενα οφέλη (βελτιώσεις): Όταν αμέσως μετά την εισαγωγή, τα αποτελέσματα έχουν 
προφανή θετικά αποτελέσματα για τους χρήστες. Από τη μία πλευρά, αυτό σχετίζεται με τη 
βελτίωση της κατάστασης στάθμευσης για τους χρήστες που (ακόμα) σταθμεύουν σε αυτήν την 
περιοχή κυρίως από την άποψη της ευκολότερης αναζήτησης στάθμευσης και από την άλλη με τη 
θετική εμπειρία των χρηστών που μεταβαίνουν σε άλλο τρόπο μεταφοράς. Ως εκ τούτου, 
συνιστάται οι βελτιώσεις στις εναλλακτικές επιλογές μεταφοράς να προηγούνται περιοριστικών 
μέτρων στάθμευσης, ως μέρος μέτρου push-and-pull. 

• Διαθέσιμοι εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς: Οι χρήστες πρέπει να αισθάνονται την ελευθερία 
επιλογής και να μην αισθάνονται αναγκασμένοι να λάβουν απόφαση. Η πρακτική εμπειρία δείχνει 
ότι το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης της δημόσιας συγκοινωνίας ή άλλες εναλλακτικές λύσεις για 
το αυτοκίνητο, θα πρέπει να αποτελούν μέρος του συνολικού πακέτου μέτρων κινητικότητας και 
διαχείρισης στάθμευσης. 

• Χρήση εσόδων στάθμευσης: Οι χρήστες θέλουν να μάθουν πού πηγαίνουν τα χρήματα που 
χρεώνονται και πώς αυτό τους ωφελεί. Αφού καλυφθούν οι επενδύσεις ή τα δάνεια (εάν υπάρχουν) 
και τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης στάθμευσης, τα υπόλοιπα έσοδα θα πρέπει να διατεθούν 
στον τομέα των μεταφορών (π.χ., για τη βελτίωση των ΜΜΜ και για εναλλακτικούς τρόπους 
μεταφοράς) με βάση σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες και καλά αιτιολογημένα οφέλη που 
αυτές οι προτεραιότητες θα επιφέρουν στους χρήστες. 

• Εμπιστοσύνη: Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη, μεταξύ άλλων, στην 
αποτελεσματικότητα της τιμολογιακής πολιτικής, στη χρήση των εσόδων, στη δίκαιη λειτουργίας 
του συστήματος και στην ανωνυμία αυτού. 

• Δικαιοσύνη: Οι άνθρωποι πρέπει να αντιληφθούν ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται είναι δίκαια γι' 
αυτούς, δηλαδή ότι ο λόγος κόστους-οφέλους είναι θετικός για αυτούς. Επιπλέον, δεν πρέπει να 
αισθάνονται υποβαθμισμένοι σε σύγκριση με άλλους χρήστες. 

• Επίπεδα επιβολής: Εάν ορισμένοι χρήστες δεν έχουν πειστεί μέσω των επικοινωνιακών πολιτικών 
να αποδεχτούν το πακέτο μέτρων, μπορεί να επιβληθούν ποινές. Ωστόσο, το μερίδιο αυτών των 
χρηστών δεν πρέπει να είναι υψηλό, αλλά μάλλον, έως το 20% ή το 30% όλων των χρηστών - κάτι 
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που υπογραμμίζει και πάλι τη σημασία της επικοινωνίας με τους χρήστες. Εάν οι θέσεις 
στάθμευσης δεν είναι επαρκείς, αυτό θα οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα μη αποδοχής που 
εκδηλώνονται ως παράνομη στάθμευση. 

• Πρόστιμα: Εάν τα πρόστιμα δεν είναι υψηλά ή η πιθανότητα ατιμωρησίας των παραβατών είναι 
υψηλή, το επίπεδο αποδοχής μειώνεται 

• Καινοτόμα έργα: Τα καινοτόμα έργα μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα αποδοχής της 
διαχείρισης στάθμευσης που προκύπτουν από την πιο αποτελεσματική συμπεριφορά των 
χρηστών έναντι των κανονισμών πληρωμής και προθεσμίας, για στάθμευση παρά την οδό και 
εκτός οδού (προηγμένες μέθοδοι πληρωμής με μαγνητικές κάρτες ή έξυπνες κάρτες χωρίς επαφή, 
αυτοματοποιημένες εμπόδια κ.λπ. — όπως επιβεβαιώνεται από την εμπειρία από το Ελσίνκι της 
Φινλανδίας, την Μπολόνια (Ιταλία), το Πόρτο (Πορτογαλία) και τη Μαδρίτη (Ισπανία). 

• Δραστηριότητες επικοινωνίας: Δεδομένου ότι οι χρήστες συχνά δεν κατανοούν την πολυπλοκότητα 
της διαδικασίας στάθμευσης, τα περιοριστικά μέτρα μπορεί να οδηγήσουν σε γενική μη αποδοχή 
του εφαρμοσμένου μέτρου στάθμευσης. Για να επιτευχθεί η αποδοχή των χρηστών, είναι 
σημαντικό να καθιερωθεί επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών στάθμευσης (πόλη 
/ τοπικές αρχές, επαγγελματικό κοινό, ευρύ κοινό κ.α.), διότι αυτή είναι η προϋπόθεση για τα θετικά 
αποτελέσματα των μέτρων βελτίωσης στάθμευσης σε μια περιοχή ή ολόκληρη την πόλη. Οι 
επικοινωνιακές δραστηριότητες πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων και στη συνέχεια να συνεχιστούν κατά την εφαρμογή των μέτρων, η οποία 
πραγματοποιείται μέσω τακτικής παροχής πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνονται. 

Οι χρεώσεις στάθμευσης δεν επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδα αποδοχής. 

Οι διαχειριστές χώρων στάθμευσης θα πρέπει να παρακολουθούν συστηματικά τα επίπεδα αποδοχής 
των μετρήσεων από τους χρήστες στάθμευσης και άλλους μη χρήστες στις περιοχές όπου 
εφαρμόζονται μέτρα στάθμευσης. Οι μη χρήστες του δημόσιου συστήματος στάθμευσης δεν 
χρειάζεται να έχουν άμεσα οφέλη από μέτρα στάθμευσης, αλλά θα πρέπει να έχουν έμμεσα οφέλη. 
Είναι εξίσου σημαντικό η επιχειρηματική κοινότητα και οι πολιτικοί να δέχονται επίσης μέτρα 
στάθμευσης. Η αποδοχή από όλες αυτές τις ομάδες πρέπει να αντιμετωπιστεί στα αρχικά στάδια 
προγραμματισμού. Όλες οι ομάδες πρέπει να συμμετέχουν στον καθορισμό και την υιοθέτηση 
στρατηγικών διαχείρισης στάθμευσης. Αυτή η διαδικασία πρέπει να υποστηρίζεται από την 
εκπαίδευση βάσει των στοιχείων. 

  

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 621d17136966d7e68263374c στις02/03/22 21:53



  

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

Παραδοτέο Γ 
 

20 
 

3. Έρευνα δηλωμένων προτιμήσεων & συμπεριφοράς μετακινουμένων 
Η έρευνα δηλωμένων προτιμήσεων πραγματοποιείται προκειμένου να κατανοήσει η ομάδα έργου του 
Δήμου τον αντίκτυπο της εφαρμογής ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην επιλογή μέσου 
μετακίνησης από και προς την περιοχή μελέτης στο μέλλον. Η ελαστικότητα των προτιμήσεων των 
πολιτών ανάμεσα σε επιλεγμένα χαρακτηριστικά του συστήματος (π.χ. κόστος / ώρα, διάρκεια 
αναζήτησης στάθμευσης, πληροφόρηση κ.ά.) μπορεί να εξεταστεί επίσης με την συγκεκριμένη 
έρευνα.  

Τέτοιου είδους έρευνα παρουσιάζει υψηλή δυσκολία κατά τον σχεδιασμό και την εκπόνηση, ενώ η 
αποτελεσματικότητα της εξαρτάται σημαντικά από τον βαθμό εξοικείωσης των ερωτώμενων με τα 
χαρακτηριστικά της ερευνάς. 

Στην περίπτωση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης για τον Δήμο Ιωαννιτών, η έρευνα 
δηλωμένων προτιμήσεων καλείται να εξετάσει τις τάσεις των πολιτών και να εξάγει βασικά 
συμπεράσματα για την τιμολογιακή πολιτική και το ωράριο λειτουργίας του συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης. 

Ειδικότερα, οι παράμετροι οι οποίες εξετάστηκαν αφορούν διαφορετικά συστήματα τιμολόγησης της 
στάθμευσης και επιπλέον άλλες παραμέτρους άνεσης των μετακινουμένων. Για τις ανάγκες τις έρευνα 
αναπτύχθηκαν εναλλακτικά σενάρια με διαφορετικές τιμές των εξεταζόμενων παραμέτρων (παίγνια), 
προκειμένου να διερευνηθεί η ελαστικότητα των ερωτώμενων στις διαθέσιμες επιλογές. 
Συγκεκριμένα, οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν είναι : 

1. Εναλλακτικές μορφές / καθεστώς / τιμολόγηση στάθμευσης στο κέντρο 
a. Στάθμευση σε χώρο εκτός οδού – Σταθερή χρέωση στο σύνολο της μέρας 
b. Στάθμευση παρα την οδό – Σταθερή χρέωση ανά ώρα 
c. Στάθμευση παρα την οδό – Κλιμακούμενη χρέωση ανά ώρα 

2. Κόστος στάθμευσης 
a. Εκφρασμένο ανά ώρα στάθμευσης 
b. Προσαρμοσμένο σε κάθε μορφή τιμολόγησης της παραμέτρου 1 

3. Απόσταση θέσης στάθμευσης από τον τελικό προορισμό  
4. Χρόνος αναζήτησης θέσης στάθμευσης 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η έρευνα δηλωμένων προτιμήσεων παρουσιάζει έναν υψηλό βαθμό 
δυσκολίας, καθώς συνθέτει πολλαπλές έννοιες και παραμέτρους οι οποίες μπορεί αν δυσκολεύουν 
τους ερωτώμενους. 

Σύμφωνα με το πλήθος των παραμέτρων της έρευνας και προκειμένου η έρευνα να ολοκληρώνεται 
σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο να διευκολύνει την διεξαγωγή της, η ομάδα έργου περιόρισε 
το πλήθος των εναλλακτικών σεναρίων σε 10.  

Οι τιμές των παραμέτρων που επιλέγονται ακολουθούν τις λογικές εξαρτήσεις μεταξύ των μεγεθών 
των παραμέτρων και αποσκοπούν στην αποτύπωση ενός ρεαλιστικού διλήμματος για του 
ερωτώμενους. 

Προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερα η έρευνα, το μέγεθός της τιμολογιακής πολιτικής (χρόνος 
στάθμευσης – κόστος στάθμευσης) αποδίδεται στις καρτέλες των παιγνίων και με την μορφή 
διαγράμματος. 

Το σύνολο των παιγνίων που διαμορφώθηκαν παρουσιάζονται στις επόμενες εικόνες: 
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Οι απαντήσεις των πολιτών στα συγκεκριμένα σενάρια παρουσιάζονται στην Εικόνα 25. ‘Όπως 
γίνεται διακριτό, στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιλογές των ερωτώμενων τείνουν προς την 
κλιμακωτή χρέωση της στάθμευσης, με εξαίρεση τις ερωτήσεις/σενάρια ελέγχου. Η δυνατότητα 
δωρεάν στάθμευσης για διάρκεια μικρότερη της ώρας και η αυστηρότερη χρέωση ανά ώρα που 
περιλαμβάνουν ορισμένα σενάρια φαίνεται πως ανέδειξαν την κλιμακωτή χρέωση ως ένα πιο δίκαιο 
σύστημα. 

 
Εικόνα 11: Ποσοστιαία κατανομή απαντήσεων ανά εξεταζόμενο σενάριο 
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Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών ποσοτικών 
συμπερασμάτων λόγω τις μικρής συμμέτοχής, το οποίο αποδίδεται στην σύνθετη διαμόρφωση των 
παιγνίων. Ωστόσο, μπορούν να αξιοποιηθούν ορισμένα συγκριτικά αποτελέσματα με την μορφή 
τάσεων, τα οποία βασίζονται στις απαντήσεις που επιλέχθηκαν από τα εξεταζόμενα σενάρια. 

Σχετικά με το προτιμότερο σύστημα τιμολόγησης σε σχέση με την απόσταση από τον προορισμό, 
από την Εικόνα 21 γίνεται διακριτή η προτίμηση των ερωτώμενων σε ένα κλιμακωτό σύστημα 
χρέωσης, όταν η απόσταση από τον προορισμό είναι μικρή (200μ), ενώ όσο πιο μακριά βρίσκεται η 
θέση στάθμευση από τον τελικό προορισμό, οι ερωτώμενοι τείνουν προς στάθμευση εκτός οδού (η 
οποία βάσει παιγνίων έχει χαμηλότερες χρεώσεις.  

 
Εικόνα 12: Προτίμηση συστήματος τιμολόγησης σε σχέση με την απόσταση από τον τελικό προορισμό 

 
Εικόνα 13: Προτίμηση συστήματος τιμολόγησης σε σχέση με τον χρόνο αναζήτησης θέσης  
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Αντίστοιχα, στην Εικόνα 22 παρουσιάζεται η προτίμηση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε 
σχέση με τη διάρκεια αναζήτησης θέσης. Οι εναλλακτικές που δίδονται στα σενάρια «μεροληπτούν» 
δίδοντας χαμηλότερους χρόνους στην στάθμευση παρα την οδό (μετά την εφαρμογή ενός 
συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης) ενώ για την περίπτωση της στάθμευσης εκτός οδού 
περιλαμβάνει και την πιθανότητα αναμονής ή αναζήτησης άλλου σταθμού λόγω υψηλής πληρότητας. 
Από τις απαντήσεις φαίνεται μια σημαντική προτίμηση προς την κλιμακωτή χρέωση. Για διάρκεια 
αναζήτησης θέσης ύψους 5 λεπτών η στάθμευση εκτός οδού γίνεται ανταγωνιστική (λαμβάνοντας 
υπόψη και την σταθερή της χρέωση για το σύνολο της ημέρας, η οποία είναι πολύ ελκυστική για 
μακροχρόνια στάθμευση) 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση μεταξύ των επιλογών του ερωτώμενου στα σενάρια και 
της συνήθους διάρκειας στάθμευσης στο κέντρο την οποία είχε καταγράψει σε προηγούμενες 
ερωτήσεις (Εικόνα 23). 

 
Εικόνα 14: Προτίμηση συστήματος τιμολόγησης σε σχέση με τη διάρκεια στάθμευσης 

Η στάθμευση παρα την οδό με σταθερή χρέωση και με κλιμακωτή χρέωση παρουσιάζουν κοινή 
προτίμηση για διάρκεια στάθμευσης μικρότερη της μιας ώρας, ωστόσο για διάρκεια 1 και 2 ωρών η 
προτίμηση προς την κλιμακωτή χρέωση είναι έντονα υψηλότερη. Η στάθμευση εκτός οδού καθώς και 
η σταθερή χρέωση (η οποία σε ορισμένα σενάρια οδηγεί σε χαμηλότερες χρεώσεις για μεγαλύτερη 
διάρκεια στάθμευσης) λαμβάνουν υψηλότερα ποσοστά όσο η διάρκεια στάθμευσης του ερωτώμενου 
αυξάνεται μετά τις 3 ώρες. 
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4. Αναγνώριση και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων φορέων  
Η ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση της στάθμευσης απαιτεί σαφή κατανόηση των 
ενδιαφερομένων και των ομάδων που τους απασχολεί ή επηρεάζονται από τη στάθμευση. Σε 
ορισμένες ασκήσεις, αυτές οι ομάδες περιγράφονται ως «πελάτες». Είναι προφανές ότι οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσδιοριστούν, αλλά ο τεράστιος αριθμός ομάδων που εμπλέκονται στη 
διαχείριση των χώρων στάθμευσης καθιστά τη διαδικασία αυτή ιδιαίτερα απαιτητική. Τα περισσότερα 
ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό δεν έχουν τόσο μεγάλο αριθμό ενδιαφερόντων όσο το κομμάτι 
που αφορά τη στάθμευση. Σε αυτήν την ενότητα εξετάζονται οι ρόλοι και οι ανησυχίες της διαχείρισης 
στάθμευσης για τέσσερις ευρείες ομάδες: τοπικές αρχές, επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων 
ιδιοκτητών ακινήτων), μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και μεμονωμένοι χρήστες θέσεων / χώρων 
στάθμευσης.  

Σε ότι αφορά τις τοπικές αρχές, στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι φορείς που συνήθως 
ασχολούνται με τη στάθμευση. Σε πολλές περιπτώσεις, ο κατακερματισμός των λειτουργιών 
στάθμευσης καθιστά δύσκολο τον συντονισμό των τμημάτων μιας υπηρεσίας που ασχολείται με τη 
στάθμευση.  

Φορέας Ρόλος Ανησυχίες 

Τεχνική 
Υπηρεσία 

Διαχείριση δημόσιων 
εγκαταστάσεων εκτός 
οδού και παρά την 
οδό 

• Χρονικοί και χωρικοί κανόνες / περιορισμοί σχετικά με το χρόνο 
και χώρο στάθμευσης.   

• Ασφάλεια για την κατάσταση των δημόσιων χώρων 
στάθμευσης.  

• Περιορισμοί  στάθμευσης παρά την οδό για τη διευκόλυνση της 
ροή της κυκλοφορίας, της πρόσβαση σε συγκεκριμένες οδούς 
και την ασφάλεια. 

Τμήμα 
Πολεοδομίας 
/Χωροταξίας 

Ορίζει απαιτήσεις 
στάθμευσης.  

Επανεξετάζει και 
εγκρίνει διαδικασίες 
ανάπτυξης 

 

• Απαιτείται υπερβολική στάθμευση στον κωδικό ζώνης, εάν η 
διαχείριση στάθμευσης δεν είναι αξιόπιστη.  

• Επιθυμεί να καταστούν εκ των προτέρων όλοι οι μετριασμοί, 
δεδομένου ότι ο κανονισμός παραδοσιακής ανάπτυξης δεν 
παρέχει δυνατότητα διαχείρισης της στάθμευσης μετά την 
έκδοση πιστοποιητικού πληρότητας.  

• Ανησυχεί για την επίδραση του χώρου στάθμευσης στον αστικό 
σχεδιασμό και την τοποθέτηση 

Τμήμα 
Οικονομικών 

Διαχειρίζεται τα έσοδα 
στάθμευσης από 
μετρητές και εισιτήρια 

• Επιδιώκει δημοσιονομική φερεγγυότητα για πράξεις 
στάθμευσης και αποπληρωμή ομολόγων που αφορούν 
κεφάλαια βελτιώσεων στάθμευσης και δημιουργεί έσοδα για το 
γενικό ταμείο. 

Αστυνομία - 
Τροχαία 

Επιβολή κανόνων 
στάθμευσης 
Διαχείριση ροής 
κυκλοφορίας 

• Προτιμά απλούς, σταθερούς κανονισμούς στάθμευσης.  
• Μπορεί να αντισταθεί στη χρήση τεχνολογίας ή στην απώλεια 

ρόλου αστυνόμευσης 

Πολλοί φορείς του ιδιωτικού τομέα συμμετέχουν επίσης στη διαχείριση χώρων στάθμευσης. Μια 
πρωταρχική διάκριση εδώ αφορά φορείς που κατέχουν ακίνητα και κτίρια και εκείνους που διευθύνουν 
επιχειρήσεις σε αυτούς τους χώρους. Οι πρώτοι ενδιαφέρονται για τη διαχείριση χώρων στάθμευσης 
που μεγιστοποιεί τη μακροπρόθεσμη αξία των κτιρίων ή της γης. Οι τελευταίοι ενδιαφέρονται για τον 
αντίκτυπο που έχει η διαχείριση στάθμευσης στα έσοδα, στο κόστος και την κερδοφορία. Επιπλέον, 
υπάρχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα μεταξύ των τύπων επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες 
εστιατορίων μπορεί να ανησυχούν για τους κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης τα βράδια και το 
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Σαββατοκύριακο, ενώ οι έμποροι από την άλλη πλευρά, μπορεί να επικεντρώνονται στο χώρο 
στάθμευσης κατά τη διάρκεια της ημέρας κατά τη διάρκεια της κλασσικής περιόδου αιχμής. Η 
πολλαπλότητα των συμφερόντων αυτών των φορέων καθιστά τη διαδικασία του συντονισμού 
δύσκολη. 

Τέλος, ίσως οι πιο ηχηροί ενδιαφερόμενοι είναι οι απλοί πολίτες που χρησιμοποιούν αυτοκίνητα και 
έτσι ψάχνουν και θέσεις στάθμευσης. Οι απόψεις τους εκφράζονται μέσω των ομάδων που 
περιεγράφηκαν προηγουμένως, άμεσα αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα έντυπα, και σε 
διάφορες συνεδριάσεις. Οι πολίτες έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην πολιτική της διαχείρισης 
στάθμευσης. 

Δεδομένης της πολλαπλότητας των ομάδων ενδιαφερομένων και τον σημαντικό ρόλο των ατόμων / 
μεμονωμένων χρηστών σε θέματα στάθμευσης, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο συντονισμός 
αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχή στρατηγική διαχείρισης στάθμευσης. Δεν υπάρχει 
πιθανότητα μια μεμονωμένη «οντότητα» να μπορεί να αναπτύξει μια επιτυχημένη στρατηγική 
βασισμένη αποκλειστικά στην τεχνική ανάλυση και στην προοπτική αυτής της «οντότητας» μόνο. Τα 
αποτελέσματα μιας επιτυχημένης διαχείρισης στάθμευσης στην κοινότητα ευνοούν τις μεταφορές, την 
οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. 

4.1 Ενδιαφερόμενοι φορείς στα Ιωάννινα 
Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 
καθώς και τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχή των Ιωαννίνων, οι φορείς που εντοπίστηκαν και 
για τους οποίους αξιολογήθηκαν οι εκτιμώμενες επιπτώσεις του ΣΕΣ, παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα 

Ενδιαφερόμενος 
Φορέας 

Εκτιμώμενες επιπτώσεις από την εφαρμογή ΣΕΣ 
Θετικές επιπτώσεις Αρνητικές επιπτώσεις 

Ιδιοκτήτες χώρων 
στάθμευσης εκτός 

οδού 

• Περιορισμός της «Ελεύθερης» στάθμευσης στις 
κεντρικές περιοχές του Δήμου. 

• Πιθανή αύξηση ζήτησης 

• Ανάγκη αναπροσαρμογής των 
τιμών  

Εμπορικός σύλλογός 
/ επιμελητήριο 

• Αύξηση της εναλλαγής της στάθμευσης στην 
κεντρική περιοχή της πόλης 

• Βελτίωση της προσβασιμότητας με Ι.Χ. στην 
εμπορική – κεντρική ζώνη 

• Πιθανή αύξηση της καταναλωτικής 
δραστηριότητας στο κέντρο 

• Αύξηση κόστους χρήσης του 
προσωπικού τους οχήματος 

Δημοτική αστυνομία • Οργάνωση της στάθμευσης στην κεντρική περιοχή 
• Περιορισμός της παράνομης στάθμευσης 
• Διευκόλυνση στην αστυνόμευση (εισαγωγή 

ευφυών συστημάτων πληροφοριών) 

• Υψηλότερες απαιτήσεις 
αστυνόμευσης της ομαλής 
εφαρμογής του ΣΕΣ 

Τμήμα Τροχαίας 
Ιωαννίνων 

• Βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στην πόλη 
• Περιορισμός της παράνομης στάθμευσης 
• Ενθάρρυνση χρήσης βιώσιμων μορφών 

μετακίνησης 
• Διευκόλυνση στην αστυνόμευση (εισαγωγή 

ευφυών συστημάτων πληροφοριών) 

• Υψηλότερες απαιτήσεις 
αστυνόμευσης της ομαλής 
εφαρμογής του ΣΕΣ 

Πάροχος αστικών 
συγκοινωνιών 

• Αύξηση του κόστους χρήσης του Ι.Χ. – 
ανταγωνιστικότερα ΜΜΜ 

• Περιορισμός της παράνομης στάθμευσης – 
μείωση των καθυστερήσεων των ΜΜΜ 
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• Πιθανή αύξηση επιβατικής κίνησης.  
Επαγγελματίες ΤΑΞΙ • Βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στην πόλη 

• Αύξηση του κόστους στάθμευσης στην κεντρική 
περιοχή – ανταγωνιστικότερα ΤΑΞΙ 

• Περιορισμός της παράνομης στάθμευσης – 
κατάληψη θέσεων πιάτσας 

 

Επαγγελματίες 
αστικής 

εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

• Βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στην πόλη 
• Περιορισμός της παράνομης στάθμευσης – 

κατάληψη θέσεων φορτοεκφόρτωσης 

 

 
Από την διαδικασία της αναγνώρισης των εμπλεκόμενων φορέων προκύπτουν τα εξής σημαντικά 
συμπεράσματα: 
• Η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων φορέων παρουσιάζει θετικές εκτιμώμενες επιπτώσεις από 

την εφαρμογή ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων. 
• Στην πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων φορέων οι θετικές εκτιμώμενες επιπτώσεις είναι αισθητά 

πιο πολλές / σημαντικές από τις αρνητικές. 
• Στις περιπτώσεις των φορέων που επωμίζονται την αστυνόμευση του συστήματος, ο φόρτος 

εργασίας ενδέχεται να αυξάνεται, ωστόσο τα μέσα αστυνόμευσης πρόκειται να βελτιωθούν. 
• Η πλειοψηφία των φορέων αναμένεται να έχει πιθανή αύξηση στην οικονομική του δραστηριότητα 

μετά την εφαρμογή της ΣΕΣ. 
• Οι αρνητικές επιπτώσεις σε επίπεδο φορέα προκύπτουν περιορισμένες. Οι αρνητικές 

επιπτώσεις αναμένεται να υπάρξουν σε ατομικό επίπεδο από τους πολίτες ή 
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

 
5. Διαβούλευση με εμπλεκομένους φορείς 
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, η ομάδα έργου του Δήμου αξιοποιεί 
τα αποτελέσματα της υφιστάμενης κατάστασης, τις διαθέσιμες λύσεις και καλές πρακτικές στην 
ελεγχόμενη στάθμευση, προκειμένου να ενημερώσει τους φορείς για τα προβλήματα στάθμευσης και 
να συμβουλευθεί τις απόψεις των φορέων για τη βέλτιστη λύση. 

Κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης και ανάλυσης των ενδιαφερόμενων φορέων για το Σύστημα 
Ελεγχόμενης Στάθμευσης των Ιωαννίνων, έγινε διακριτή η θετική συνεισφορά του συγκεκριμένου 
συστήματος σε επίπεδο φορέα. Οι αρνητικές εκτιμώμενες επιπτώσεις αφορούν περισσότερο σε 
ατομικές συνήθειες μετακίνησης και άνεσης των κατοίκων και επισκεπτών στις εν λόγω περιοχές. Με 
άλλα λόγια οι πιθανές αντιδράσεις σε ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης δεν έχουν χαρακτήρα 
φορέα άλλα αποτελούν παραγωγό των προσωπικών χαρακτηριστικών των πολιτών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η ομάδα μελέτης σε συνεννόηση με τον Δήμο προτίμησε την 
ανάπτυξη μιας διαδικασίας αναγνώρισης των αναγκών για στάθμευση η οποία θα έδινε μεγαλύτερη 
έμφαση στις απόψεις των πολιτών, διότι όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις, οι ίδιοι οι εκπρόσωποι 
των φορέων ανταποκρίνονται ως απλοί πολίτες και αναδεικνύουν τα προσωπικά τους 
χαρακτηριστικά.  
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6. Αποτελέσματα  
Οι διαδικασίες των ερευνών για την κατανόηση της συμπεριφοράς των μετακινουμένων στην κεντρική 
περιοχή των Ιωαννίνων σχετικά με την στάθμευση, έριχνα χρονική διάρκεια περίπου δύο (2) μηνών. 

Η συλλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε με δυο μεθόδους 

• Συλλογή ερωτηματολόγιων με συνεντεύξεις στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων. Η έρευνα 
έγινε στενευμένα σε μετακινούμενους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
ενδιαφέροντος. 

• Ανάπτυξη διαδικτυακή φόρμας και συλλογή απαντήσεων με διαδικτυακά με τυχαία 
δειγματοληψία. 

Λόγω της πολυπλοκότητας της έρευνας και της υψηλής δυσκολίας των παιγνίων που αναπτύχθηκαν, 
καθώς και τις χαμηλής εξοικείωσης των κατοίκων με τέτοιου είδους συστήματα, η έρευνα δεν μπόρεσε 
να διαδοθεί και να διευρυνθεί σε ένα υψηλό δείγμα. Ειδικότερα, από το σύνολο των διαδικασιών 
συλλογής του δείγματος προέκυψαν 78 έγκυρα ερωτηματολόγια (50 στο πεδίο και 28 ηλεκτρονικά) 

Ως αποτέλεσμα το συγκεκριμένα αποτελέσματα πρόκειται να αξιοποιηθούν ως ενδείξεις για την 
αποτελεσματικότερη διαμόρφωση του συστήματος τιμολογιακής πολιτικής και όχι ως αποδείξεις οι 
οποίες δεσμεύουν την τελική λύση. 

Από την εικόνα έως την εικόνα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας: 

 
Ενότητα Α: Χαρακτηριστικά μετακινήσεων ερωτώμενου  

 
Εικόνα 15: Σχέση ερωτώμενου με την εξεταζόμενη περιοχή 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων είναι κάτοικοι της πόλης των Ιωαννίνων ή κάτοικοι των κοντινών 
οικισμών (Εικόνα 24). Μικρό ποσοστό των ερωτώμενων είναι επισκέπτες στην πόλη. Ως αποτέλεσμα 
θα μπορούν να προκύψουν ασφαλέστερα συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των κατοίκων και 
λιγότερο των επισκεπτών της πόλης. 

Η συχνότητα μετακίνησης προς την κεντρική περιοχή της πόλης αποτελεί σημαντική παράμετρο για 
την κατανόηση της εξάρτησης των μετακινήσεων από την συγκεκριμένη περιοχή. Όπως 
παρουσιάζεται στο διάγραμμα στην Εικόνα 25, για σκοπό μετακίνησης την εργασία, η συχνότητα είναι 
καθημερινή, ενώ αρκετές φορές την εβδομάδα γίνονται μετακινήσεις προς το κέντρο για  λόγους 

72%

22%

6%

Συμμετέχω στην έρευνα ως ...

Κάτοικος των Ιωαννίνων

Κάτοικος των κοντινών οικισμών

Επισκέπτης
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αγορών, ατομικών υποθέσεων ή ψυχαγωγίας. Οι μετακινήσεις για λόγους εκπαίδευσης 
παρουσιάζονται περιορισμένες λόγω μικρού δείγματος μαθητών. 

 
Εικόνα 16: Συχνότητα μετακίνησης ερωτώμενου προς την κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων 

Η περίοδος μετάβασης προς την κεντρική περιοχή παίζει ρόλο για την κατανόηση της περίοδο 
αιχμής για στάθμευση. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των μετακινήσεων προς την κεντρική 
περιοχή της πόλης πραγματοποιείται στις περιόδους 06.00 – 14.00 και  17.00 – 20.00) (Εικόνα 26) 

 
Εικόνα 17: Πιθανότητα μετακίνησης προς το κέντρο των Ιωαννίνων 

Στο διάγραμμα στην Εικόνα 27 παρουσιάζεται η κατανομή των ωραρίων μετακίνησης σε σχέση με 
τον σκοπό μετακίνησης. όπως γίνεται διακριτό, τις πρωινές ώρες (06.00 – 10.00 και 10.00 – 14.00) 
πραγματοποιούνται μετακινήσεις για λόγους εργασίας και ατομικών υποθέσεων. Αντίθετα, οι 
μετακινήσεις για αγορές και ψυχαγωγία πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες. Τα 
συγκεκριμένα ευρήματα επιβεβαιώνουν τα τυπικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των αστικών κέντρων, 
ενώ μπορούν να αναδείξουν χρήσιμα στοιχεία για το υπό ανάπτυξη σύστημα ελεγχόμενης στάθμευση 
σε συνδυασμό τη διάρκεια της στάθμευσης στο κέντρο. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

για λόγους εργασίας

για λόγους εκπάιδευσης

για αγορές

για ψυχαγωγια

για ατομικές υποθέσεις

Πόσο συχνά μετακεινήστε προς την κεντρική περιοχή των 
Ιωαννίνων;

Δεν μετακινούμαι 1 έως 3 φορές τον μήνα 1 φορά την εβδομάδα 2-3 φορές την εβδομάδα Κάθε μέρα

14,6% 25,0% 4,2% 36,5% 10,4% 9,4%

Πιθανότητα μετακίνησης προς το κέντρο  των Ιωαννίνων

06.00 - 10.00 10.00 - 14.00 14.00 - 17.00 17.00 - 20.00 20.00 - 23.00 23.00 - 06.00
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Εικόνα 18: Περίοδος μετακίνησης ερωτώμενου προς την κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων 

Οι κυριότεροι τρόποι μετάβασης στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων παρουσιάζονται στο 
διάγραμμα στην Εικόνα 28. Η χρήση του Ι.Χ. αυτοκίνητου επικρατεί σημαντικά σε σχέση με τα 
υπόλοιπα μέσα. Σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων επισκέπτεται την κεντρική περιοχή της πόλης 
πεζός/πεζή. 

 
Εικόνα 19: Συνηθέστερος τρόπος μετακίνησης προς την κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

για λόγους εργασίας

για λόγους εκπάιδευσης

για αγορές

για ψυχαγωγια

για ατομικές υποθέσεις

Ποιές περιόδους μετακινείστε προς την κεντρική περιοχή των 
Ιωαννίνων;

Δεν μετακινούμαι 06.00 - 10.00 10.00 - 14.00 14.00 - 17.00 17.00 - 20.00 20.00 - 23.00 23.00 - 06.00

28%

5%

53%

14%

Με ποιον τρόπο μετακινείστε συνήθως προς την κεντρική περιοχή 
των Ιωαννίνων;

Βάδισμα

Ι.Χ. ως επιβάτης

Ι.Χ. ως οδηγός

Μοτοσυκλέτα
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Προκειμένου να διερευνηθούν αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά της στάθμευσης στην κεντρική 
περιοχή των Ιωαννίνων, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δώσουν σε ανοικτού τύπου ερώτηση την συνήθη 
διάρκεια παραμονής τους στην κεντρική περιοχή για δυο κατηγορίες/σκοπούς μετακίνησης. 

Ειδικότερα, ζητήθηκε η εκτιμώμενη συνήθης διάρκεια παραμονής στο κέντρο για λόγους εργασίες, 
εκπαίδευσης ή προσωπικών υποθέσεων και η αντίστοιχη για αγορές, διασκέδαση και ψυχαγωγία. Τα 
αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν και παρουσιάζονται στο διάγραμμα στην Εικόνα 29. Όπως γίνεται 
διακριτό, μεγάλο μέρος (35%) των ερωτώμενων αποτελούν, εργαζόμενοι στην κεντρική περιοχή της 
πόλης με αποτέλεσμα η διάρκεια στάθμευσης τους στην πρώτη κατηγορία να είναι μεγαλύτερη των 5 
ωρών. Αντίθετα, στην περίπτωση των αγορών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας, η πλειοψηφία των 
ερωτώμενων (>95%) παραμένει στην κεντρική περιοχή έως 3 ώρες.  

 
Εικόνα 20: Διάρκεια παραμονής/επίσκεψης στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων 

 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η μέση διάρκεια στάθμευσης για λόγους εργασίας και 
λόγους αναψυχής παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές μεταξύ τους. Ειδικότερα, η μέση διάρκεια 
στάθμευση ανά εξεταζόμενο σκοπό διαμορφώνεται ως εξής: 

• Για σκοπό μετακίνησης την εργασία, εκπαίδευση & ατομικές υποθέσεις: 3,69 ώρες 
• Για σκοπό μετακίνησης τις αγορές, διασκέδαση & ψυχαγωγία: 1.97 ώρες 

Συνεπώς, σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχει απόκλιση της τάξης των 1.7 ωρών μεταξύ των δύο 
σκοπών μετακίνησης όσων αφορά τις επισκέψεις στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων. Η 
συγκεκριμένη προσέγγισης μπορεί να αξιολογηθεί και από τη σκοπιά της εναλλαγής της στάθμευσης. 
Μια περίοδος εναλλαγής 2 ωρών αποτελεί καλή περίοδος εναλλαγής για ένα αστικό κέντρο, ωστόσο 
οι μεγαλύτερες τιμές ενδέχεται να προκαλούν ζητήματα στην λειτουργία του οδικού δικτύου.  

  

15%
18%

24%

6%

0%
3%

35%

18% 18%

26%

35%

3%
0% 0%

0%

5%

10%

15%
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25%

30%

35%

40%

<1 1 2 3 4 5 >5
Διάρκεια επίσκεψης (ώρες)

Συνήθως πόσο διαρκεί μια επίσκεψη σας στο κέντρο των Ιωαννίνων ...

Για εργασία, εκπαίδευση ή προσωπικές υποθέσεις Για αγορές, διασκέδαση ή ψυχαγωγία
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Ενότητα Β: Προτιμήσεις σχετικά με την στάθμευση στην περιοχή του κέντρου  

Στην παρούσα ενότητα του ερωτηματολογίου διερευνώνται τα χαρακτηριστικά των ερωτώμενων 
σχετικά με τις προτιμήσεις τους για την στάθμευση.  

Αρχικά, στο διάγραμμα στην Εικόνα 30, επιχειρείται μια γενικότερη διερεύνηση των απόψεων για τη 
στάθμευση στα αστικά κέντρα. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων παρουσιάζει την παράνομη 
στάθμευση ως ένα συχνό φαινόμενο στην περιοχή του κέντρου, η οποία επηρεάζει αρνητικά την ροή 
των οχημάτων. Σε μια μορφή παραδόξου, οι ερωτώμενοι συμφωνούν με την πρόταση για μείωση των 
αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, ωστόσο ταυτόχρονα συμφωνούν και με την ανάγκη αύξησης των 
θέσεων για να βελτιωθεί η πρόσβαση στην κεντρική περιοχή.  

 
Εικόνα 21: Αξιολόγησης γενικών χαρακτηριστικών στάθμευσης 

 

Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σχετικά με τη στάθμευση στο 
κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων. Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα στην Εικόνα 31, οι 
ερωτώμενοι θεωρούν την εύκολη και γρήγορη πρόσβασης τον τελικό προορισμό ως την 
σημαντικότερη προτεραιότητα για την στάθμευση στην κεντρική περιοχή, με την διαθεσιμότητα 
θέσεων αν έπεται και ταυτόχρονα να αποτελεί προϋπόθεση και για το πρώτο. 

Το κόστος στάθμευσης από τελεί την τρίτη προτεραιότητα, ενώ θα αναμενόταν να έχει σημαντικότερο 
ρόλο. Το συγκεκριμένο φαινόμενο πιθανώς οφείλεται στην απουσία εκτεταμένου υφιστάμενου 
συστήματος χρέωσης της στάθμευσης πάρα την οδό.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Οι θέσεις στάθμευσης πρέπει να αυξηθούν για να βελτιωθεί η 
πρόσβαση στην κεντρική περιοχή

Η αύξηση των θέσεων στάθμευσης βελτιώνει την οικονομία 
μιας περιοχής

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην βελτίωση άλλων 
μεταφορικών μέσων (ΜΜΜ, ποδήλατο, βάδισμα) αντί για το 

αυτοκίνητο.

Η παράνομη στάθμευση αποτελεί συχνό φαινόμενο στην 
περιοχή

Η ροή των οχημάτων επηρεάζεται έντονα από την παράνομη 
στάθμευση

Η ασφάλεια των πεζών μειώνεται από την παράνομη 
στάθμευση

Το αυτοκίνητο πρέπει να μειωθεί στα κέντρα των πόλεων

Πως αξιολογείτε τις παρακάτω προτάσεις για την στάθμευση;

1. Διαφωνώ πολύ 2. Διαφωνώ λίγο Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 3. Συμφωνώ λίγο 4. Συμφωνώ πολύ
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Οι ερωτώμενου θεωρούν το δίκαιο σύστημα χρέωσης της στάθμευσης ως την λιγότερο σημαντική 
προτεραιότητα σχετικά με τη στάθμευση στην πόλη.  

 
Εικόνα 22: Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σχετικά με τη στάθμευση 

 
Η συνήθεια των ερωτώμενων σχετικά με τη στάθμευση κατά τη μετάβαση στην κεντρική περιοχή της 
πόλης, οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα για τις συνθήκες στάθμευσης εκεί. Η πλειοψηφία των 
ερωτώμενων σταθμεύει εκτός κέντρου και περπατάει έως τον τελικό προορισμό, ενώ ένα μεγάλο 
τμήμα αυτών δηλώνει ότι σταθμεύει στην κεντρική περιοχή πάρα την οδό. Εξίσου σημαντικό ποσοστό 
απαντήσεων είναι για την στάθμευση σε χώρο εκτός οδού χωρίς χρέωση. Εξετάζοντας τις 
συγκεκριμένες απαντήσεις αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις ένα 10% των ερωτώμενων πληρώνει για 
στάθμευση στο κέντρο σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες. 

 
Εικόνα 23: Συνήθης τρόπος στάθμευσης για επίσκεψη στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Επιλέγω άλλο μεταφορικό μέσο

Σταθμεύω εκτός κέντρου και περπατώ έως τον
τελικό προορισμό

Σταθμεύω σε ιδιωτικό χώρο επιχείρησης,
οικίας, κ.ά.

Σταθμεύω σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης με
χρέωση

Σταθμεύω σε χώρο εκτός οδού χωρίς χρέωση

Σταθμεύω στο κέντρο στην οδό

Όταν θέλετε να μετακινηθείτε προς το κέντρο των Ιωαννινων με 
Ι.Χ.
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Προκειμένου διερευνηθεί ανοικτά η προθυμία πληρωμής για τη στάθμευση στην κεντρική περιοχή 
των Ιωαννίνων ενσωματώθηκαν στο ερωτηματολόγιο ανοικτές ερωτήσεις οι οποίες εξετάζουν δυο 
εναλλακτικά σενάρια για στάθμευση. 

Ειδικότερα, εξετάστηκαν τα εξής σενάρια: 

• Έστω ότι έχετε μια σημαντική δουλειά / προσωπική υπόθεση στην κεντρική περιοχή των 
Ιωαννίνων κατά την πρωινή περίοδο αιχμής (09.00 - 15.00), η οποία έχει διάρκεια περίπου 
μια (1) ώρα.  Πόσο θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε για μια διαθέσιμη & εύκολα 
προσβάσιμη θέση στάθμευσης στην κεντρική περιοχή. 

• Έστω ότι μετακινείστε για αγορές ή ψυχαγωγία στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων 
κατά την απογευματινή περίοδο αιχμής (18.00 - 22.00), η οποία έχει διάρκεια περίπου τρεις 
(3) ώρες. Πόσο θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε για μια διαθέσιμη & εύκολα 
προσβάσιμη θέση στάθμευσης στην κεντρική περιοχή. 

Οι απαντήσεις στα εν λόγω σενάρια αναλύθηκα και ανοίχθηκαν σε αξίες ανά ώρα προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί μια σύγκριση των αποτελεσμάτων. Στην εικόνα παρουσιάζονται τα ευρήματα της 
συγκεκριμένης ανάλυσης . 

Όπως γίνεται διακριτό, ο μετακινούμενος για λόγους εργασίας κατά την πρωινή περίοδο είναι 
διατεθειμένος να δαπανήσει περισσότερα χρήματα ανά ώρα στάθμευσης παρά για λόγους αναψυχής 
κατά την απογευματινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό ποσοστό των ερωτώμενων δεν 
επιθυμεί να πληρώσει για στάθμευση σε καμία από τις δυο περιπτώσεις. 

Από τις απαντήσεις όσων ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν διαμορφώθηκαν οι μέσες ωριαίες αξίες 
για την στάθμευση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των εξεταζόμενων σεναρίων. Για την πρωινή 
περίοδο στην οποία επικρατεί ο σκοπός μετακίνησης για εργασία, η μέση αξία στάθμευσης ανά ώρα 
διαμορφώθηκε στα 2.03 €, ενώ αντίστοιχα για την απογευματινή περίοδο στην οποία επικρατούν 
μετακινήσεις για αγορές και αναψυχή η μέση αξία διαμορφώνεται σε 1.01 €. 

 
Εικόνα 24: Προθυμία πληρωμής για στάθμευση ανά ώρα για εναλλακτικούς σκοπούς μετακίνησης. 
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Ενότητα Γ: Δημογραφικά χαρακτηριστικά  

Στο τελικό στάδιο του ερωτηματολόγια πραγματοποιήθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των ερωτώμενων. Από το σύνολο των απαντήσεων προκύπτει ότι το δείγμα δεν 
προσαρμόζεται πλήρως στα χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
θεματολογία της έρευνας που την καθιστά μη-ελκυστική σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. άτομα 
νεότερα των 25), καθώς και στην δυσκολία των ερωτήσεων. 

  
Εικόνα 25: Φύλο και ηλικία ερωτώμενου 

 

 
Εικόνα 26: Επίπεδο εκπαίδευσης και καθαρού οικογενειακού εισοδήματος ερωτώμενου 

 
  

Άντρας
64%

Γυναίκα
36%

Φύλο ερωτώμενου

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

<18

18 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

>65

Ηλικία ερωτώμενου

38%

42%

8%

8%

4%

Επίπεδο εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακός 
Τιτλος

ΑΕΙ, ΤΕΙ

ΙΕΚ, Κολλέγιο, κ.ά.

Λύκειο

έως Γυμνάσιο

4%

27%

14%
23%

27%

5%

Καθαρό οικογενειακό εισόδημα

< 500 €

500 - 1000 €

1000 - 1500 €

1500 - 2000 €

2000 - 2500 €

> 2500 €
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7. Συμπεράσματα 
Από την διαδικασία της έρευνα προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την συμπεριφορά 
των μετακινουμένων και την στάθμευση στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων. Ειδικότερα, τα 
βασικότερα συμπεράσματα που αναδεικνύονται συνοψίζονται ως εξής: 

• Μεγάλο τμήμα των πολιτών πραγματοποιεί μετακινήσεις προς τη κεντρική περιοχή της πόλης 
σε καθημερινή βάση για λόγους εργασίας και σε εβδομαδιαία βάση για αγορές, διασκέδαση και 
ψυχαγωγία. Γίνεται συνεπώς διακριτή η εξάρτηση των δραστηριοτήτων της πόλης από την 
κεντρική περιοχή και η απουσία περιμετρικών/βοηθητικών κέντρων. 

• Για λόγους εργασίας οι περισσότεροι ερωτώμενοι μετακινούνται στις πρωινές περιόδους (06.00 
– 10.00, 10.00 – 14.00), ενώ για ατομικές υποθέσεις επιλέγουν περισσότερο την περίοδο 10.00 
– 14.00. Τις απογευματινές και βράδυνες ώρες οι μετακινήσεις στο κέντρο πραγματοποιούνται 
για αγορές, ψυχαγωγία και διασκέδαση. 

• Η διάρκεια παραμονής στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων ανάλογα με τον σκοπό 
μετακίνησης μπορεί συνεισφέρει δυναμικά στην διαμόρφωση των λειτουργικών 
χαρακτηριστικών του εξεταζόμενου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στα Ιωάννινα. 
Ειδικότερα, από την έρευνα προκύπτει ότι για λόγους εργασίας η διάρκεια επίσκεψης στην 
κεντρική περιοχή είναι από 0.5 έως 2 ώρες, εκτός από όσους εργάζονται εκεί στους οποίους 
ξεπερνά της 5 ώρες. Αντίθετα, για λόγους αναψυχής και αγορών, η διάρκεια στάθμευσης 
αυξάνεται με την πλειοψηφία των παρατηρήσεων να συγκεντρώνεται μεταξύ 2 – 3 ωρών. 

• Οι ερωτώμενοι συμφωνούν με την προοπτική της μείωσης του αυτοκινήτου από τα κέντρα των 
πόλεων, ωστόσο ταυτόχρονα θεωρούν σημαντική την αύξηση των θέσεων στάθμευσης σε μια 
περιοχή προκειμένου να αυξηθεί η προσβασιμότητα της με το Ι.Χ. Αυτό το παράδοξο στις 
απαντήσεις αναδεικνύει την αντιπαράθεση που συμβαίνει μεταξύ των προσωπικών αναγκών 
μετακίνησης και των ευρύτερων αρχών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε μια πόλη.  

• Οι ερωτώμενοι στην πλειοψηφία τους εντοπίζουν ότι η παράνομη στάθμευση αποτελεί συχνό 
φαινόμενο στην περιοχή του κέντρου και ως αποτέλεσμα δημιουργεί ζητήματα στην ροή της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και μειώνει την ασφάλεια των πεζών. 

• Οι ερωτώμενοι ιεραρχούν την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στον τελικό προορισμό ως την 
πρωτεύουσα προτεραιότητα για την στάθμευση στην κεντρική περιοχή, ενώ εξίσου σημαντική 
προτεραιότητα είναι και η διαθεσιμότητα θέσης στάθμευσης. Η δημιουργία ενός συστήματος 
ελεγχόμενη στάθμευσης στην περιοχή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξυπηρέτηση των 
συγκεκριμένων προτεραιοτήτων. 

• Σχετικά με τις συνήθειες στάθμευσής στην κεντρική περιοχή, η πλειοψηφία των ερωτώμενων 
φαίνεται να επιλέγει διαθέσιμες λύσεις που δεν περιλαμβάνου χρέωση της στάθμευσης, όπως 
η δωρεάν στάθμευση στην οδό ή εκτός οδού, η στάθμευση σε ιδιωτικό χώρο επιχείρησης ή 
κατοικίας ή η στάθμευση εκτός κέντρου και το βάδισμα ως τον τελικό προορισμό. Μόλις το 10 – 
12% των ερωτώμενων επιλέγει την στάθμευση σε χώρο εκτός οδού με χρέωση. 

• Από την διαδικασία ερωτήσεων προθυμίας πληρωμής, φαίνεται ότι για λόγους εργασίας, 
εκπαίδευση ή ατομικών υποθέσεων οι ερωτώμενοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 
μεγαλύτερο ποσό ανά ώρα στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, σε σχέση με μετακινήσεις για 
αγορές, ψυχαγωγία και διασκέδαση. Ειδικότερα, η προθυμία πληρωμής για στάθμευση μιας 
ώρας στην κεντρική περιοχή για λόγους εργασίας διαμορφώνεται στα 2.03 € ενώ για λόγους 
αγορών, ψυχαγωγίας και διασκέδασης διαμορφώνεται στα 1.01 €. 
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	Η περιορισμένη δυνατότητα διαμόρφωσης θέσεων στάθμευσης παρά την οδό. Οι διανοίξεις νέων οδικών τμημάτων και μια ενδεχόμενη αλλαγή στη μορφή των οικοδομικών τετραγώνων είναι ενέργειες σχεδόν αδύνατες.
	Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η πολιτικής στάθμευσης αποτελεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, τα αποτελέσματα της οποίας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την πολεοδομία. Η ελεγχόμενη στάθμευση αποτελεί μόνο ένα εργαλείο της πολιτικής στάθμευσης το οποί...

	2.2 Συστήμα ελεγχόμενης στάθμευσης
	Ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της ζήτησης για στάθμευση σε μια περιοχή, πραγματοποιώντας κανονιστικές ρυθμίσεις σε επίπεδο προσφοράς στάθμευσης. Ειδικότερα:
	Η ελεγχόμενη στάθμευση ορίζεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά στάθμευσης της περιοχής και αποσκοπεί στη μακροπρόθεσμη εφαρμογή της πολιτικής στάθμευσης μιας ευρύτερης περιοχής. Η εν λόγω πολιτική στάθμευσης είτε διατυπώνεται ως αυτόνομη πολιτική μιας π...
	Για την περίπτωση των Ιωαννίνων η πολιτική στάθμευσης σκιαγραφείται μέσα από τις εξής στρατηγικές του Δήμου:
	Ενώ αντίστοιχα, το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης για τα Ιωάννινα εξειδικεύεται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.
	2.2.1 Στοιχεία ενός συστήματος
	Τα «δομικά στοιχεία» ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης προκύπτουν ανάλογα με το στόχο τον οποίο χρειάζεται αυτό να επιτελέσει, σύμφωνα την πολιτική στάθμευση την οποία εξυπηρετεί. Τα εν λόγω στοιχεία διακρίνονται στα βασικά στοιχεία, τα οποία απο...
	Ως βασικά στοιχεία / συστατικά ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης αναδεικνύονται τα εξής:
	Σήμανση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
	Αποτελεί ένα από τα πιο πρώιμα και βασικά εργαλεία διαχείρισης στάθμευσης το οποίο εμφανίστηκε το 1915 στο Ντιτρόιτ και το 1920 στη Βοστόνη. Μηχανικοί και συγκοινωνιολόγοι αντιτάχθηκαν σθεναρά στην απαγόρευση της στάθμευσης, θεωρώντας την ως μέτρο που...
	Εικόνα 2: Πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης και επιβολής μέγιστου χρονικού περιορισμού
	Η εγκατάσταση κατάλληλης σήμανσης είναι από τα πρώτα μέτρα προς την κατεύθυνση διαχείρισης της στάθμευσης και συμβάλει είτε στην δέσμευση ειδικών προσφερόμενων θέσεων είτε στην αύξηση του δείκτη εναλλαγής στάθμευσης, έστω και σε ένα μικρό βαθμό.
	Η σήμανση αποτελεί το βασικότερο στοιχείο ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς
	Η εγκατάσταση της κατάλληλης σήμανσης δεν συνεπάγεται την πλήρη εφαρμογή του προβλεπόμενου πλαισίου ελέγχου. Η παράβαση των κανόνων αποτελεί συχνό φαινόμενο σε περιπτώσεις συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης. Για τον σκοπό αυτό ένα εξίσου βασικό στοιχεί...
	Εικόνα 3: Πινακίδα μέγιστου χρονικού περιορισμού (αριστερά, ΗΠΑ) και απαγόρευσης στάθμευσης (δεξιά, Έντμοντον)
	Ρυθμιστικό πλαίσιο ελέγχου
	Ο καθορισμός των περιορισμών στη στάθμευση αποτελεί ένα εξίσου βασικό στοιχείο. Ανάλογα με το στόχο του συστήματος το ρυθμιστικό πλαίσιο ελέγχου μπορεί να προσαρμοστεί. Σε συνδυασμό με τη σήμανση η οποία εφαρμόζει τα στοιχεία του πλαισίου ελέγχου στο ...
	Η διατύπωση του πλαισίου ελέγχου πρέπει να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες και να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της ευρύτερης μακροσκοπικής πολιτικής στάθμευσης. Το πλαίσιο ελέγχου είναι αυτό που καθορίζει:
	Ένα τέτοιο πλαίσιο ελέγχου θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μεγεθών στάθμευσης τα οποία μετρούνται στο πεδίο και ερευνών σχετικά με τη συμπεριφορά των μετακινούμενων της εξεταζόμενης περιοχής. Τέτοιου είδους έρευνα παρουσιάζεται στα επόμενα κεφάλαια του ...
	Η τήρηση του ρυθμιστικού πλαισίου ελέγχου απαιτεί την εισαγωγή μιας διαδικασίας αναγνώρισης και αστυνόμευσης την οποία θα εφαρμόζουν οι πιθανοί χρήστες του συστήματος.
	Διαδικασία αναγνώρισης και αστυνόμευσης
	Η διαδικασία αναγνώρισης και αστυνόμευσης ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης εντάσσεται στα βασικά στοιχεία του συστήματος και παίζει κρίσιμο ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή του. Ειδικότερα:
	Ανάλογα τις ανάγκες που έχει να εξυπηρετήσεις κάθε σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής της διαδικασίας αναγνώρισης και αστυνόμευσης. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι συνηθέστεροι από αυτούς και ορισμένα χαρακτ...
	Το σύστημα στάθμευσης με διάτρητα δελτία εφαρμόστηκε στη Σουηδία το 1965, και το αντίστοιχο σύστημα με «ξυστές» κάρτες εφαρμόστηκε αργότερα στην Ελλάδα. Ο οδηγός προμηθεύεται τις κάρτες από κάποιο περίπτερο, κατάστημα ή εκδοτικό μηχάνημα. Άλλες χώρες ...
	Κατά κανόνα αφορά συστήματα ελέγχου στα οποία εφαρμόζεται χρέωση της στάθμευσης. Η κάρτα αγοράζεται από τον οδηγό και ισχύει για μια προκαθορισμένη διάρκεια, συνήθως μισή ή μία ώρα. Υπάρχουν στήλες με τους μήνες, τις ημέρες, τις ώρες και τα πεντάλεπτα...
	Εικόνα 4 Παραδείγματα καρτών
	Κύρια πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης είναι το χαμηλό κόστος εγκατάστασης (παραγωγή και εγκατάσταση πινακίδων και παραγωγή καρτών) και λειτουργίας τους (συντήρηση πινακίδων και διάθεση και διανομή καρτών). Την ίδια στ...
	Η κατανόηση του και η εφαρμογή του από τον χρήστη είναι σχετικά εύκολή και οι περισσότεροι χρήστες φαίνεται να είναι εξοικειώνονται γρήγορα με ένα τέτοιο σύστημα. Ανάλογα το σημείο από το οποίο διανέμονται οι κάρτες, το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει ...
	Βασικά μειονεκτήματα είναι η «άδικη» χρέωση του χρήστη που πληρώνει για ακέραιες η μισές ώρες στάθμευσης. Επίσης ο χρήστης χρειάζεται να επιστρέψει στο σημείο παρκαρίσματος πριν να λήξει ο χρόνος στάθμευσης. Τέλος, οι ανοχές χρόνου (π.χ. ανοχή ως προς...
	Οι δίσκοι στάθμευσης εφαρμόσθηκαν για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1957, σε μια προσπάθεια περιορισμού της μακροχρόνιας στάθμευσης, χωρίς όμως την επιβολή παρκομέτρων, που τότε θεωρούνταν ακριβά. Η ιδέα αποδείχθηκε αποτελεσματική και εξαπλώθηκε σε όλες τι...
	Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία ζωνών στα κέντρα των πόλεων, στις οποίες ο χρήστης δίσκου στάθμευσης μπορεί να παρκάρει δωρεάν σε μια θέση για συγκεκριμένο χρονικό ώριο. Άλλες ζώνες ενδέχεται να μεταβάλουν τους χρονικούς π...
	Η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος μπορεί να λειτουργήσει μόνο για περιοχές στις οποίες απαιτείται μερική βελτίωση της εναλλαγής της στάθμευσης, χωρίς να χρειάζεται να εισαχθεί χρέωση της στάθμευσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει μ...
	Το συγκεκριμένο σύστημα είναι εξαιρετικά απλό στην χρήση του και προσιτό για κάθε κατηγορία πιθανών χρηστών. Μπορεί να εφαρμοστεί με σχετικά υψηλή επιτυχία σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν εκτεταμένα ελλείματα στάθμευσης.
	Ανάλογα το σημείο από το οποίο διανέμονται οι κάρτες, το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει στον χρήστη την αγορά με μετρητά και κάρτα.
	Εικόνα 5 Παραδείγματα δίσκου στάθμευσης
	Δίσκοι στάθμευσης μπορούν να αγορασθούν από πρατήρια καυσίμων, καταστήματα, περίπτερα κ.α. Το κόστος για την επένδυση και λειτουργία των δίσκων είναι χαμηλό, σε περίπτωση έκδοσης ή προμήθειας καρτών από καταστήματα, και η προμήθειά τους εύκολη. Επίσης...
	Τα παρκόμετρα αποτελούν συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή χρημάτων με αντάλλαγμα το δικαίωμα στάθμευσης ενός οχήματος σε ένα συγκεκριμένο μέρος για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μέρος ολοκληρωμένης πολιτικής ...
	Τα απλά παρκόμετρα χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στους δρόμους της Οκλαχόμα των ΗΠΑ το 1935. Από τότε η χρήση τους εξαπλώθηκε πρώτα στις ΗΠΑ και μετά στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αποτελούσαν την πιο διαδεδομένη μέθοδο για την επιβολή χρονικού περιορι...
	Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, παρουσιάστηκε μια ψηφιακή έκδοση, κατά την οποία αντικαταστάθηκαν μηχανικά μέρη με ηλεκτρονικά εξαρτήματα όπως πίνακες, πληκτρολόγια και οθόνες. Αυτό έκανε το παρκόμετρο πιο ευέλικτο στη χρήση. Κατά τη δεκαετία του 199...
	Εικόνα 6 Παρκόμετρο του 1940 (αριστερά), μηχανικό παρκόμετρο (κέντρο), ψηφιακό παρκόμετρο Civicsmart (δεξιά)
	Τα παρκόμετρα έχουν απαξιωθεί πλέων λόγο της τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και λόγω της απουσίας πρακτικότητας στην εφαρμογή τους (υψηλό κόστος, οχλήσεις, βανδαλισμοί, κ.ά.).
	Το κυριότερο πλεονέκτημα τους σχετίζεται με την άμεση και απρόσωπη καταβολή του κομίστρου στη θέση της στάθμευσης.
	Τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της στάθμευσης σε αστικές περιοχές ή σε χώρους στάθμευσης εκτός οδού. Έχουν απλή λειτουργία. Ο πελάτης αγοράζει ένα έντυπο εισιτήριο με τις λεπτομέρειες να φαίνονται πάνω σε αυτό, όπω...
	Εικόνα 7 Μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων (Αγγλία, Stoke on Trent)
	Η διαφορά με τα απλά παρκόμετρα είναι ότι χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση πολλαπλών χώρων οχημάτων, με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης. Σε περίπτωση που αναγράφεται η πινακίδα στο εισιτήριο, το σύστημα αποτρέπει  τους χρήστες να εκμεταλ...
	Αν και το κόστος είναι μικρότερο από αυτό των απλών παρκομέτρων, υπάρχει και πάλι όχληση για την εγκατάσταση και για την υπόγεια καλωδίωση. Όταν δεν υπάρχει αυτόματη ενημέρωση για τις βλάβες, τότε μπορεί να υπάρξει διαφυγή εξόδων. Μειονέκτημα είναι ότ...
	Εικόνα 8 Περίπτωση βανδαλισμού μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων (Μαρούσι – αριστερά, Πάτρα – δεξιά)
	Αντίστοιχα με τα παρκόμετρα και οι συγκεκριμένες μηχανές  έχουν απαξιωθεί πλέων λόγο της τεχνολογικής εξέλιξης και πρακτικότητας στην χρήση τους
	Ως συμπληρωματικά στοιχεία ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης είναι:
	Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης και καθοδήγησης της στάθμευσης
	Η αναζήτηση για χώρους στάθμευσης προκαλείται από την αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς στάθμευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η αναντιστοιχία οφείλεται σε μια συνολική έλλειψη προσφοράς στάθμευσης σε σχέση με τη ζήτηση στάθμευσης και μπο...
	Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, η αναντιστοιχία οφείλεται σε παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη χωρική και χρονική κατανομή και την συνολικά «άνιση» χρησιμοποίηση της χωρητικότητας στάθμευσης. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι χώροι στάθμευσης χρησιμοποιούν...
	Οι λόγοι για αυτό είναι ότι οι οδηγοί συνήθως δεν γνωρίζουν όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ή / και το επίπεδο πληρότητας των εναλλακτικών χώρων στάθμευσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πληροφορίες σχετικά με τους εναλλακτικούς χώρους ...
	Εικόνα 9 Σύστημα καθοδήγησης και πληροφοριών στάθμευσης (εξωτερικό - αριστερά, εσωτερικό - δεξιά)
	Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλές πόλεις παγκοσμίως έχουν εφαρμόσει συστήματα πληροφόρησης βοηθώντας τους οδηγούς να βρουν χώρους στάθμευσης εκτός οδού. Ωστόσο, τα συστήματα που συνδυάζουν τη διαθεσιμότητα στάθμευσης εκτός οδού και παρά την οδό είναι π...
	Η επιταχυνόμενη τεχνολογική ανάπτυξη βοήθησε να ξεπεραστούν δυσκολίες στην εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης της στάθμευσης παρά την οδό. Τα συστήματα αναπτύσσονται και εφαρμόζονται γρήγορα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην πρόσβαση σε δεδομένα στάθ...
	Εικόνα 10 Παράδειγμα από εφαρμογές έξυπνης στάθμευσης
	Συνοπτικά, ένα τυπικό ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα διαχείρισης και ελέγχου θέσεων στάθμευσης περιλαμβάνει τα εξής:
	Σε ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η λειτουργία ενός συστήματος παρακολούθησης και καθοδήγησης της στάθμευσης προκειμένου να κατευθύνει τους οδηγούς σε περιοχές του συστήματος με χαμηλότερη πληρότητα. Με αυτόν τον τρόπο π...
	Σημαντικό πλεονέκτημα παρουσιάζει η συνεργασία ενός συστήματος ελεγχόμενής στάθμευσης με ένα έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της στάθμευσης, στον τομέα της αστυνόμευσης. Ειδικότερα, η υπάρξει ενός συστήματος παρακολούθησης της στάθμευσης επιτρέπει την α...
	Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση ενός έξυπνου συστήματος παρακολούθησης της στάθμευσης αποκλειστικά για την εφαρμογή ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης δεν θεωρείται απαραίτητο και πιθανών να μην είναι οικονομικά αποδοτικό. Η συνεργασία τους ...
	Έξυπνο σύστημα τιμολόγησης
	Τα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης στο παρελθόν λειτουργούσαν επιβαρυντικά ως προς την μετακίνηση κάθε χρήστη όσον αφορά τον απαιτούμενο χρόνο για την ενεργοποίηση της χρέωσης. Με άλλα λόγια, ο κάθε χρήστης έπρεπε να δαπανήσει κάποιο χρόνο για την με...
	Η εφαρμογή ενός έξυπνου συστήματος τιμολόγησης μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό και την εξάλειψη της συγκεκριμένη παθογένειας ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο χρήστης μπορεί με την χρήση μιας εφαρμογής να δηλώσει το όχημα του και να πληρώσε...
	Το έξυπνο σύστημα τιμολόγησης προϋποθέτει την εξοικείωση του χρήστη με τις σύγχρονες τεχνολογίες/εφαρμογές που βασίζονται στην χρήση των κινητών τηλεφώνων (smartphones). Η επιτυχία του συστήματος εξαρτάται από την συγκεκριμένη παράμετρο και θα πρέπει ...
	Ωστόσο, τέτοιου είδους συστήματα περιλαμβάνουν κατά κανόνα τη δημιουργία λογαριασμού και τη σύνδεση με πιστωτική /χρεωστική κάρτα. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ή/και πρόσβαση σε οικονομικά στοιχειά με ψηφιακό τ...
	Σημαντικό πλεονέκτημα στην εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης μπορεί να φέρει η εισαγωγή καινοτόμων μορφών τιμολόγησης της στάθμευσης, όταν αυτή συνδυάζεται με συστήματα έξυπνης τιμολόγησης.
	Ειδικότερα, ένα σύστημα έξυπνης τιμολόγησης επιτρέπει την διαμόρφωση εναλλακτικών πολιτικών τιμολόγησης, οι οποίες δεν θα ήταν εφικτό να εφαρμοστούν με άλλου τύπου συστήματα. Οι κυριότερες καινοτομίες που γίνονται εφικτές συνοψίζονται ως εξής:
	Τα παραπάνω στοιχεία συνδυάζονται αποτελεσματικά με λοιπές εφαρμογές «έξυπνης κινητικότητας» οι οποίες παρακολουθούν και ρυθμίζουν την κινητικότητα σε μια πόλη.

	2.3 Πρακτικές για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός Σ.Ε.Σ
	Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία η επιτυχία της οποίας σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στην αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο. Η δίκαιη τιμολόγηση, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η ύπαρξη εναλλ...
	Επικοινωνία στις πολιτικές στάθμευσης
	Η επιτυχής εφαρμογή μιας πολιτικής στάθμευσης σε μια πόλη πρέπει να ακολουθείται από επαρκή επικοινωνία με τους χρήστες. Πράγματι, απαιτείται επικοινωνία με τους χρήστες για να δημιουργηθεί μια θετική εικόνα και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτώ...
	Επειδή τα μέτρα πολιτικής στάθμευσης απαιτούν κυρίως αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών, προκειμένου να παράγουν θετικά αποτελέσματα, τα μέτρα που εφαρμόζονται πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τους χρήστες στάθμευσης. Ο όρος μάρκετινγκ σε αυτό το κεφάλα...
	Η συμπεριφορά μετακίνησης δεν είναι αποκλειστικά προϊόν ορθολογικών διαδικασιών. Η ανατροφή, τα συναισθήματα και οι συνήθειες παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτά. Αλλά η ανατροφή, οι συνήθειες και τα συναισθήματα μπορούν να επηρεαστούν και, όταν υπάρχει ορ...
	Μάρκετινγκ και επικοινωνία
	Η επιτυχής εφαρμογή της πολιτικής αστικής στάθμευσης πρέπει να υποστηρίζεται με επαρκή επικοινωνία με τους χρήστες. Απαιτείται επικοινωνία με τους χρήστες για τη δημιουργία θετικής εικόνας και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το γεγονός ότι η διαχεί...
	Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι πολλές πόλεις δεν δίνουν επαρκή σημασία σε αυτές τις δραστηριότητες ούτε επικοινωνούν κατάλληλα με τους χρήστες.
	Το μάρκετινγκ και η επικοινωνία πρέπει να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην πολιτική στάθμευσης. Ο χώρος στάθμευσης έχει συχνά μια κακή εικόνα μεταξύ των οδηγών και των εμπόρων (και οι δύο πιστεύουν ότι πρέπει να είναι άφθονοι και δωρεάν) και ακόμη κ...
	Για παράδειγμα το σχέδιο στάθμευσης του Σαν Φρανσίσκο είναι ένα καλό παράδειγμα: με τα λόγια των συγγραφέων «…Το SFpark βοηθά στην αποπολιτικοποίηση του χώρου στάθμευσης, δηλώνοντας μια σαφή αρχή για τον καθορισμό των τιμών για τους χώρους στάθμευσης»...
	Η επικοινωνία πρέπει να επικεντρώνεται στη σημασία της κινητικότητας και των προβλημάτων που σχετίζονται με τη στάθμευση, και αποσκοπεί στο να λυθούν και να προωθηθεί η έννοια της διαχείρισης στάθμευσης και των ισχυουσών πολιτικών.
	Η αντίληψη των προβλημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της σημασίας του γιατί πρέπει να εφαρμοστεί κάποιο μέτρο. Πιστεύεται ότι η υψηλή επίγνωση προβλημάτων θα οδηγήσει σε αυξημένη αποδοχή λύσεων για τα αντιληπτά προβλήματα. Πολλές μ...
	Η προτεινόμενη λύση, δηλαδή η πολιτική στάθμευσης και τα μέτρα, πρέπει να θεωρηθούν πολύ αποτελεσματικά ή ακόμα καλύτερα - η μόνη πιθανή λύση σε αντιληπτά προβλήματα. Επομένως, η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τη μέτρηση της αποδοχής της πολιτ...
	Οι ορθή επικοινωνιακή πολιτική προτείνει να ενημερώνονται οι χρήστες και οι οδηγοί για τα ακόλουθα θέματα:
	Σήμερα, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των αρχών στάθμευσης και των χρηστών:
	Αποδοχή πολιτικής στάθμευσης
	Ένα μέτρο θεωρείται αποδεκτό εάν οι χρήστες το εγκρίνουν και είναι ικανοποιημένοι με την εφαρμογή του. Η πρακτική εμπειρία από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις δείχνει ότι υπάρχουν ορισμένες γενικές προϋποθέσεις για την ευκολότερη αποδοχή μέτρου πολιτικής στά...
	Οι χρεώσεις στάθμευσης δεν επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδα αποδοχής.
	Οι διαχειριστές χώρων στάθμευσης θα πρέπει να παρακολουθούν συστηματικά τα επίπεδα αποδοχής των μετρήσεων από τους χρήστες στάθμευσης και άλλους μη χρήστες στις περιοχές όπου εφαρμόζονται μέτρα στάθμευσης. Οι μη χρήστες του δημόσιου συστήματος στάθμευ...


	3. Έρευνα δηλωμένων προτιμήσεων & συμπεριφοράς μετακινουμένων
	Η έρευνα δηλωμένων προτιμήσεων πραγματοποιείται προκειμένου να κατανοήσει η ομάδα έργου του Δήμου τον αντίκτυπο της εφαρμογής ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην επιλογή μέσου μετακίνησης από και προς την περιοχή μελέτης στο μέλλον. Η ελαστικό...
	Τέτοιου είδους έρευνα παρουσιάζει υψηλή δυσκολία κατά τον σχεδιασμό και την εκπόνηση, ενώ η αποτελεσματικότητα της εξαρτάται σημαντικά από τον βαθμό εξοικείωσης των ερωτώμενων με τα χαρακτηριστικά της ερευνάς.
	Στην περίπτωση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης για τον Δήμο Ιωαννιτών, η έρευνα δηλωμένων προτιμήσεων καλείται να εξετάσει τις τάσεις των πολιτών και να εξάγει βασικά συμπεράσματα για την τιμολογιακή πολιτική και το ωράριο λειτουργίας του συστήμ...
	Ειδικότερα, οι παράμετροι οι οποίες εξετάστηκαν αφορούν διαφορετικά συστήματα τιμολόγησης της στάθμευσης και επιπλέον άλλες παραμέτρους άνεσης των μετακινουμένων. Για τις ανάγκες τις έρευνα αναπτύχθηκαν εναλλακτικά σενάρια με διαφορετικές τιμές των εξ...
	Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η έρευνα δηλωμένων προτιμήσεων παρουσιάζει έναν υψηλό βαθμό δυσκολίας, καθώς συνθέτει πολλαπλές έννοιες και παραμέτρους οι οποίες μπορεί αν δυσκολεύουν τους ερωτώμενους.
	Σύμφωνα με το πλήθος των παραμέτρων της έρευνας και προκειμένου η έρευνα να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο να διευκολύνει την διεξαγωγή της, η ομάδα έργου περιόρισε το πλήθος των εναλλακτικών σεναρίων σε 10.
	Οι τιμές των παραμέτρων που επιλέγονται ακολουθούν τις λογικές εξαρτήσεις μεταξύ των μεγεθών των παραμέτρων και αποσκοπούν στην αποτύπωση ενός ρεαλιστικού διλήμματος για του ερωτώμενους.
	Προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερα η έρευνα, το μέγεθός της τιμολογιακής πολιτικής (χρόνος στάθμευσης – κόστος στάθμευσης) αποδίδεται στις καρτέλες των παιγνίων και με την μορφή διαγράμματος.
	Το σύνολο των παιγνίων που διαμορφώθηκαν παρουσιάζονται στις επόμενες εικόνες:
	Οι απαντήσεις των πολιτών στα συγκεκριμένα σενάρια παρουσιάζονται στην Εικόνα 25. ‘Όπως γίνεται διακριτό, στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιλογές των ερωτώμενων τείνουν προς την κλιμακωτή χρέωση της στάθμευσης, με εξαίρεση τις ερωτήσεις/σενάρια ελέγ...
	Εικόνα 11: Ποσοστιαία κατανομή απαντήσεων ανά εξεταζόμενο σενάριο
	Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών ποσοτικών συμπερασμάτων λόγω τις μικρής συμμέτοχής, το οποίο αποδίδεται στην σύνθετη διαμόρφωση των παιγνίων. Ωστόσο, μπορούν να αξιοποιηθούν ορισμένα συγκριτικά αποτελέσματα με τ...
	Σχετικά με το προτιμότερο σύστημα τιμολόγησης σε σχέση με την απόσταση από τον προορισμό, από την Εικόνα 21 γίνεται διακριτή η προτίμηση των ερωτώμενων σε ένα κλιμακωτό σύστημα χρέωσης, όταν η απόσταση από τον προορισμό είναι μικρή (200μ), ενώ όσο πιο...
	Εικόνα 12: Προτίμηση συστήματος τιμολόγησης σε σχέση με την απόσταση από τον τελικό προορισμό
	Εικόνα 13: Προτίμηση συστήματος τιμολόγησης σε σχέση με τον χρόνο αναζήτησης θέσης
	Αντίστοιχα, στην Εικόνα 22 παρουσιάζεται η προτίμηση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε σχέση με τη διάρκεια αναζήτησης θέσης. Οι εναλλακτικές που δίδονται στα σενάρια «μεροληπτούν» δίδοντας χαμηλότερους χρόνους στην στάθμευση παρα την οδό (μετά την...
	Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση μεταξύ των επιλογών του ερωτώμενου στα σενάρια και της συνήθους διάρκειας στάθμευσης στο κέντρο την οποία είχε καταγράψει σε προηγούμενες ερωτήσεις (Εικόνα 23).
	Εικόνα 14: Προτίμηση συστήματος τιμολόγησης σε σχέση με τη διάρκεια στάθμευσης
	Η στάθμευση παρα την οδό με σταθερή χρέωση και με κλιμακωτή χρέωση παρουσιάζουν κοινή προτίμηση για διάρκεια στάθμευσης μικρότερη της μιας ώρας, ωστόσο για διάρκεια 1 και 2 ωρών η προτίμηση προς την κλιμακωτή χρέωση είναι έντονα υψηλότερη. Η στάθμευση...

	4. Αναγνώριση και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων φορέων
	Η ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση της στάθμευσης απαιτεί σαφή κατανόηση των ενδιαφερομένων και των ομάδων που τους απασχολεί ή επηρεάζονται από τη στάθμευση. Σε ορισμένες ασκήσεις, αυτές οι ομάδες περιγράφονται ως «πελάτες». Είναι προφανές ότι ...
	Σε ότι αφορά τις τοπικές αρχές, στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι φορείς που συνήθως ασχολούνται με τη στάθμευση. Σε πολλές περιπτώσεις, ο κατακερματισμός των λειτουργιών στάθμευσης καθιστά δύσκολο τον συντονισμό των τμημάτων μιας υπηρεσίας που ασ...
	Πολλοί φορείς του ιδιωτικού τομέα συμμετέχουν επίσης στη διαχείριση χώρων στάθμευσης. Μια πρωταρχική διάκριση εδώ αφορά φορείς που κατέχουν ακίνητα και κτίρια και εκείνους που διευθύνουν επιχειρήσεις σε αυτούς τους χώρους. Οι πρώτοι ενδιαφέρονται για ...
	Τέλος, ίσως οι πιο ηχηροί ενδιαφερόμενοι είναι οι απλοί πολίτες που χρησιμοποιούν αυτοκίνητα και έτσι ψάχνουν και θέσεις στάθμευσης. Οι απόψεις τους εκφράζονται μέσω των ομάδων που περιεγράφηκαν προηγουμένως, άμεσα αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσ...
	Δεδομένης της πολλαπλότητας των ομάδων ενδιαφερομένων και τον σημαντικό ρόλο των ατόμων / μεμονωμένων χρηστών σε θέματα στάθμευσης, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο συντονισμός αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχή στρατηγική διαχείρισης στάθμ...
	4.1 Ενδιαφερόμενοι φορείς στα Ιωάννινα
	Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς και τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχή των Ιωαννίνων, οι φορείς που εντοπίστηκαν και για τους οποίους αξιολογήθηκαν οι εκτιμώμενες επιπτώσεις του ΣΕΣ, πα...


	5. Διαβούλευση με εμπλεκομένους φορείς
	Στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, η ομάδα έργου του Δήμου αξιοποιεί τα αποτελέσματα της υφιστάμενης κατάστασης, τις διαθέσιμες λύσεις και καλές πρακτικές στην ελεγχόμενη στάθμευση, προκειμένου να ενημερώσει τους φορείς για τα ...
	Κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης και ανάλυσης των ενδιαφερόμενων φορέων για το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης των Ιωαννίνων, έγινε διακριτή η θετική συνεισφορά του συγκεκριμένου συστήματος σε επίπεδο φορέα. Οι αρνητικές εκτιμώμενες επιπτώσεις αφορού...
	Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η ομάδα μελέτης σε συνεννόηση με τον Δήμο προτίμησε την ανάπτυξη μιας διαδικασίας αναγνώρισης των αναγκών για στάθμευση η οποία θα έδινε μεγαλύτερη έμφαση στις απόψεις των πολιτών, διότι όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσει...

	6. Αποτελέσματα
	Οι διαδικασίες των ερευνών για την κατανόηση της συμπεριφοράς των μετακινουμένων στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων σχετικά με την στάθμευση, έριχνα χρονική διάρκεια περίπου δύο (2) μηνών.
	Η συλλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε με δυο μεθόδους
	Λόγω της πολυπλοκότητας της έρευνας και της υψηλής δυσκολίας των παιγνίων που αναπτύχθηκαν, καθώς και τις χαμηλής εξοικείωσης των κατοίκων με τέτοιου είδους συστήματα, η έρευνα δεν μπόρεσε να διαδοθεί και να διευρυνθεί σε ένα υψηλό δείγμα. Ειδικότερα,...
	Ως αποτέλεσμα το συγκεκριμένα αποτελέσματα πρόκειται να αξιοποιηθούν ως ενδείξεις για την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση του συστήματος τιμολογιακής πολιτικής και όχι ως αποδείξεις οι οποίες δεσμεύουν την τελική λύση.
	Από την εικόνα έως την εικόνα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας:
	Εικόνα 15: Σχέση ερωτώμενου με την εξεταζόμενη περιοχή
	Η πλειοψηφία των ερωτώμενων είναι κάτοικοι της πόλης των Ιωαννίνων ή κάτοικοι των κοντινών οικισμών (Εικόνα 24). Μικρό ποσοστό των ερωτώμενων είναι επισκέπτες στην πόλη. Ως αποτέλεσμα θα μπορούν να προκύψουν ασφαλέστερα συμπεράσματα για τις προτιμήσει...
	Η συχνότητα μετακίνησης προς την κεντρική περιοχή της πόλης αποτελεί σημαντική παράμετρο για την κατανόηση της εξάρτησης των μετακινήσεων από την συγκεκριμένη περιοχή. Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα στην Εικόνα 25, για σκοπό μετακίνησης την εργασία,...
	Εικόνα 16: Συχνότητα μετακίνησης ερωτώμενου προς την κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων
	Εικόνα 17: Πιθανότητα μετακίνησης προς το κέντρο των Ιωαννίνων
	Στο διάγραμμα στην Εικόνα 27 παρουσιάζεται η κατανομή των ωραρίων μετακίνησης σε σχέση με τον σκοπό μετακίνησης. όπως γίνεται διακριτό, τις πρωινές ώρες (06.00 – 10.00 και 10.00 – 14.00) πραγματοποιούνται μετακινήσεις για λόγους εργασίας και ατομικών ...
	Εικόνα 18: Περίοδος μετακίνησης ερωτώμενου προς την κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων
	Οι κυριότεροι τρόποι μετάβασης στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων παρουσιάζονται στο διάγραμμα στην Εικόνα 28. Η χρήση του Ι.Χ. αυτοκίνητου επικρατεί σημαντικά σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα. Σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων επισκέπτεται την κεντρική ...
	Εικόνα 19: Συνηθέστερος τρόπος μετακίνησης προς την κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων
	Προκειμένου να διερευνηθούν αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά της στάθμευσης στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δώσουν σε ανοικτού τύπου ερώτηση την συνήθη διάρκεια παραμονής τους στην κεντρική περιοχή για δυο κατηγορίες/σκοπ...
	Ειδικότερα, ζητήθηκε η εκτιμώμενη συνήθης διάρκεια παραμονής στο κέντρο για λόγους εργασίες, εκπαίδευσης ή προσωπικών υποθέσεων και η αντίστοιχη για αγορές, διασκέδαση και ψυχαγωγία. Τα αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν και παρουσιάζονται στο διάγραμμα στην...
	Συνεπώς, σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχει απόκλιση της τάξης των 1.7 ωρών μεταξύ των δύο σκοπών μετακίνησης όσων αφορά τις επισκέψεις στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων. Η συγκεκριμένη προσέγγισης μπορεί να αξιολογηθεί και από τη σκοπιά της εναλλαγής τ...
	Στην παρούσα ενότητα του ερωτηματολογίου διερευνώνται τα χαρακτηριστικά των ερωτώμενων σχετικά με τις προτιμήσεις τους για την στάθμευση.
	Αρχικά, στο διάγραμμα στην Εικόνα 30, επιχειρείται μια γενικότερη διερεύνηση των απόψεων για τη στάθμευση στα αστικά κέντρα. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων παρουσιάζει την παράνομη στάθμευση ως ένα συχνό φαινόμενο στην περιοχή του κέντρου, η οποία επηρεά...
	Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σχετικά με τη στάθμευση στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων. Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα στην Εικόνα 31, οι ερωτώμενοι θεωρούν την εύκολη και γρήγορη πρόσβασης τον τελικό προορισμό ως ...
	Το κόστος στάθμευσης από τελεί την τρίτη προτεραιότητα, ενώ θα αναμενόταν να έχει σημαντικότερο ρόλο. Το συγκεκριμένο φαινόμενο πιθανώς οφείλεται στην απουσία εκτεταμένου υφιστάμενου συστήματος χρέωσης της στάθμευσης πάρα την οδό.
	Οι ερωτώμενου θεωρούν το δίκαιο σύστημα χρέωσης της στάθμευσης ως την λιγότερο σημαντική προτεραιότητα σχετικά με τη στάθμευση στην πόλη.
	Η συνήθεια των ερωτώμενων σχετικά με τη στάθμευση κατά τη μετάβαση στην κεντρική περιοχή της πόλης, οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα για τις συνθήκες στάθμευσης εκεί. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων σταθμεύει εκτός κέντρου και περπατάει έως τον τελικό προορ...
	Προκειμένου διερευνηθεί ανοικτά η προθυμία πληρωμής για τη στάθμευση στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων ενσωματώθηκαν στο ερωτηματολόγιο ανοικτές ερωτήσεις οι οποίες εξετάζουν δυο εναλλακτικά σενάρια για στάθμευση.
	Ειδικότερα, εξετάστηκαν τα εξής σενάρια:
	Οι απαντήσεις στα εν λόγω σενάρια αναλύθηκα και ανοίχθηκαν σε αξίες ανά ώρα προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια σύγκριση των αποτελεσμάτων. Στην εικόνα παρουσιάζονται τα ευρήματα της συγκεκριμένης ανάλυσης .
	Όπως γίνεται διακριτό, ο μετακινούμενος για λόγους εργασίας κατά την πρωινή περίοδο είναι διατεθειμένος να δαπανήσει περισσότερα χρήματα ανά ώρα στάθμευσης παρά για λόγους αναψυχής κατά την απογευματινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό ποσοσ...
	Από τις απαντήσεις όσων ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν διαμορφώθηκαν οι μέσες ωριαίες αξίες για την στάθμευση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των εξεταζόμενων σεναρίων. Για την πρωινή περίοδο στην οποία επικρατεί ο σκοπός μετακίνησης για εργασία, η μέση ...
	Στο τελικό στάδιο του ερωτηματολόγια πραγματοποιήθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων. Από το σύνολο των απαντήσεων προκύπτει ότι το δείγμα δεν προσαρμόζεται πλήρως στα χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Αυτό οφείλεται κυ...

	7. Συμπεράσματα
	Από την διαδικασία της έρευνα προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την συμπεριφορά των μετακινουμένων και την στάθμευση στην κεντρική περιοχή των Ιωαννίνων. Ειδικότερα, τα βασικότερα συμπεράσματα που αναδεικνύονται συνοψίζονται ως εξής:
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