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1. Εξειδίκευση σχεδίου δράσης 

Το σχέδιο δράσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός οποιουδήποτε στρατηγικού σχεδίου, καθώς 

συνδέεται άμεσα με τον καθορισμό των απαιτούμενων βημάτων αλλά και τη διαμόρφωση του κατάλληλων 

ρυθμιστικών διατάξεων που θα προδιαγράψουν το πλαίσιο υλοποίησης των σχεδιαζόμενων δράσεων. Με 

τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αποτελεσματική 

επίτευξη των στόχων, καθώς δημιουργείται η απαιτούμενη «υποδομή» στην οποία θα μπορεί να πατήσει 

μια οργανωτική αρχή για εφαρμόσει τις προτάσεις του σχεδίου. Ουσιαστικά μέσω του σχεδίου δράσης, ο 

εκάστοτε φορέας καλείται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν: 

 Τι περιλαμβάνει λεπτομερώς η εκάστοτε δράση 

 Ποιες είναι αιτίες που οδήγησαν στο σχεδιασμός της 

 Ποιο πρόβλημα/ανάγκη καλείται να αντιμετωπίσει 

 Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της 

 Πως θα εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση 

 Πότε θα πρέπει να υλοποιηθεί το κάθε βήμα και με ποια σειρά 

 Τι στόχοι έχουν τεθεί και ποια είναι τα ποιοτικά και τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά  

 Πως θα παρακολουθείται η εξέλιξη της υλοποίησης της δράσης/μέτρου 

 Πως θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 

Στην περίπτωση ενός ΣΒΑΚ, το σχέδιο δράσης χαρτογραφεί την πορεία, με όρους χρόνου, κόστους και 

ωρίμανσης, τόσο για την υλοποίηση του κάθε μέτρου κινητικότητας χωριστά, όσο και σε συνεργασία με τα 

υπόλοιπα, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη χρονική, σχεδιαστική και οικονομική αλληλουχία. Αυτό 

συμβαίνει, διότι τα μέτρα αστικής κινητικότητας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν αυτόνομα και ανεξάρτητα, τουλάχιστον αποτελεσματικά, αλλά απαιτούν την ανάπτυξη 

κατάλληλων συνεργειών και χρονικών ακολουθιών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης συνέχειας στο 

σύνολο του δικτύου. Πέρα από αυτό, πολλές φορές η δημιουργία ενός μέτρου κινητικότητας συνεπάγεται  

την κατάργηση ενός άλλου ή τη δραστική αλλαγή του τρόπου της πρότερης  λειτουργίας του. 

Κατά συνέπεια, το σχέδιο δράσης ενός ΣΒΑΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά προτίμηση τα παρακάτω 

πεδία: 

 Περιγραφή του μέτρου: Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του μέτρου και το γεωγραφικό εύρος της 

εφαρμογής του. 

 Αναγκαιότητα της υλοποίησης: Τους λόγος που υπαγορεύτηκε η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 

μέτρου, δηλαδή το ποιο πρόβλημα καλείται να επιλύσει. 

 Σκοπός και οι στόχοι: Ποιες ανάγκες θα καλύψει το συγκεκριμένο μέτρο και με ποιους 

συγκριμένους στόχους της βιώσιμης κινητικότητας ευθυγραμμίζεται.   

 Απαιτούμενοι πόροι: Εκτίμηση του απαιτούμενου οικονομικού κόστους για την εφαρμογή του 

μέτρου (€/μονάδα) αλλά και της διεύθυνσης του Δήμου που είναι αρμόδια για την εφαρμογή και 

παρακολούθησή του. 

 Χρονοδιάγραμμα: Εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος για την έναρξη κατασκευής του μέτρου μέχρι 

την έναρξη λειτουργίας του. Στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λαμβάνεται υπόψη και η 

απαιτούμενη χρονική ακολουθία των μέτρων που λειτουργούν υποστηρικτικά και συνδυαστικά με το 

εξεταζόμενο. 
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 Μεθοδολογία υλοποίησης: Καθορισμός των βημάτων που απαιτούνται πριν την εφαρμογή του 

μέτρου. Τέτοια βήματα είναι η εκπόνηση των κατάλληλων μελετών (σκοπιμότητας και εφαρμογής) 

και η αναζήτηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. 

 Μεθοδολογία παρακολούθησης: Ανάπτυξη των κατάλληλων δεικτών για την παρακολούθηση της 

πορείας υλοποίησης αλλά και μετέπειτα των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία του. Η μεθοδολογία 

παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει ποσοτικά στοιχεία αλλά και προσδιορισμό των 

χρονικών περιόδων που θα πρέπει να πραγματοποιείται η παρακολούθηση. 

 Μεθοδολογία αξιολόγησης: Σύγκριση της πορείας υλοποίησης των μέτρων σε συγκεκριμένες 

χρονικές στιγμές (συνήθως ανά πενταετία) συγκριτικά με το αρχικό χρονοδιάγραμμα αλλά και με 

βάση τα αποτελέσματα που έχουν επιφέρει και αν αυτά εναρμονίζονται με τους στόχους που είχαν 

τεθεί αρχικά. Με τον τρόπο αυτό, ο υπεύθυνος φορές μπορεί και εντοπίζει αν όλα βαδίζουν 

σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και εκτιμήσεις, ώστε να προβεί σε αναθεώρηση των στόχων ή 

σε διορθωτικές κινήσεις 

 

Εικόνα 1.1: Διαγραμματική απεικόνιση δομής σχεδίου δράσης 
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1.1 Οριστικά μέτρα Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Τα οριστικά μέτρα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τρικκαίων διαμορφώθηκαν ως 

το τελικό παράγωγο της συνολικής διαδικασίας εκπόνησης που ακολουθήθηκε στο παρόν έργο, σε 

συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές Οδηγίες. 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση των οριστικών μέτρων του ΣΒΑΚ, έτσι όπως έχων 

προκύψει από την διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους: 

 Οραματικός Στόχος του ΣΒΑΚ Δ. Τρικκαίων 

 Στρατηγικοί Στόχοι του ΣΒΑΚ Δ. Τρικκαίων 

 Επικρατέστερο Σενάριο Κινητικότητας 

 Αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης 

 Αποτελέσματα του κυκλοφοριακού υποδείγματος (μοντέλου)  

 Συμπεράσματα, παρατηρήσεις, προτροπές, εκτιμήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς και τους 

πολίτες στο πλαίσιο του Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

Προκειμένου να υπάρξει μια δομημένη μορφή για το σύνολο της πληροφορίας σε κάθε μέτρο, αξιοποιείται 

μια πρότυπη μορφή ανάλυσης των μέτρων με την μορφή δελτίου. Το «Δελτίο Ανάλυσης των Μέτρων του 

ΣΒΑΚ» διαμορφώθηκε για αυτόν τον σκοπό και λειτουργεί ως εργαλείο διευκρίνησης των παραμέτρων που 

καθορίζουν την ταυτότητα των μέτρων καθώς και το πλαίσιο υλοποίησης τους. 

Δελτίο Ανάλυσης των Μέτρων του ΣΒΑΚ 

Ο πίνακας περιλαμβάνει την περιγραφή των περιεχομένων του Δελτίου Ανάλυσης Μέτρων του ΣΒΑΚ που 

αποτελεί μια δομή που δημιουργήθηκε προκειμένου να εξειδικεύει τα μέτρα του ΣΒΑΚ με δομημένο τρόπο. 

Το εν λόγω δελτίο περιέχει δεκαέξι (16) παραμέτρους και συγκεκριμένα:  

(α) οκτώ (8) βασικές παράμετροι που συνθέτουν την ταυτότητα του μέτρου και πληροφορούν, μεταξύ 

άλλων, για το περιεχόμενο του, το ρόλο του στο ΣΒΑΚ, το αντικείμενο του και το πεδίο εφαρμογής του 

καθώς και  

(β) οκτώ (8) βασικές παράμετροι που πληροφορούν, μεταξύ άλλων, για τους πόρους, τις συνέργειες και τις 

διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του.  

Πίνακας 1: Πρότυπο ανάλυσης των μέτρων του ΣΒΑΚ 

 
Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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1 Τίτλος Ο τίτλος του μέτρου 

2 Πεδίο αστικής κινητικότητας 
Ευρύτερος τομέας ένταξης του εξεταζόμενου μέτρου / 

δράσης 

3 Στρατηγικοί Στόχοι ΣΒΑΚ Σύνδεση με στόχους ΣΒΑΚ 

4 Γενικοί Στόχοι Σύνδεση με συνολική στρατηγική 

5 Χαρακτήρας Φυσικό Έργο/ Κανονισμός/ Διαδικασία κ.ά. 
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6 Περιεχόμενο Αντικείμενο του μέτρου 

7 Ζήτημα προς αντιμετώπιση  
Ανάδειξη των στοιχείων που αντιμετωπίζει το μέτρο, 

σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

8 Πεδίο εφαρμογής Οριζόντιο μέτρο/ Χωρική(ές) ενότητα(ες) 
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1 Προτεραιότητα Πολύ υψηλή/ Υψηλή/ Μέση 

2 Ωριμότητα Έλεγχος ολοκλήρωσης σταδίων ωριμότητας 

3 Βήματα Υλοποίησης Βήματα Υλοποίησης/ Χρονική διάρκεια 

4 Εμπλεκόμενοι φορείς Φορείς Σχεδιασμού/ Υλοποίησης/ Εποπτείας 

5 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Θετικές συνέπειες σε Πεδία αστικής κινητικότητας/ 
Κοινωνικές Ομάδες. 

Κίνδυνοι που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του 
μέτρου.  

6 Δείκτες Παρακολούθησης  Έλεγχος υλοποίησης του μέτρου.  

7 Προεκτίμηση δαπάνης 
Αντιστοίχιση βημάτων υλοποίησης- απαιτούμενης 

δαπάνης 

8 Χρηματοδότηση Πηγές χρηματοδότησης.  

 

Ειδικότερα, για κάθε ένα από τα πεδία του Πίνακα 1 ακολουθούν οι παρακάτω οδηγίες συμπλήρωσης: 

 Ταυτότητα Μέτρου:  

o Τίτλος: Ο τίτλος του μέτρου (αναλυτικά).  

o Πεδίο αστικής κινητικότητας: Το πεδίο ή τα πεδία αστικής κινητικότητας στα οποία αναφέρεται 

το μέτρο. Αποτελούν ευρύτερες κατηγορίες ή κλάδους που σχετίζονται με το εξεταζόμενο μέτρο 

ή δράση. Χρησιμοποιούνται για την ευκολότερη σύνδεση του μέτρου με το επιστημονικό 

αντικείμενο. 

o Στρατηγικοί Στόχοι ΣΒΑΚ: Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΣΒΑΚ Δ. Τρικκαίων που εξυπηρετούνται 

από την εφαρμογή του μέτρου.  

o Γενικοί Στόχοι: Οι στόχοι και στρατηγικοί άξονες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που 

εξυπηρετούνται από την υλοποίηση του μέτρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι στόχοι σε 
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περιφερειακό επίπεδο αναμένεται να μεταβληθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης του ΣΒΑΚ ( 

νέα προγραμματική περίοδος) 

o Χαρακτήρας: Ο χαρακτήρας του μέτρου περιλαμβάνει συγκεκριμένες διακριτές επιλογές: (α) 

Έργο (π.χ. υλοποίηση ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων κ.λπ.), (β) Κανονισμός/ Θεσμική 

παρέμβαση (π.χ. ωράριο φορτοεκφόρτωσης, απαγορεύσεις κυκλοφορίας, ελεγχόμενη 

στάθμευση κ.λπ.), (γ) Διαδικασίες-Υπηρεσίες (π.χ. εκστρατείες ενημέρωσης, υπηρεσίες 

διαχείρισης κινητικότητας, προώθηση δράσεων κ.λπ.) και (δ) επιμέρους συνδυασμοί των 

παραπάνω.  

o Περιεχόμενο: Περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου, τον ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και 

των λεπτομερειών που χρίζουν ανάδειξης. 

o Ζήτημα προς αντιμετώπιση: Συνοπτική περιγραφή των παραμέτρων που εξηγούν την ανάγκη 

υλοποίησης του μέτρου (π.χ. ανεπαρκής κάλυψη περιοχής από δημόσιες συγκοινωνίες, 

ανεπάρκεια πεζοδρομίων, έλλειψη θέσεων στάθμευσης ποδηλατών, Α.με.Α κ.λπ.). Αξιοποίηση 

των συμπερασμάτων από τον συμμετοχικό σχεδιασμό και ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης 

o Πεδίο εφαρμογής: Η Γεωγραφική/ Λειτουργική περιοχή στην οποία προτείνεται να εφαρμοστεί 

το προτεινόμενο μέτρο. Το μετρό ενδέχεται να είναι είτε οριζόντιο (για όλο το δίκτυο εφαρμογής 

του ΣΒΑΚ) είτε να αφορά συγκεκριμένη χωρική ενότητα. Η κλιμακούμενη εφαρμογή ενός μέτρου 

ή η εφαρμογή υπό προϋποθέσεις σε διαφορετικές χωρικές ενότητες περιγράφεται επίσης σε 

αυτό το σημείο. 

 Υλοποίηση Μέτρου: 

o Προτεραιότητα: Η προτεραιότητα που αποδίδεται στην υλοποίηση του μέτρου και μπορεί να 

είναι: (α) πολύ υψηλή, (β) υψηλή ή (γ) μέση. Η προτεραιότητα προκύπτει από το πλήθος των 

στρατηγικών στόχων του ΣΒΑΚ και των γενικών στόχων που εξυπηρετούνται. Υπόψη 

λαμβάνεται ο εκτιμώμενος αντίκτυπος του μέτρου, καθώς και οι απόψεις των φορέων και τον 

πολιτών κατά την διαβούλευση του προσχεδίου. 

o Ωριμότητα: Εξετάζεται η εκτιμώμενη ωριμότητα της παρέμβασης ως προς την ικανοποίηση των 

παρακάτω σταδίων ωριμότητας: (α) εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας, (β) εκτέλεση διαδικασιών 

που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο, (γ) χωροθέτηση της παρέμβασης, (δ) εγκρίσεις προ 

εφαρμογής, (ε) άδειες εκτέλεσης απαιτούμενων εργασιών/παρεμβάσεων και (στ) δημοπράτηση.  

o Βήματα υλοποίησης: Αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα βήματα, από το στάδιο του 

διαγωνισμού και της μελέτης μέχρι την υλοποίηση και την εγκατάσταση της 

υποδομής/υπηρεσίας, ώστε να εφαρμοστεί το μέτρο. Κάθε βήμα αντιστοιχίζεται με την 

απαιτούμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του.  

o Εμπλεκόμενοι φορείς: Αναφέρονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετέχουν στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση του μέτρου. Διαχωρισμός φορέων σε αντιστοιχία με τις 

αρμοδιότητες σχεδιασμού, υλοποίησης, εποπτείας.   

o Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Αναφορά στις θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του 

μέτρου (π.χ. βελτίωση εξυπηρέτησης ευάλωτων χρηστών, μείωση μετακινήσεων με Ι.Χ., 

αναβάθμιση αστικού τοπίου κ.ά.) και στους πιθανούς κινδύνους (π.χ. πιθανότητα καταπάτησης 

νέων υποδομών/ υπηρεσιών κ.ά.).  
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o Δείκτες παρακολούθησης: Μεταβλητές/ Δείκτες που ελέγχουν την πρόοδο υλοποίησης του 

μέτρου ή/και την επιρροή του στην περιοχή εφαρμογής (π.χ. μήκος υλοποιημένων 

ποδηλατοδρόμων ή/και ποσοστό ποδηλατοδρόμων στο σύνολο του δικτύου, πλήθος/ποσοστό 

στεγάστρων σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας, πλήθος υπηρεσιών εξυπηρέτησης 

μετακινουμένων κ.ά.).    

o Προεκτίμηση δαπάνης: Προεκτίμηση δαπάνης που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε 

βήματος υλοποίησης ή παράθεση εκτιμήσεων για μοναδιαίες δαπάνες που αφορούν το 

εξεταζόμενο μέτρο. Η άθροιση των επιμέρους δαπανών, η τελική εκτίμηση της δαπάνης και 

συνυπολογισμός απρόβλεπτων εξόδων πραγματοποιείται στο σχέδιο δράσης 

o Χρηματοδότηση: Αναφορά στα διαθέσιμα εθνικά, περιφερειακά ή και ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν την υλοποίηση του μέτρου. 

Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά  

Σημειώνεται ότι οι παράμετροι του Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. που 

αφορούν: (α) στους δείκτες υλοποίησης των μέτρων του ΣΒΑΚ, (β) στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία 

και (γ) στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων του ΣΒΑΚ, αποτελούν αντικείμενα που ελέγχουν 

συνολικά την πρόοδο υλοποίησης του ΣΒΑΚ.  

Για το λόγο αυτό, αποτελούν και διακριτά θεματικά αντικείμενα που αναπτύσσονται στην συνέχεια στο 

πλαίσιο του σχεδίου δράσης του ΣΒΑΚ Δ. Τρικκαίων, καθώς υποστηρίζουν την παρακολούθηση 

υιοθέτησης και εφαρμογής του συνολικής στρατηγικής του ΣΒΑΚ στην τοπική κοινωνία. 
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Τίτλος Βελτίωση οδικών υποδομών 
Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Διαχείριση Κυκλοφορίας 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

1.3 Αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας 
4.1 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Τρικκαίων 2015-2019 

 Στόχος 1.4.1: Δίκτυα & Προσβασιμότητα 
o Μελέτες κυκλοφοριακών κόμβων Δήμου Τρικκαίων 
o Υποδομές αναβάθμισης, αποσυμφόρησης και βελτίωση της 

λειτουργικότητας στο αστικό κέντρο της πόλης των Τρικάλων. 

Χαρακτήρας 
Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: 
 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Η οδική υποδομή είναι πρωτεύον στοιχείο για κάθε σύστημα κινητικότητας, καθώς 
χρησιμοποιείται από κάθε μορφή κυκλοφορίας (αυτοκίνητα, ποδήλατα, διάσχιση από πεζούς). 
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδικών τμημάτων και των οδικών διασταυρώσεων 
αποτελούν σε συνδυασμό με την σήμανση τα βασικότερα στοιχεία που διατηρούν τα 
απαραίτητα επίπεδα ασφάλειας στο δίκτυο. Η κατάσταση του οδοστρώματος θεωρείται εξίσου 
σημαντική για την ασφάλεια και την αποδοτική λειτουργία της οδού. 

Συνοπτικά, ένα επαρκώς διαμορφωμένο και καλώς συντηρημένο δίκτυο οδικής υποδομής, 
μπορεί να συνεισφέρει: 

(α) στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας,  
(β) στην βελτίωση/ διατήρηση της κυκλοφοριακής ικανότητας των οδών,  
(γ) στην άνετη και ασφαλή διάσχισης της οδού από τους μετακινούμενους  
(δ) στην αποφυγή καθυστερήσεων και επικίνδυνων συνθηκών (ελιγμοί, εμπλοκές) στις 
περιόδους αιχμής.  
(ε) στον περιορισμό της φθοράς των οχημάτων 

Για την περίπτωση του Δήμου Τρικκαίων, το συγκεκριμένο μέτρο αφορά διαδικασίες 
αναγνώριση φθορών και προβλημάτων, καθώς και τη βελτίωση της υφιστάμενης οδικής 
υποδομής. 

Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το μέτρο είναι: 

 Βελτίωση κρίσιμων κυκλοφοριακών κόμβων / οδικών αξόνων 
Σημαντικό τμήμα του κύριου οδικού δικτύου παρουσιάζει στοιχεία που λειτουργούν δυσμενώς 
με όρους οδικής ασφάλειας και χρίζουν βελτίωσης. Συγκεκριμένα, σε τμήματα οδού στις 
εισόδους της πόλης (Ε.Ο. Λαρίσης Τρικάλων, Καρδίτσης και Πύλης), καθώς και στο βόρειο 
τμήμα της περιφερειακής οδού της πόλης (κόμβο με Τσιτσάνη έως και κόμβο με Καλαμπάκας) ο 
διαχωρισμός της οδού από τις παρόδιες ιδιοκτησίες δεν είναι διακριτός, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν πολλές παράνομες είσοδοι και να μην γίνονται αντιληπτά τα όρια της οδού. Οι 
παράνομες έξοδοι πρέπει να περιοριστούν και όσες λειτουργούν επίσημα να διαμορφωθούν και 
να σημανθούν κατάλληλα. Τα όρια του αυτοκινητότδρομου (είσοδος πόλης ή περιφερειακή 
οδός, θα ορίζονται με κατάλληλη διαγράμμιση και πλευρικά στηθαία. Οι προσβάσεις σε 
παρόδιες ιδιοκτησίες θα διαμορφωθούν κατόπιν μελέτης και θα εξασφαλισθεί η ύπαρξη ομαλού 
& συνεχούς οδοστρώματος και κατάλληλης σήμανσης. 

Η διαμόρφωση κόμβων αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο που μπορεί να βελτιώσει την λειτουργία 
και την ασφάλεια του δικτύου. Στην νοτιοανατολική είσοδο της πόλης, στο σημείο που η οδός 
Πύλης τέμνεται από την σιδηροδρομική γραμμή και τις οδούς Μετεώρων και Ευρυπίδου 
προτείνεται η δημιουργία κυκλικών κόμβων για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας. 

 Συντήρηση / αποκατάσταση οδικού δικτύου 
Περιλαμβάνει την αναγνώριση των φθορών του οδοστρώματος και των διατάξεων που 
δυσχεραίνουν την κίνηση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και οφείλονται σε κακοτεχνίες και την 
αποκατάσταση τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην κατάσταση του οδοστρώματος 
στις θέσεις διαβάσεων των πεζών και μπροστά από τις στάσεις τις δημόσιας συγκοινωνίας.  
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Η απορροή των υδάτων αποτελεί εξίσου σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
κατάλληλες επικλήσεις και διατάξεις απορροής στις οδούς. Τα λιμνάζοντα ύδατα από 
κακοτεχνίες ή φθορές στο οδόστρωμα, λειτουργούν ως σημαντικό εμπόδιο στην μετακίνηση των 
πεζών και των ποδηλατιστών 

Η παρόδια βλάστηση αποτελεί έναν παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη στα 
προγράμματα συντήρησης της οδού. Η ανεξέλεγκτη βλάστηση περιορίζει την ορατότητα και 
λειτουργεί ως πλευρικό εμπόδιο μειώνοντας το διαθέσιμο πλάτος λωρίδας (κυρίως σε 
επαρχιακές οδούς).  

Στην περίπτωση της οδού Τσιτσάνη (από την ΣΜΥ έως την έξοδο της πόλης), η γραμμική 
παρόδια θαμνώδης βλάστηση δεν επιτρέπει εύκολή οπτική σύνδεση μεταξύ της μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας και των ποδηλατοδρόμων. Το χαρακτηριστικό αυτό σε συνδυασμό με την 
πληθώρα κάθετων προσβάσεων στην Τσιτσάνη δημιουργεί ζητήματα οδικής ασφάλειας. Για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος προτείνεται η μείωση του ύψους των γραμμικών φυτεύσεων. 

Οι διαδικασίες συντήρησης και αποκατάστασης μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
ολοκληρωμένων αναπλάσεων στις οδούς της πόλης που συνδυάζουν περισσότερα από ένα, 
μέτρα του ΣΒΑΚ και άλλων σχεδίων. Η συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου 
πραγματοποιείται σε πρώτη φάση στις βασικές αρτηρίες και επεκτείνεται στο υπόλοιπο δίκτυο 
της πόλης 

 Συντήρηση / αποκατάσταση αστικού εξοπλισμού 
Περιλαμβάνει τον εντοπισμό ελλείψεων στην οδική σήμανση (οριζόντια και κατακόρυφη), την 
σηματοδότηση και τον φωτισμό της οδού και την συμπλήρωσή /συντήρηση τους σύμφωνα με 
τις ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές. Η διόρθωση/ συμπλήρωση της σήμανσης και της 
σηματοδότησης προτείνεται να γίνει αρχικά σε σημεία του δικτύου, όπου εξυπηρετούνται 
σημαντικοί κυκλοφοριακοί φόρτοι, είτε σημεία με μεγάλη συγκέντρωση παραβάσεων και 
ατυχημάτων. Αντίστοιχα, ο φωτισμός της οδού θα πρέπει να συμπληρωθεί κατά προτεραιότητα 
λαμβάνοντας υπόψη και την βελτίωση της ασφάλειας στην κίνηση πεζών και ποδηλάτων. 

Ρυθμιστική πληροφόρηση:  

Η ρυθμιστική οριζόντια και κατακόρυφη πληροφόρηση στα Τρίκαλα αντιμετωπίζει όμοια 

ζητήματα με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Οι τοπικές παρεμβάσεις σε οδούς, οι 

τμηματικές συντηρήσεις και η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου σήμανσης οδηγούν συχνά σε 

λανθασμένη σήμανση, παρωχημένη σήμανση ή έλλειψη σήμανσης.  

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ προτείνεται η εκπόνηση / ανάθεση μιας μελέτης που  

o Θα καταγράψει την ρυθμιστική σήμανση στο δίκτυο της πόλης 

o Θα καθορίσει την ορθή κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση στο δίκτυο λαμβάνοντας υπόψη 

της προτάσεις των μέτρων «Διατάξεις διάσχισης για πεζούς και ποδήλατα»,  

o Θα κατασκευάσει πλάνο με τις εκτιμώμενες μεταβολές στην σήμανση από την υλοποίηση 

των μέτρων του ΣΒΑΚ που σχετίζονται. 

o Θα διατυπώσει πλάνο συντήρησης ή/και αντικατάστασης της σήμανσης στο σύνολο του 

δικτύου 

Ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στην οριστική χωροθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης στον 

χώρο της οδού, προκειμένου να μην λειτουργεί ως εμπόδιο στην κίνηση πεζών και ποδηλάτων.  

Εξίσου σημαντική παράμετρος για την κατακόρυφη σήμανση αποτελεί η κατάλληλη συντήρηση 

της βλάστησης που μπορεί να την επηρεάζει. 

Ο εξοπλισμός των υπεραστικών οδών περιορίζεται στα πλευρικά κιγκλιδώματα και την 
περίφραξη του συνόλου της οδού ή τμημάτων αυτής. Με κυριότερο παράδειγμα την Ε.Ο. 
Λαρίσης – Τρικάλων, η περίφραξη της υπεραστικής οδού (σε συνεργασία με την περιφέρεια) 
επιβάλλεται για τον περιορισμό των ατυχημάτων που εμπλέκουν αδέσποτα ζώα και μπορούν να 
στοιχίσουν ανθρώπινες ζωές, 

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Το επίπεδο συντήρησης του οδικού δικτύου παρουσιάζει σημαντικές φθορές προκαλώντας 
αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την ταχύτητα μετακίνησης τόσο της μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας όσο και των ήπιων μορφών κινητικότητας. Η ανάλυση της υφιστάμενης 
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κατάστασης ανέδειξε ορισμένες ελλείψεις στην συντήρηση του οδοστρώματος εντός του αστικού 
ιστού, οι οποίες αυξάνονται στις εξόδους της πόλης. Αλιγατορικές ρωγμές, στάσιμα ύδατα, 
αλλαγή υφής, φθαρτά υλικά και αδιαμόρφωτά ερείσματα είναι κάποια παραδείγματα 
προβλημάτων που παρατηρήθηκαν στα οδικά τμήματα στις εξόδους της πόλης. 

Η πληθώρα των προσβάσεων (μεγάλο μέρος των οποίων είναι μη- διαμορφωμένες) στο βόρειο 
τμήμα της περιφερειακής οδού, υποβαθμίζει την κυκλοφοριακή ικανότητα του αυτοκινητοδρόμου 
και δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας. 

Η παρόδια βλάστηση και ο φωτισμός εμφανίζουν περιθώρια βελτίωσης στην περιοχή μελέτης. 

Υψηλός αριθμός νεκρών ζώων παρατηρείται στις επαρχιακές οδούς που συνδέουν τα Τρίκαλα 
με τα περιμετρικά αστικά κέντρα.  

8. Πεδίο εφαρμογής 

Το εξεταζόμενο μέτρο λειτουργεί ως οριζόντιο μέτρο. Εκτός από την Περιοχή Α & Β (αστικός 
πυρήνας και περιαστικές περιοχές Τρικάλων), το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις συντήρησης και 
αναβάθμισης οδών που βρίσκονται στις περιοχές  Γ (λοιπός Δήμος). 

Υ
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Προτεραιότητα Χαμηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας 
 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου 
 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της παρέμβασης X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής 
 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων 
 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 
Οριστική Μελέτη Κυκλικών Κόμβων  
Διαδικασία Διαγωνισμού 
Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων 

6 έως 9 μήνες 
3 έως 6 μήνες 

1 έως 2 έτη 

Μελέτη Εφαρμογής Συντήρησης/ αναβάθμισης οδικού δικτύου 
Υλοποίηση συντήρησης / αναβάθμισης 

3 έως 6 μήνες 
Σταδιακά 

Περιβαλλοντική & αισθητική αναβάθμιση νότιας εισόδου Σύμφωνα με την ΣΒΑΑ 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Τρικκαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Υλοποίησης: Δήμος Τρικκαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Εποπτείας: Δήμος Τρικκαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
+ Βελτίωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο δίκτυο της πόλης 
+ Βελτίωση της οδικής ασφάλειας (οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων) 
+ Μείωση φθορών οχημάτων 
+ Βελτίωση των μετακινήσεων των επισκεπτών 

Δείκτες 
Παρακολούθησης 

 Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία 
ατυχήματα ανά 1.000 κατοίκους 

Προεκτίμηση 
δαπάνης 

 Κατασκευή κυκλικών κόμβων: 1.200.000,00 € (Σύμφωνα με το 
ΣΒΑΑ) 

 Πρόγραμμα Συντήρησης οδικού δικτύου: 50.000 € / χλμ 
 Περιβαλλοντική & αισθητική αναβάθμιση νότιας εισόδου: 1.500.000 € 

(Σύμφωνα με το ΣΒΑΑ) 

Χρηματοδότηση ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, ΟΧΕ ΒΑΑ, Ίδιοι πόροι 
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Τίτλος 
Διατάξεις ασφαλούς διάσχισης για πεζούς & 

ποδήλατα 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Διαχείριση Κυκλοφορίας 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

1.3 Αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας  
1.4 Αναβάθμιση δικτύου πεζοδρομίων με απαραίτητες υποδομές 
υποστήριξης  
3.2 Αύξηση του μεριδίου των ήπιων μορφών μετακίνησης στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων  

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Τρικκαίων 2015-2019 

 Στόχος 1.4.4: Δίκτυα & Προσβασιμότητα 
o Ανακατασκευή των πεζοδρομίων του κεντρικού ιστού της 

πόλης των Τρικάλων 
o Δημιουργία διάβασης πεζών στον περιφερειακό δρόμο που 

διέρχεται του οικισμού Ρομά 
1ο Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενέργεια 2010- 2020 

 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2010- 2015 
o Αύξηση μετακινήσεων πεζών για αποστάσεις: 1km 
o Περιορισμός χρήσης ΙΧ: 10% 

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

 Δράσεις 
o Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών 

κόμβων 

Χαρακτήρας 
Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: 
 

Υπηρεσία / Διαδικασία: 
 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Οι άνθρωποι περπατούν για να φτάσουν στις δουλειές τους, στις αγορές, για να διευθετήσουν 
τις προσωπικές τους υποθέσεις, για ψυχαγωγία, ακόμα και για να φτάσουν σε ένα άλλο μέσο 
μεταφοράς. Για αυτούς τους λόγους, οι βελτιώσεις στην υποδομή των πεζών γίνονται κατά 
κανόνα αποδεκτές από όλες τις κοινωνικές ομάδες.  

Ενώ η υποδομή για την κίνηση των πεζών μπορεί να είναι επαρκής, συχνά δημιουργούνται 
ζητήματα ασφάλειας κατά την διάσχιση της οδού και την γενικότερη διεπαφή των πεζών με την 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία.  

Το παρόν μέτρο εξετάζει την μελέτη, την ορθολογική χωροθέτηση και την τελική 
αναδιαμόρφωση των διαβάσεων των πεζών και των ποδηλάτων. Η θέση και η συχνότητα των 
διαθέσιμων σημείων διάσχισης της οδού σε έναν κεντρικό άξονα συμβάλουν σημαντικά στην 
ασφαλή και άνετη κίνηση των πεζών, ενώ επηρεάζουν άμεσα την ροή της μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας. Στόχος είναι η αρμονική λειτουργία της οδού και η ασφάλεια για όλους τους 
χρήστες της οδού. 

Οι διατάξεις διάσχισης της οδού οφείλουν κατά περίπτωση να διαθέτουν τα εξής 
χαρακτηριστικά:Ανα 

 Επαρκές πλάτος ( Ελάχιστο 2,5μ) 

 Επιπλέον πλάτος αντίστοιχο με το πλήθος κατευθύνσεων όταν διέρχονται ποδήλατα (Θέσεις 
σύνδεσης ποδηλατικών δικτύων) (Συνέργεια με μέτρο «Βελτίωση Υποδομών ποδηλάτου») 

 Άμεση «κάθετη» διάσχιση της οδού 

 Οριζόντια σήμανση και εμφανής χρωματισμό στης λωρίδες διάσχισης για πεζούς και 
ποδηλάτες  

 Γραμμές στάσης οχημάτων 

 Κατακόρυφη σήμανση  

 Αρχή και Πέρας που οδηγεί στο κέντρο Ράμπας πεζών,  

 Ηχητική σήμανση κ.ά. στοιχεία προσβασιμότητας ευάλωτων χρηστών (Συνέργεια με μέτρο 
Βελτίωση υποδομών ΑμεΑ) 

 Επαρκής ορατότητα στις κινήσεις της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

 Κατάλληλο φωτισμό στην οδό και τα πεζοδρόμια 

 Ορθολογική χωροθέτηση διαβάσεων βάσει του ρόλου της οδού και των φόρτων πεζών 
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(Διαβάσεις ανά 100m για μέγιστη προσβασιμότητα) 

 Διαβάσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου. 
Αντίστοιχα, οι διατάξεις διάσχισης του σιδηρόδρομου θα οφείλουν να: 

 Είναι προσβάσιμες για ευάλωτους χρήστες 

 Μην διακόπτουν τον αστικό ιστό (διάσχιση ανά 300-500 μ) 

 Είναι ασφαλώς διαμορφωμένες  

 Διαθέτουν κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση 

 Συνοδεύονται από πληροφοριακές πινακίδες καθοδήγησης των πεζών στο όμορο δίκτυο. 
(Συνέργεια με μέτρο: «Βελτίωση και επέκταση υποδομών πεζών») 

Τέλος, οι διατάξεις διάσχισης του Ληθαίου οφείλουν να χαρακτηρίζονται από: 

 Επαρκές πλάτος για την διάσχιση τους από τους πεζούς (Στο σύνολο των γεφυρών) 

 Επιπλέον πλάτος για την διάσχιση από ποδήλατα όταν η υποδομή εντάσσεται σε δίκτυο 
ποδηλατοδρόμων (Συνέργεια με μέτρο «Βελτίωση Υποδομών ποδηλάτου») 

 Σήμανση για τους ποδηλάτες να διασχίζουν ως πεζοί, όταν δεν υπάρχει επαρκές πλάτος. 

 Πληροφοριακές πινακίδες στο όμορο δίκτυο, για οχήματα, πεζούς και ποδηλάτες σχετικά με 
τις αμεσότερες θέσεις διάσχισης.( Συνέργεια με μέτρο «Βελτίωση Υποδομών ποδηλάτου») 

Για την περίπτωση των Τρικάλων προτείνονται δυο κατηγορίες διατάξεων διάσχισης τις οδού, με 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Τυπικές Διαβάζεις τύπου Zebra  
Τα χαρακτηριστικά των τυπικών διαβάσεων πεζών καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία. 
Οι τυπικές διαβάσεις συνδέουν με οριζόντια σήμανση τα κράσπεδα στα άκρα της οδού και 
οδηγούν στο κέντρο της ράμπας πεζών. Τυπικές διαβάσεις προτείνεται να χρησιμοποιηθούν 
σε οδούς με χαμηλούς φόρτους πεζών και χαμηλές ταχύτητες κίνησης οχημάτων. Τέτοιου 
είδους περιπτώσεις είναι κατά κανόνα τοπικές οδοί, οι οποίες δεν εντάσσονται σε κάποια 
ζώνη ήπιας κυκλοφορίας. Οι τυπικές διαβάσεις χρησιμοποιούνται επίσης σε οδούς 
υψηλότερης σημασίας, όπου δεν επιτρέπεται η στάθμευση και ο διερχόμενος φόρτος 
οχημάτων δεν επιτρέπει την στένωση ή / και υπερύψωσή οδού  
Οι τυπικές διαβάσεις μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη λειτουργικότητα ή /και να 
λειτουργήσουν ως πολιτισμικό –καλλιτεχνικό στοιχείο στο αστικό περιβάλλον, με την 
«δημιουργική» διαμόρφωση τους. Περισσότερα χρώματα και εναλλακτικά σχέδια (που 
διατηρούν τον χαρακτήρα της διάβασης), μπορούν υπό προϋποθέσεις να βελτιώσουν την 
ασφάλεια (ελκύουν την προσοχή των οδηγών) και την αισθητική της οδού. 
 
o Παράδειγμα τυπικής διάβασης με διακριτή λωρίδα για ποδήλατα. Η διαφοροποίηση των 

πεζών και των ποδηλατιστών μειώνει τις τριβές, επιτρέπει την γρηγορότερη διάσχιση και 
τον ευκολότερο έλεγχο της οδού. 

 
Εικόνα 1.2: Παράδειγμα τυπικής διάβασης με διακριτή λωρίδα για ποδήλατα, Bronson Avenue, Ottawa, 

2017 

o Παράδειγμα διάβασης με προοπτική τριών διαστάσεων. Κεντρίζει την προσοχή των 
οδηγών και συμβάλει στην ακούσια μείωση της ταχύτητας του οχήματος τους. 
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Εικόνα 1.3: Παράδειγμα διάβασης με προοπτική τριών διαστάσεων Ajuntament Almussafes, Valencia 

Region 

o Παραδείγματα χρωματισμένων διαβάσεων που λειτουργούν ως τοπόσημο ή 
χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας οδού /περιοχής/πόλης 

 
Εικόνα 1.4: Παραδείγματα χρωματισμένων διαβάσεων που λειτουργούν ως τοπόσημο 

 
o Παράδειγμα αλλαγής υφής του οδοστρώματος στην θέση της διάβασης 

 
Εικόνα 1.5: Παράδειγμα αλλαγής υφής του οδοστρώματος στην θέση της διάβασης Παράδειγμα αλλαγής 

υφής 

o Παράδειγμα διαγράμμισης που προτρέπει τους πεζούς να κινούνται σε διακριτές ροές 
ανά κατεύθυνση. Έχει λειτουργική αξία για διαβάσεις με μεγάλο φόρτο πεζών. 
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Εικόνα 1.6: Παράδειγμα διαγράμμισης που προτρέπει τους πεζούς να κινούνται σε διακριτές ροές ανά 

κατεύθυνση ,Shanghai’s Urban Design Festival, “The Chain Effect”, 2017 

 
 Διαβάσεις με προεκτάσεις του πεζοδρομίου 

Η προέκταση του πεζοδρομίου στις θέσεις των διαβάσεων πραγματοποιείται για την 
αμεσότερη και ασφαλέστερη διάσχιση της οδού. Με την προέκταση του πεζοδρομίου, ο 
πεζός αποκτά καλύτερη ορατότητα του άξονα της οδού, ενώ μπορεί να διασχίσει την οδό σε 
λιγότερο χρόνο και με μικρότερη προσπάθεια (σημαντικό στοιχείο για την προσβασιμότητα 
των ευάλωτων χρηστών). Τέτοιου είδους διατάξεις εφαρμόζονται σε οδούς με μία ή δύο 
λωρίδες στάθμευσης ή/και σε οδούς με γεωμετρικά χαρακτηριστικά που το επιτρέπουν.  
 
o Παράδειγμα προέκτασης του πεζοδρομίου για την αμεσότερη διάσχιση της οδού 

 
Εικόνα 1.7: Παράδειγμα προέκτασης του πεζοδρομίου, Πόλη στις Η.Π.Α., The Ride, 2015 

o Παράδειγμα μη-μόνιμης προέκτασης του πεζοδρομίου για την αμεσότερη διάσχιση της 
οδού 
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Εικόνα 1.8: Παράδειγμα μη-μόνιμης προέκτασης του πεζοδρομίου, Austin, ΝATCO, 2016 

 
 
 

o Παράδειγμα παράλληλης αξιοποίησης της προέκτασης του πεζοδρομίου για την 
αμεσότερη διάσχιση της οδού με εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού και φυτεύσεων. 

 
Εικόνα 1.9: Παράδειγμα παράλληλης αξιοποίησης της προέκτασης του πεζοδρομίου 

Σχετικά με την διάσχιση των σιδηροδρομικών γραμμών προτείνεται η διερεύνηση και 
διαμόρφωση επίγειων διαβάσεων με ηλεκτρονικό έλεγχο και πληροφόρηση για τους πεζούς και 
τους ποδηλάτες. Η συχνότητα των τρένων είναι ιδιαίτερα χαμηλή, ενώ η επιπλέον προσπάθεια 
που απαιτείται για την ανάβαση και κατάβαση ανισόπεδων διαβάσεων, οδηγεί τους πεζούς στην 
«εύκολη λύση» της παράνομης διάσχισης. Η διαμόρφωση ισόπεδων ελεγχόμενων διαβάσεων 
μπορεί να διασφαλίσει την άμεση, γρήγορη και ασφαλή διέλευση των πεζών. Η ιδανικότερη 
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διάταξη προϋποθέτει: 

- Ενιαία και ομαλή επιφάνεια κίνησης  
- Έντονη κατακόρυφη σήμανση 
- Προστατευτικά κιγκλιδώματα με αυτόματες θύρες διέλευσης 
- Σύστημα αυτόματης διαχείρισης των θυρών διέλευσης 
- Πληροφοριακή πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων 

 

o Παράδειγμα ελεγχόμενης σιδηροδρομικής διάβασης πεζών 

 
Εικόνα 1.10: Παράδειγμα ελεγχόμενης σιδηροδρομικής διάβασης πεζών 

 

Διαδικασία Εφαρμογής: 

Το εξεταζόμενο μέτρο εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα στις κεντρικούς οδούς, στις ζώνες 
εμπορίου, ψυχαγωγίας και γύρω από σημεία ενδιαφέροντος (σχολεία, υπηρεσίες κ.ά.) και 
επεκτείνεται σε συλλεκτήριες και τοπικές οδούς στις γειτονίες. Η μελέτη για την σωστή 
χωροθέτηση των διαβάσεων μπορεί να εκπονηθεί για το σύνολο της πόλης, ενώ η υλοποίηση 
πραγματοποιείται σταδιακά από ιδίους πόρους του Δήμου ή μέσω αναπλάσεων. 

Οι διατάξεις διάσχισης θα πρέπει να εφαρμοστούν σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια τα οποία 
έχουν συντηρηθεί / διαμορφωθεί στην τελική τους μορφή  

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Η προσπελασιμότητα του αστικού χώρου με πεζή μετακίνηση αποτελεί σημαντικό 
χαρακτηριστικό για την αποτελεσματική λειτουργία του. Η ανάγκη αυτή γίνεται εντονότερη σε 
κεντρικές περιοχές/οδούς με πυκνές εμπορικές και διοικητικές χρήσεις γης. Ωστόσο, για την 
αρμονική και αποτελεσματική λειτουργία της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, η χωροθέτηση των 
διατάξεων πρέπει να μελετηθεί. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συμμετοχικής διαδικασίας, ορισμένοι φορείς και  πολίτες 
ανέδειξαν ότι ο κεντρικός πυρήνας των Τρικάλων εμφανίζει υψηλή πυκνότητα διαβάσεων, 
ωστόσο υπάρχουν διαβάσεις που έχουν τοποθετηθεί χωρίς μελέτη και δεν διαθέτουν διατάξεις 
ασφαλούς διάσχισης. Τα εν λόγω στοιχεία επιβεβαιώνονται και μέσω των πρωτόγεννών 
ερευνών. 
Το εξεταζόμενο μέτρο εξυπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους του ΣΒΑΚ του  Δ. Τρικκαίων και 
αναπτύχθηκε ώστε να εφαρμόζει το επικρατέστερο σενάριο κινητικότητας 

8. Πεδίο εφαρμογής 
Το εξεταζόμενο μέτρο λειτουργεί ως οριζόντιο μέτρο. Εκτός από την Περιοχή Α & Β (αστικός 
πυρήνας και περιαστικές περιοχές Τρικάλων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στους οικισμούς 
των περιοχών Γ (λοιπός Δήμος), αρκεί να προηγηθεί μελέτη για ορθολογική χωροθέτηση και 
επιλογή των κατάλληλων διατάξεων διάσχισης της οδού. 
Στις περιοχές Α & Β προτεραιότητα θα δοθεί στο κύριο οδικό δίκτυο και περιμετρικά των 
σχολικών συγκροτημάτων. 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Σ
Η

 

Μ
Ε

Τ
Ρ

Ο
Υ

 Προτεραιότητα Χαμηλή 

Απαιτούμενη 
Α) Μελέτη σκοπιμότητας 

 
Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου 
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Ωριμότητα Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής 
 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων 
 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 
Μελέτη εφαρμογής για την χωροθέτηση των διαβάσεων  
Εναλλακτικά: Τμήμα κυκλοφοριακής μελέτης ή Τμήμα 
αρχιτεκτονικής μελέτης 

2 μήνες 

Υλοποίηση από τον Δήμο / Προκήρυξη έργου / Ενσωμάτωση σε 
λοιπές αστικές αναπλάσεις 

Προοδευτική Υλοποίηση 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Τρικκαίων, ΟΣΕ 

Υλοποίησης: Δήμος Τρικκαίων, ΟΣΕ 

Εποπτείας: Δήμος Τρικκαίων, ΟΣΕ 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
+ Βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους πεζούς και τους ποδηλάτες 
+ Οργάνωση της λειτουργίας του συστήματος κινητικότητας 
+ Ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος 
+ Αναδιανομή του χώρου της οδού υπέρ των ήπιων μορφών μετακίνησης 

Δείκτες 
Παρακολούθησης 

 Ποσοστό γονέων που αισθάνονται ασφάλεια κατά τη μετακίνηση 
των παιδιών τους από/προς το σχολείο 

 Ποσοστό πεζοδρομίων που είναι προσβάσιμα από χρήστες 
αμαξιδίων 

 Κατάλληλα διαμορφωμένες σιδηροδρομικές διαβάσεις πεζών 

Προεκτίμηση 
δαπάνης 

* Μελέτη χωροθέτησης των διατάξεων διάσχισης (σε περίπτωση που 
δεν ενταχθεί σε άλλη μελέτη ή δεν γίνει εσωτερικά) 6.000 έως 10.000 
€ 
* Κατασκευή ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης πεζών: 10.000 – 
30.000 € ανά διάβαση 

Χρηματοδότηση 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020,  
ΕΠ Υποδομές Μεταφορών,  

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, 
 Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Ίδιοι πόροι 

 

Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογών 
Στο χάρτη της εικόνας 6.10 παρουσιάζονται δυο παραδείγματα διατάξεων διάσχισης της 

οδού που θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια και η 

αρμονική λειτουργία μεταξύ ήπιων μορφών και μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. 
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Εικόνα 1.11 Ενδεικτικά παραδείγματα αναδιαμόρφωσης των διαβάσεων. 

 Ενδεικτική Διαμόρφωση Α: Οδός Ερμού 

Η οδός Ερμού τοποθετείται στο δυτικό άκρο της κεντρικής πλατείας των Τρικάλων. Είναι 

ένας μονόδρομος με κατεύθυνση προς την οδό Σαράφη με μια λωρίδα κίνησης και 2 

λωρίδες στάθμευσης. Η οδός βρίσκεται μεταξύ της κεντρικής πλατείας και της περιοχής των 

μανάβικών, θέσεις που συγκεντρώνουν πολλές μετακινήσεις πεζών και ποδηλάτων. Το 

πλάτος της οδού δεν ευνοεί την κίνηση των πεζών καθώς αυτοί χρειάζεται: 

1. να κατέβουν στο επίπεδο του δρόμου 

2. να «βγουν» μετά την ζώνη στάθμευσης προκειμένου να ελέγξουν την οδό 

3. να διασχίσουν το υπόλοιπο πλάτος της οδού 

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα στην μια από τις δυο 

πλευρές, τότε η διάσχιση πρέπει να πραγματοποιηθεί ταχύτερα, καθώς ο διαθέσιμος 

χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 2η λωρίδα κίνησης από τα οχήματα. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των πεζών στην περιοχή, θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν προεκτάσεις του πεζοδρομίου που να εξασφαλίζουν την ευκολότερη 

διάσχιση της οδού (Εικόνα 1.12). 
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Εικόνα 1.12: Ενδεικτική προέκταση πεζοδρομίου στην Οδό Ερμού 

 Ενδεικτική Διαμόρφωση Β: Κόμβος Βενιζέλου & ‘Οθωνος 

Ο κόμβος μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Όθωνος τοποθετείται πλησίον της γέφυρας της 

οδού Βενιζέλου. Το συγκεκριμένο σημείο χαρακτηρίζεται από υψηλούς φόρτους 

μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Παράλληλα, ο ποδηλατικός δακτύλιος που διέρχεται από την 

Βενιζέλου (δεν υπάρχει στην Εικόνα 1.13) και ο κοντινός πυρήνας πολιτισμού (μουσείο 

Τσιτσάνη, Τζαμί κ.ά.) συγκεντρώνουν στο σημείο σημαντικές μετακινήσεις πεζών και 

ποδηλατιστών. 

Η υφιστάμενη διάβαση είναι διαγώνια και δεν επιτρέπει τον εύκολο έλεγχο της οδού, ενώ 

ταυτόχρονα το μήκος διάσχισης αυξάνεται και ο χρόνος παραμονής του πεζού στο 

οδόστρωμα μεγαλώνει. Ο πεζός υποχρεούται να ελέγξει δύο κατευθύνσεις κίνησης 

οχημάτων και δύο κατευθύνσεις κίνησης ποδηλατιστών, προκειμένου να διασχίσει την οδό. 

Η προτεινόμενη λύση (Εικόνα 1.13) αναδιαμορφώνει τις διαβάσεις και προσθέτει νησίδες 

πεζών. Δεν επιλέγεται η λύση της στένωσης της οδού (προέκταση του πεζοδρομίου), διότι οι 

οδοί έχουν υψηλούς φόρτους και το πλάτος της γέφυρας είναι πεπερασμένο. 

 
Εικόνα 1.13: Ενδεικτική αναδιαμόρφωση διαβάσεων στον κόμβο Βενιζέλου & Όθωνος 
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Ο συγκεκριμένος κόμβος αποτελεί θέση είσοδού των επισκεπτών, ενώ βρίσκεται δίπλα στο 

μουσείο Τσιτσάνη. Για την καλύτερη διαμόρφωση των διαβάσεων θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά σχέδια όπως πλήκτρα πιάνου ή άλλα σχέδια που 

αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του σημείου. 
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Τίτλος 
Διατάξεις Μετριασμού της  

Μηχανοκίνητης Κυκλοφορίας 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Διαχείριση Κινητικότητας 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

1.3 Αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας  
1.4 Αναβάθμιση δικτύου πεζοδρομίων με απαραίτητες υποδομές 
υποστήριξης  
3.2 Αύξηση του μεριδίου των ήπιων μορφών μετακίνησης στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων  

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Τρικκαίων 2015-2019 

 Στόχος 1.4.4: Δίκτυα & Προσβασιμότητα 
o Υποδομές αναβάθμισης, αποσυμφόρησης και βελτίωσης της 

λειτουργικότητας στο αστικό κέντρο της πόλης των Τρικάλων. 

 Στόχος 1.4.4: Δίκτυα & Προσβασιμότητα 
o Ανακατασκευή των πεζοδρομίων του κεντρικού ιστού της πόλης 

των Τρικάλων 
1ο Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενέργεια 2010- 2020 

 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΜΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2010- 2015 
o Αύξηση μετακινήσεων πεζών για αποστάσεις: 1km 
o Περιορισμός χρήσης ΙΧ: 10% 

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

 Δράσεις 
o Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών 

κόμβων 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: 
 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Κάθε αστικό σύνολο χαρακτηρίζεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από περιοχές με έντονη 
κινητικότητα (περιοχές εμπορίου, εργασίας, διοίκησης, υπηρεσιών) και περιοχές με χαμηλότερη 
κινητικότητα (κατοικία, αναψυχή κ.ά.). Οι περιοχές με χαμηλή κινητικότητα που αποτελούν τις 
«γειτονιές» μιας πόλης, είναι ζώνες ξεκούρασης, αναψυχής, παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης 
και οφείλουν να διατηρούν αυτόν τον χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής 
των κατοίκων. 

Τα πρότυπα ανάπτυξης των «γειτονιών» στις ελληνικές πόλεις, δεν ευνοούν την χρήση τους για 
τους προαναφερόμενους σκοπούς. Αντίθετα, η εκτενής παρουσία του αυτοκινήτου στο 
μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των οδών, οδηγεί στην υποβάθμιση τους (δέσμευση δημόσιου 
χώρου, αέρια ρύπανση και ηχορύπανση), με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μετακινούνται σε 
νεότερες κατοικίες στις επεκτάσεις των πόλεων με καλύτερες συνθήκες. 

Η εκτενείς επεκτάσεις των πόλεων οδηγούν στην μεγαλύτερη εξάρτηση από το Ι.Χ. και με τον 
τρόπο αυτό δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που οι πόλεις καλούνται να αντιμετωπίσουν. 
Ένας τρόπος αντιμετώπισής αυτού του ζητήματος είναι μέσω της αστικής αναζωογόνησης των 
«γειτονιών», με στόχο την αναβάθμιση τους σε ελκυστικότερες και λειτουργικότερες περιοχές 
κατοικίας για τους πολίτες 

Μια ομάδα χρήσιμων εργαλείων που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα μέτρα 
μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. 

Ο μετριασμός της κυκλοφορίας περιλαμβάνει φυσικά και ρυθμιστικά μέτρα επί της οδού, τα 
οποία οδηγούν στην μείωση των ταχυτήτων και των επιταχύνσεων των μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Στόχος των συγκεκριμένων διατάξεων είναι η εξασφάλιση φιλικών συνθηκών 
μετακίνησης των ευάλωτων χρηστών της οδού. Παράλληλα, με την μείωση της ταχύτητας 
επιτυγχάνεται και μείωση των αέριων ρύπων και της ηχορύπανση που εκπέμπει η μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία. 

Τα εν λόγω μέτρα στοχεύουν στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, της άνεσης και της 
«ζωτικότητας» των γειτονιών, διατηρώντας ταυτόχρονα τα απαραίτητα επίπεδα κυκλοφορίας ή 
και στάθμευσης οχημάτων και την δυνατότητα επέμβασης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. 
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Ευρήματα από ευρωπαϊκές περιπτώσεις εφαρμογής διατάξεων μετριασμού της μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας σε συνδυασμό με αστικές αναπλάσεις έχουν ιδιαίτερα αποτελέσματα στη βελτίωση 
της «Ζωτικότητας» των οδών, οδηγώντας τους κατοίκους ξανά στις γειτονίες. 

Τα διαθέσιμα μέτρα μετριασμού της κυκλοφορίας 

 Έντονη οριζόντια σήμανση επιτρεπόμενης ταχύτητας: Η έντονη σήμανση δημιουργεί στον 
οδηγό την αίσθηση της ευθύνης, με αποτέλεσμα να είναι πιο προσεκτικός και να τηρεί τους 
κανόνες. Αντίστοιχα, οι ευάλωτοι χρήστες της οδού μπορούν να κινούνται με μεγαλύτερη 
ασφάλεια σε ένα έντονα σημασμένο οδικό περιβάλλον 

 

 
Εικόνα 1.14: Παράδειγμα έντονης οριζόντιας σήμανσης επιτρεπόμενης ταχύτητας, Μαδρίτη, 2015 

 

 Υβώσεις επί της οδού (Σαμαράκια): Οι υβώσεις λειτουργούν αποτρεπτικά στην ανάπτυξη 
ταχύτητα, με τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητας προκειμένου να αποφύγουν καταπόνηση 
και φθορά στο όχημα τους. Για τους ίδιους λόγους το εν λόγω μέτρο ιεραρχείτε χαμηλότερα 
σε σύγκριση με τις διαθέσιμες επιλογές. 
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Εικόνα 1.15: Παράδειγμα υβώσεων επί της οδού 

 Αλλαγή υφής ή /και χρώματος στο σύνολο του οδοστρώματος. Η αλλαγή της υφής του 
οδοστρώματος εφαρμόζεται συνήθως στο πλαίσιο παρεμβάσεων με στόχο την αισθητική 
αναβάθμιση στην οδό. Παράλληλα, με την χρήση κατάλληλων υλικών, επιτυγχάνεται η 
μείωση των ταχυτήτων των διερχόμενων οχημάτων, με άμεσα οφέλη στην οδική ασφάλεια. 
Σημαντικό είναι τα υλικά οδοστρωσίας αν εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες παραμέτρους 
αντιολισθηρότητας, ωστόσο να μην λειτουργούν επιβαρυντικά για τα ελαστικά των 
οχημάτων.  

 
Εικόνα 1.16: Αλλαγή υφής στο σύνολο του οδοστρώματος, Παρίσι, 2019 

  «Μάτια Γάτας» - Ανακλαστήρες επί του οδοστρώματος. Οι ανακλαστήρες μπορούν να 
σηματοδοτήσουν-οριοθετήσουν την κίνηση ενός μέσου μετακίνησης (π.χ. ποδήλατο, 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία) σε μια οδό μεικτής κυκλοφορίας. Τοποθετούνται στην γραμμή 
στάσης των οχημάτων στις  διαβάσεις και λειτουργούν ως οπτική προειδοποίηση που 
συνοδεύεται από κραδασμό. Θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν τις υβώσεις, ωστόσο η 
τακτική χρήση τους στην ίδια οδό αποφεύγεται, καθώς οδηγεί στην φθορά των ελαστικών 
των οχημάτων. 
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Εικόνα 1.17: Παράδειγμα ματιού γάτας 

 Μεταβολές (θλάσεις) τού άξονα τις οδού. Ο ευθύς άξονας σε μια οδό επιτρέπει την 
ανάπτυξη ταχυτήτων. Το εξεταζόμενο μέτρο εφαρμόζει μια σειρά μόνιμων ή προσωρινών 
παρεμβάσεων προκειμένου να μεταβάλει ελαφρά τον άξονα της οδού με σκοπό τον 
περιορισμό της ταχύτητας κίνησης. Οι θλάσεις του άξονα μπορούν να πραγματοποιηθούν 
με προεκτάσεις του πεζοδρομίου, επέκταση ή εγκατάσταση φυτεύσεων και επιτρεπόμενη 
κάθετη στάθμευση. Τέτοιες λύσεις εφαρμόζονται με καλύτερα αποτέλεσμα σε 
μονοδρομημένες οδούς.  

 
Εικόνα 1.18: Παράδειγμα μεταβολών του άξονα της οδούς,  Μπλουμινγκ, Ιντιάνα, 2010 

 Μετατροπή τοπικών οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας εφαρμόζοντας: Ο συνδυασμός 
μέτρων περιορισμού της ταχύτητας και αστική ανάπλαση αναβάθμισης της αισθητικής και 
τις «ζωτικότητας» μιας οδού, αποτελεί την ουσία μιας οδού ήπιας κυκλοφορίας. Τέτοιες 
παρεμβάσεις αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και αποδίδουν στις οδούς 
λειτουργίες πέρα από την πρόσβαση στις κατοικίες  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Τρικκαίων 
Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης 

 
 

25 
 

 
Εικόνα 1.19: Μετατροπή οδού σε ήπιας κυκλοφορίας, San Isidro, 2019 

Για την περίπτωση των Τρικάλων τα παραπάνω μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν προοδευτικά 
σε επιλεγμένες γειτονίες και οδούς, κατόπιν επιχειρησιακού σχεδιασμού και ωρίμανσης των 
παρεμβάσεων μέσω αρχιτεκτονικών και κυκλοφορικών μελετών. Σε συνεργασία με τα μέτρα 
«Βελτίωση υποδομών ΑμεΑ / Βελτίωση και επέκταση υποδομών πεζών», οι περιοχές ήπιας 
κυκλοφορίας μπορούν να πλαισιώνουν σημεία ενδιαφέροντος για τις μετακινήσεις ευάλωτων 
χρηστών της οδού όπως σχολεία, πάρκα και αθλητικά κέντρα. Εξίσου σημαντική είναι και η 
συνέργεια με το μέτρο «Διατάξεις ασφαλούς διάσχισης για πεζούς & ποδήλατα» για την 
ορθολογική χωροθετηση και διαμόρφωση των διαβάσεων. 

Από τα προτεινόμενα στοιχεία μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, στις οδούς του 
κύριου δικτύου μπορούν να εφαρμοστούν οι λωρίδες ήχου και η έντονη σήμανση. 

Οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας που τοποθετούνται στον κεντρικό πυρήνα δραστηριοτήτων της 
πόλης (περιοχή Α) αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα σε σχέση με της γειτονιές κατοικίας. Στις 
εν λόγω οδούς, που πλαισιώνουν ή συμπληρώνουν το δίκτυο πεζοδρόμων, τα μέτρα μείωσης 
των ταχυτήτων της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας περιορίζονται: 

 Σε επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα 

 Σε αλλαγή της υφής του οδοστρώματος 

 Σε περιορισμένες θλάσεις του άξονα της οδού, με προεξοχές του πεζοδρομίου που 
αξιοποιούνται για χώρους συνάθροισης ή περισσότερο πράσινο, με την χρήση αστικού 
εξοπλισμού. 

 Σε κοινό επίπεδο κίνησης οχημάτων και πεζών με κατάλληλη υφή οδοστρώματος και έντονη 
σήμανση υπέρ των ήπιων μορφών κινητικότητας.  

Οι γειτονίες που βρίσκονται σε περιοχές κατοικίας περιμετρικά του πυρήνα των Τρικάλων 
(Περιοχή Β) προτείνεται να εφαρμόσουν: 

 Ανώτατο όριο ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα 

 Έντονη σήμανση  

 Σε περιορισμένες θλάσεις του άξονα της οδού που επιτυγχάνονται με νησίδες διαγώνιας ή 
κάθετης στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού ή με προεξοχές του πεζοδρομίου που 
αξιοποιούνται για περισσότερο πράσινο και σημεία ανάπαυσης με την χρήση κατάλληλου 
αστικού εξοπλισμού. 

Στις εισόδους και εξόδους των περιοχών / γειτονιών / οδών με μέτρα περιορισμού των 
ταχυτήτων προτείνεται η χρήση : 

 Έντονης σήμανσης 

 Ανακλαστήρων το οδόστρωμα 
Στο σύνολο των τοπικών οδών πρόκειται να εφαρμοστεί ανώτατο όριο ταχύτητας στα 
30χλμ/ώρα με την εγκατάσταση σχετικής σήμανσης 

Στα σχολικά συγκροτήματα θα μελετηθούν και θα εφαρμοστούν σχολικοί δακτύλιοι σύμφωνα με 
τις διατάξεις τις σχετικής νομοθεσίας 

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Η προσπελασιμότητα του αστικού χώρου με πεζή μετακίνηση αποτελεί σημαντικό 
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χαρακτηριστικό για την αποτελεσματική λειτουργία του. Η ανάγκη αυτή γίνεται εντονότερη σε 
κεντρικές περιοχές/οδούς με πυκνές εμπορικές και διοικητικές χρήσεις γης. Ωστόσο, για την 
αρμονική και αποτελεσματική λειτουργία της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, η χωροθέτηση των 
διατάξεων πρέπει να μελετηθεί. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συμμετοχικής διαδικασίας, ορισμένοι φορείς και  πολίτες 
ανέδειξαν ότι ο κεντρικός πυρήνας των Τρικάλων εμφανίζει υψηλή πυκνότητα διαβάσεων, 
ωστόσο υπάρχουν διαβάσεις που έχουν τοποθετηθεί χωρίς μελέτη και δεν διαθέτουν διατάξεις 
ασφαλούς διάσχισης. Τα εν λόγω στοιχεία επιβεβαιώνονται και μέσω των πρωτόγεννών 
ερευνών. 
Το εξεταζόμενο μέτρο εξυπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους του ΣΒΑΚ του  Δ. Τρικκαίων και 
αναπτύχθηκε ώστε να εφαρμόζει το επικρατέστερο σενάριο κινητικότητας 

8. Πεδίο εφαρμογής 

Το εξεταζόμενο μέτρο λειτουργεί ως οριζόντιο μέτρο. Εκτός από την Περιοχή Α & Β (αστικός 
πυρήνας και περιαστικές περιοχές Τρικάλων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γειτονίες των 
οικισμών των περιοχών Γ (λοιπός Δήμος). 
Στην περιοχή Α ο χαρακτήρας των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της εμπορικότητας της οδού, 
ενώ στις περιοχές Β ο χαρακτήρας των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
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Προτεραιότητα Μέτρια 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας 
 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου 
 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της παρέμβασης X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής 
 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Περιοχές Ήπιας Κυκλοφορίας: 
Αρχιτεκτονική μελέτη αστική αναζωογόνησης – ολιστική προσέγγιση 
περιοχής ή άξονα  
Κυκλοφοριακή Τεκμυρίωση 
Υλοποιηση 

 
 

6 έως 12 μήνες 
6 έως 9 μήνες 

Σταδιακή Υλοποίηση 

Σχολικοί Δακτύλιοι 
Μελέτη εφαρμογής 
Υλοποίηση 

 
3 έως 6 μήνες 

Σταδιακή Υλοποίηση 

Επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα στο σύνολο των 
τοπικών οδών 

Προοδευτική Υλοποίηση 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Τρικκαίων, Ομάδες Κατοίκων, Δ/νσεις Εκπαίδευσης 

Υλοποίησης: Δήμος Τρικκαίων  

Εποπτείας: Δήμος Τρικκαίων, Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
+ Αισθητική αναβάθμιση γειτονιών 
+ Λειτουργική αναβάθμιση γειτονιών 
+ Αστική αναζωογόνηση και αναβάθμιση της αξίας των παρακείμενων ακινήτων 
+ Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
+ Ενίσχυση προσπελασιμότητας πεζών και ποδηλάτων 
+ Άνετη και ασφαλής μετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών 
+ Περιορισμός των οχλήσεων της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
+ Προώθηση καθαρών μορφών μετακίνησης 
- Μείωση θέσεων στάθμευσης 
- Χαμηλός βαθμός εξοικείωσης πολιτών   

Δείκτες 
Παρακολούθησης 

 Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου που αντιστοιχεί σε οδούς 
ήπιας κυκλοφορίας 

 Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία 
ατυχήματα πέριξ σχολικών συγκροτημάτων ανά 1.000 κατοίκους 

 Ποσοστό παιδιών που μετακινούνται με ποδήλατο ή πεζή 
από/προς το σχολείο 

Προεκτίμηση * Αρχιτεκτονική μελέτη αστική αναζωογόνησης & Κυκλοφοριακή 
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δαπάνης τεκμυριωση των οδών ήπιας κυκλοφορίας 30.000 έως 80.000 € 
ανάλογα την έκταση προς ανάπλαση 
* Μελέτη και υλοποίηση σχολικών δακτυλίων: 20.000 έως 30.000 € / 
σχολική μονάδα  
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Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογών 

Στο χάρτη της εικόνας 6.20 παρουσιάζονται δυο παραδείγματα περιοχών που θα 

μπορούσαν να μετατραπούν σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας. 

Οι περιοχές έχουν επιλεγεί προκειμένου να συνδέουν – ενοποιούν σχολικά ή/και αθλητικά 

συγκροτήματα μεταξύ τους, να δημιουργούν ζωντανές γειτονίες για παιχνίδι, ανάπαυση και 

κοινωνικοποίηση και να βελτιώνουν την προσβασιμότητα σε πεζούς και ποδηλάτες. 

 

 
Εικόνα 1.20: Ενδεικτικές περιοχές ήπιας κυκλοφορίας 

 Ενδεικτική Διαμόρφωση Α: Σχολικά συγκροτήματα στο βόρειο τμήμα της πόλης 

Η προτεινόμενη περιοχή τοποθετείται στο βόρειο άκρο της πόλης και εφάπτεται της 

περιμετρική οδού. Εκτός από ζώνες αμιγούς κατοικίας συγκεντρώνει πληθώρα σημείων 

ενδιαφέροντος που ελκύουν και παράγουν μετακινήσεις με ευάλωτους χρήστες της οδού. 

Συγκεκριμένα, σε μία έκταση 0,21 km2 βρίσκονται:  

 Δύο Γήπεδα ποδοσφαίρου 

 Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 

 Ιερός ναός Αγίου Νεκταρίου 

 10ο Δημοτικό Τρικάλων 

 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων 
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 4ο Γυμνάσιο Τρικάλων 

 7ο Λύκειο Τρικάλων 

Σε κοντινή απόσταση, διασχίζοντας την περιφερειακή οδό, βρίσκεται το δημοτικό αθλητικό 

κέντρο του Δήμου Τρικκαίων που συγκεντρώνει πληθώρα αθλητικών υποδομών. Επίσης σε 

κοντινή απόσταση βρίσκεται το Δημόσιο ΙΕΚ των Τρικάλων και μπορεί να επωφεληθεί από 

την παρέμβαση στην περιοχή. 

Στην τυπική εκδοχή για την παρέμβαση στην εξεταζόμενη περιοχή, οι εμπλεκόμενες οδοί 

αναβαθμίζονται με διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα τον ρόλο τους στο δίκτυο. Στις 

οδούς Πλαστήρα, Κονδύλη, Τμήμα της οδού Μακεδονίας, Εστιατήδος και Βαθυκλέους, οι 

παρεμβάσεις περιορίζονται στην ειδοποίηση των οδηγών για μείωση ταχύτητας με έντονη 

σήμανση, ανακλαστήρες και λωρίδες ήχου στο οδόστρωμα. 

 
Εικόνα 1.21: Διαμόρφωση βόρειας περιοχής ήπιας κυκλοφορίας 

Στις τοπικές οδούς (Ιουστινιανού, Βελισσαρίου, Κατσώνη) μπορούν να εφαρμοστούν 

δραστικότερα μέτρα περιορισμού των ταχυτήτων με αλλαγή της υφής του οδοστρώματος και 

θλάσεις στον άξονα της οδού, κατά προτίμηση με την αλληλουχία θέσεων στάθμευση δεξιά 

και αριστερά της οδού. 

Σε μια πιο δυναμική εκδοχή της ίδιας παρέμβασης, η οδός Κονδύλη και η οδός Μακεδονίας 

μπορούν να λειτουργήσουν σαν ζεύγος μονόδρομων, επιτρέποντας της υποβάθμιση των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών της Κονδύλη. Με τον τρόπο αυτό η νησίδα και οι 2 λωρίδες 

της μίας κατεύθυνσης μπορούν να μετασχηματιστούν σε γραμμικό πάρκο που πλαισιώνει 

την ζώνη ήπιας κυκλοφορίας, ενώ η διάσχιση της Κονδύλη μπορεί να γίνει ευκολότερα. 
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 Ενδεικτική Διαμόρφωση Β: Περιοχή κατοικίας στο Νότιο τμήμα της πόλης 

Η προτεινόμενη περιοχή (εικόνα 6.22) τοποθετείται στο νότιο άκρο και βρίσκεται μεταξύ του 

σταθμού των τρένων και του νοσοκομείου των Τρικάλων. Πρόκειται για μια περιοχή με κύριο 

χαρακτηριστικό την κατοικία στην οποία βρίσκονται αρκετές αδιέξοδοι οδοί. Σύμφωνα με το 

σκεπτικό από την προηγούμενη πρόταση, οι παρεμβάσεις διαχωρίζονται ανάλογα τον 

χαρακτήρα των οδών. 

 
Εικόνα 1.22: Διαμόρφωση νότιας περιοχής ήπιας κυκλοφορίας 

Η ιδιαίτερη ρυμοτομία σε συνδυασμό με την αστική αναζωογόνηση και τα μέτρα μετριασμού 

της ταχύτητας, μπορούν να μετατρέψουν την εν λόγω περιοχή σε μια γειτονία πρότυπο για 

την πόλη των Τρικάλων. 

 Περιοχές Γ: Περιοχές ύπο αστική διαμόρφωση 

Οι περιοχές στην Αγία Μονή, πίσω από την ΣΜΥ και στα «Σεισμόπληκτα», αποτελούν 

τμήματα της πόλης με επικρατέστερο στοιχείο την κατοικία, στις οποίες δεν έχουν 

ολοκληρωθεί τα έργα υποδομών στην πλήρη έκταση τους. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι 

συγκεκριμένες περιοχές μπορούν να ενσωματώσουν διατάξεις μετριασμού της κυκλοφορίας 

κατά την υλοποίηση των έργων υποδομής, εξοικονωμόντας πόρους από μεταγεννέστερες 

παρεμβάσεις. 
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Τίτλος Οργάνωση Στάθμευσης παρά την οδό 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Διαχείριση Στάθμευσης 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

2.2 Αύξηση μεριδίου χρήσης Δημόσια Συγκοινωνίας για μετακινήσεις 
εντός και εκτός του αστικού ιστού 
3.2 Αύξηση του μεριδίου των ήπιων μορφών μετακίνησης στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων 
3.3 Αύξηση μέσης πλήρωσης οχημάτων 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

1. ΠΕΠ Θεσσαλίας: 

 Άξονας 04 – Ανάπτυξη- Εκσυγχρονισμός-Συμπλήρωση υποδομών 
για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

 Άξονας 03 – Προστασία του περιβάλλοντος- Μετάβαση σε μία 
οικονομία φιλική στο περιβάλλον 

2. ΕΠ " ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ": 

 Άξονας 08 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές  

 Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση Αστικού 
Περιβάλλοντος (ΤΣ)  

 Άξονας  10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών 
Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση στις Αστικές 
Περιοχές 

 Άξονας 12 – Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της 
Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου 

 
3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Τρικκαίων 2014-2019 (ΕΠΔΤ): 

 Εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου της 
παρόδιας στάθμευσης. 

 Εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος δημοτικών Parking 
 
4. 1

ο
 Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενέργεια 2010-2020 (ΣΔΑΕ): 

 Περιορισμός χρήσης ΙΧ: 10% 

Χαρακτήρας 
Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Η στάθμευση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που επηρεάζουν την 
κινητικότητα των κατοίκων και επισκεπτών μιας αστικής περιοχής και φυσικά την 
καθημερινότητά τους. Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Πολιτικής Στάθμευσης πρέπει να 
είναι συμβατή με την συνολική Πολιτική Αστικών Μεταφορών που επιδιώκεται μέσα από ένα 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή 
υλοποίηση του ΣΒΑΚ Δήμου Τριικαίων. 
 
Η διαμόρφωση της Πολιτικής Στάθμευσης σε έναν Δήμο, ο οποίος έχει και την ευθύνη 
υλοποίησής της καθώς και της περιοδικής αξιολόγησης της και επομένως και αναπροσαρμογής 
της αν κριθεί σκόπιμο, βασίζεται σε ένα σύνολο πολιτικών (policies) και παρεμβάσεων που 
συνίστανται κατά βάση στη λήψη μέτρων διαχείρισης στάθμευσης. Ο όρος Πολιτική Στάθμευσης 
χρησιμοποιείται τόσο για να δείξει τη συνολική Στρατηγική του αρμόδιου Φορέα (Δήμος 
Τρικκαίων) όσο και τις επί μέρους πολιτικές στα ζητήματα στάθμευσης ανάλογα με το ζητούμενο 
στόχο. Για παράδειγμα η μείωση της ζήτησης της παρόδιας στάθμευσης στο κέντρο του δήμου 
αποτελεί ένα συγκεκριμένο στόχο και επομένως και μια συγκεκριμένη πολιτική στάθμευσης που 
μπορεί να επιτευχθεί με ένα ή περισσότερα μέτρα. Ουσιαστικά η Πολιτική στάθμευσης 
απαρτίζεται από ένα σύνολο επί μέρους Πολιτικών που είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν τόσο 
μεμονωμένα όσο και συνδυασμένα. Στην δεύτερη περίπτωση ομιλούμε για πακέτο Πολιτικών 
(Policy Package). 
 
Οι βασικοί στόχοι της προτεινόμενης Πολιτικής Στάθμευσης στο Δήμο Τρικκαίων είναι οι 
ακόλουθοι: 
1. Εξασφάλιση τουλάχιστον μια θέσης ανά νοικοκυριό για τους κατοίκους του Δήμου Τρικκαίων 

κατά την νυχτερινή περίοδο και για το 60% των νοικοκυριών κατά τις εργάσιμες ώρες της 
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τυπικής καθημερινής, χωρίς χρέωση ή με πολύ μικρή χρέωση που θα αντανακλά το 
διαχειριστικό κόστος ενός συστήματος διαχείρισης στάθμευσης.  

2. Χρήση οργανωμένων χώρων στάθμευσης εκτός οδού κατά κύριο λόγο για τους 
εργαζόμενους (υπαλλήλους, καταστηματάρχες, κλπ.) του Δήμου Τρικκαίων με χρέωση που 
θα αντανακλά το εξωτερικό κόστος της στάθμευσης αυτής και θα δημιουργεί κίνητρο για 
χρήση δημοσίων συγκοινωνιών ή άλλων μέσων μεταφοράς εκτός της μεμονωμένης χρήσης 
ιδιωτικού οχήματος.   

3. Περιορισμός κατά το δυνατόν των παρόδιων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο του Δήμου για 
απελευθέρωση χώρου για άλλες χρήσεις (λεωφορειολωρίδες, ποδηλατοδρόμους, 
πεζοδρόμους, κλπ.) και επισήμανση των νόμιμων θέσεων. 

4. Χρέωση των παρόδιων θέσεων στάθμευσης, σε καθορισμένες περιοχές και ιδίως στο 
κέντρο, με αυξανόμενο ρυθμό για παραμονή πέραν κάποιου χρονικού ορίου (πχ. 2-3 ώρες) 
ώστε αφενός να αυξηθεί η εναλλαγή της στάθμευσης και επομένως να εξυπηρετούνται ανά 
θέση περισσότερα οχήματα μέσα στην ημέρα και αφετέρου να ωθούνται οι χρήστες να 
χρησιμοποιούν χώρους στάθμευσης εκτός οδού. 

5. Συνεχής και αυστηρή αστυνόμευση της στάθμευσης ώστε να αποθαρρύνεται η 
παραβατικότητα. 

6. Ενημέρωση και πληροφόρηση των χρηστών για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και το 
κόστος χρήσης τους. 

7. Αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της τεχνολογίας στα ζητήματα στάθμευσης, τόσο για 
τους χρήστες όσο και για τον Δήμο και τους διαχειριστές της στάθμευσης. 

8. Θέσπιση κινήτρων για δημιουργία θέσεων στάθμευσης από ιδιώτες σε τοποθεσίες που 
ευνοούν την μετεπιβίβαση σε οχήματα δημοσίων συγκοινωνιών ή και σε ποδήλατα και 
κινήτρων προς χρήστες ιδιωτικών οχημάτων για μετεπιβίβαση σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
(ΜΜΜ). 

 
Τα προτεινόμενα μέτρα για τη στάθμευση παρά την οδό στο ΣΒΑΚ του Δήμου Τρικκαίων 
αντιστοιχούν σε έναν από τους βασικούς άξονες παρεμβάσεων και διαμορφώνονται σε τρεις 
χρονικούς ορίζοντες (βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο): 
 
1.  Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (έως 2021): 
• Στοχευμένο πρόγραμμα αστυνόμευσης παράνομης στάθμευσης (εστίαση σε κρίσιμες περιοχές 
του δικτύου και χρονικές περιόδους, βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων) 
• Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης δίκυκλων 
• Επαναπροσδιορισμός και εξορθολογισμός θέσεων στάθμευσης ταξί  
• Εξασφάλιση τουλάχιστον μιας θέσης ανά νοικοκυριό για τους κατοίκους του Δήμου Τρικκαίων 
(με χρήση κάρτας κατοίκου) στις τοπικές οδούς 
• Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στις κεντρικές περιοχές της πόλης.  
Ενδεικτικά αναφέρεται η εφαρμογή του συστήματος σε 780 θέσεις γύρω από τους κεντρικούς 
οδικούς άξονες και πεζοδρόμους του κέντρου (Εικόνα 6.23). 
• Θέσπιση συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των συνθηκών 
στάθμευσης (ΣΥΠΑΣ) 
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Εικόνα 1.23: Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 

2. Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (έως 2025): 
• Απομάκρυνση θέσεων στάθμευσης υπέρ δημιουργίας ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων  
• Ανάπτυξη εφαρμογής (mobile app) για τη χρήση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 
• Πιλοτική εφαρμογή έξυπνης κάρτας κατοίκου (καταβολή τέλους στάθμευσης, κοινόχρηστα 
ποδήλατα, δημόσιες συγκοινωνίες κ.λπ.). 
 
3. Μακροπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (έως 2030): 
• Επιπλέον απομάκρυνση θέσεων στάθμευσης υπέρ δημιουργίας ποδηλατοδρόμων, 
πεζοδρόμων και περιοχών ήπιας κυκλοφορίας. 
• Επέκταση εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε επιπλέον περιοχές της πόλης 
αν κριθεί απαραίτητο) 
• Θεσμοθέτηση και επέκταση έξυπνης κάρτας κατοίκου  
 
Κατά το στάδιο του οριστικού σχεδιασμού και της υλοποίησης των μέτρων επισημαίνεται η 
ανάγκη εκπόνησης στοχευμένης μελέτης στάθμευσης που θα περιλαμβάνει καταγραφή 
συσσώρευσης στάθμευσης, και δειγματοληπτικές μετρήσεις διάρκειας και εναλλαγής 
στάθμευσης στις περιοχές του κέντρου προκειμένου να καθορισθούν τα ακόλουθα: 

 Ο αριθμός και η ακριβής χωροθέτηση των θέσεων παρά την οδό που θα είναι διαθέσιμες 
μόνο για κατοίκους με χρήση σχετικής κάρτας (συμβατική ή έξυπνη) κατοίκου.   

 Ο αριθμός και η ακριβής χωροθέτηση των θέσεων παρά την οδό που θα είναι διαθέσιμες 
μόνο για επισκέπτες με χρέωση, καθώς και το ύψος τη χρέωσης που θα πρέπει να 
καταβάλλεται. Προτείνεται όπως τεθεί χρονικός περιορισμός της στάθμευσης για τους 
επισκέπτες κατά την διάρκεια των εργασίμων ωρών της αγοράς, ή σε περίπτωση που δεν 
τεθεί τέτοιος περιορισμός να αυξάνεται το τέλος στάθμευσης πέραν των 2 ή 3 ωρών. Το 
ακριβές ύψος της χρέωσης θα καθορισθεί από τη Δημοτική Αρχή ύστερα από 
σχετική έρευνα Δηλωμένων Προτιμήσεων από την οποία θα προσδιοριστεί η αξία 
χρόνου των χρηστών των Ι.Χ. οχημάτων καθώς και άλλοι παράγοντες όπως ο μέσος και ο 
αποδεκτός χρόνος εύρεσης θέσης στάθμευσης, καθώς και ο μέσος και αποδεκτός χρόνος 
περπατήματος από την θέση στάθμευσης στον τελικό προορισμό.  

 Η χρέωση στάθμευσης θα πρέπει να μην είναι ανταγωνιστική με το κόστος χρήσης των 
Μέσων Μαζικής μεταφοράς, ώστε να υπάρχει κίνητρο χρήσης των Δημοσίων 
Συγκοινωνιών. 
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 Προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού από τον Δήμο 
συμπεριλαμβανομένων και ανάπτυξη των σχετικών εφαρμογών, είτε ετοιμασία Τευχών 
Δημοπράτησης και διενέργεια σχετικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου 
υλοποίησης του συστήματος διαχείρισης στάθμευσης από εταιρεία/κοινοπραξία του 
ιδιωτικού τομέα με την μορφή παραχώρησης. 

 Στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας είτε του σχετικού προσωπικού της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Δήμου ώστε να υπάρχει συνεχής και συνεπής αστυνόμευση τόσο των 
παρανόμων σταθμεύσεων όσο και αυτών που δεν καταβάλουν το αναλογούν τέλος. 

 Συνέργεια με έξυπνη κάρτας κατοίκου για πολλαπλές χρήσεις μεταξύ των οποίων και για 
καταβολή τέλους στάθμευσης αλλά και ενοικίασης κοινοχρήστων ποδηλάτων και 
πληρωμής κομίστρου Δημοσίων Συγκοινωνιών. (Μέτρο ΣΒΑΚ: Έξυπνες Εφαρμογές και 
πληροφόρηση) 

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Με βάση τα στοιχεία στάθμευσης που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ, και των 
χρήσεων γης, προσδιορίσθηκαν και παρουσιάζονται στις Εικόνες 6.24 και 6.25 τα ισοζύγια 
στάθμευσης για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη όπως αυτές καθορίσθηκαν για τους σκοπούς 
ανάπτυξης και εφαρμογής του κυκλοφοριακού μοντέλου της πόλης. Τα ισοζύγια στάθμευσης, 
δηλαδή η διαφορά μεταξύ Προσφοράς και Ζήτησης στάθμευσης, υπολογίστηκαν για δύο 
περιόδους μέσα στην ημέρα: για τις νυχτερινές ώρες κατά τις οποίες οι κάτοικοι είναι στα σπίτια 
τους και η αγορά είναι κλειστή, και για την πρωινή ώρα αιχμής της ζήτησης στάθμευσης, κατά 
την οποία ορισμένες θέσεις παρά την οδό που χρησιμοποιούνται από κατοίκους έχουν κενωθεί 
και καταλαμβάνονται από εργαζόμενους και επισκέπτες.  

Η προσφορά στάθμευσης αφορά μόνο στις νόμιμες θέσεις και περιλαμβάνει θέσεις στάθμευσης 
παρά την οδό, θέσεις σε πιλοτές κατοικιών και θέσεις εκτός οδού σε ανοιχτούς χώρους ή σε 
οργανωμένους σταθμούς στάθμευσης. Στη νόμιμη προσφορά στάθμευσης προστίθενται και τα 
παρανόμως σταθμευμένα οχήματα προκειμένου να προσδιορισθεί η ζήτηση σε μια περιοχή.   

Από τα μεγέθη των ισοζυγίων στάθμευσης προκύπτει ότι μόνο σε 5 κυκλοφοριακές ζώνες της 
κεντρικής περιοχής του Δήμου που παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.24 και 6.25  παρουσιάζεται 
έλλειμμα χώρων στάθμευσης. Στις υπόλοιπες ζώνες τόσο της κεντρικής περιοχής όσο και του 
συνόλου της πόλης δεν παρατηρείται κάποιο σημαντικό πρόβλημα στάθμευσης. 

Το υπόψη έλλειμα στάθμευσης προσδιορίζεται σε ΧΥ θέσεις . Ωστόσο, οι παρεμβάσεις που 
δρομολογούνται στο ΣΒΑΚ υπέρ της ήπιας κινητικότητας (δηλαδή, πεζοδρομήσεις, οδοί ήπιας 
κυκλοφορίας και ποδηλατόδρομοι) πρόκειται να αφαιρέσουν επιπλέον ~270 θέσεις στάθμευσης 
παρά την οδό. 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών στάθμευσης απαιτείται η εφαρμογή πολιτικών στάθμευσης 
που θα στηρίζεται στη δημιουργία ζωνών ελεγχόμενης στάθμευσης, ζωνών στάθμευσης με 
κάρτα κατοίκου καθώς και ίδρυσης/επέκτασης περιαστικών σταθμών (εκτός οδού) στάθμευσης  

8. Πεδίο εφαρμογής 

Το εξεταζόμενο μέτρο αφορά τις περιοχές Α & Β (αστικός πυρήνας και περιαστικές περιοχές 
Τρικάλων), με μεγαλύτερη έμφαση στην περιοχή Α, στην οποία παρατηρούνται τα μεγαλύτερα 
προβλήματα στάθμευσης 

Υ
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Ο
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Προτεραιότητα Πολύ Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της παρέμβασης X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 
Μελέτη Στάθμευσης 

Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης δίκυκλων 

Επαναπροσδιορισμός & εξ ορθολογισμός θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ 

Καθορισμός θέσεων συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 

6 έως 9 μήνες 
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Συνέργεια με μέτρο Στάθμευση εκτός οδού 

Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

Έρευνα Δηλωμένων Προτιμήσεων – Καθορισμός Κομίστρου 

Ανάπτυξη συστήματος και έξυπνης εφαρμογής 

Κανονιστικές αποφάσεις, προμήθεια & εγκατάσταση υποδομής  

 

3 έως 6 μήνες 

3 έως 6 μήνες 

9 έως 12 μήνες 

Υλοποίηση λοιπών ρυθμίσεων 9 έως 12 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Τρικκαίων, Δημοτικές/Ιδιωτικές εταιρείες ITS 

Υλοποίησης: Δήμος Τρικκαίων, Δημοτικές/Ιδιωτικές εταιρείες ITS 

Εποπτείας: 
Δήμος Τρικκαίων, Δημοτική Αστυνομία Τρικάλων 
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, Δημοτικές/Ιδιωτικές εταιρείες ITS 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
+ Οργάνωση της στάθμευσης 
+ Μείωση της συμφόρησης 
+ Βελτίωση αποδοτικότητας του συστήματος 
+ Τιμολόγηση του εξωτερικού κόστους των Ι.Χ. οχημάτων 
+ Ενθάρρυνση χρήσης εναλλακτικών μέσων μετακίνησης 
- Ανάγκη αστυνόμευσης ή επιπλέον επενδύσεων για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας των 
παρεμβάσεων 

Δείκτες 
Παρακολούθησης 

 Λόγος της ζήτησης προς την προσφορά στάθμευσης 
 Ποσοστό θέσεων στάθμευσης που διατίθενται χωρίς πληρωμή 

Προεκτίμηση 
δαπάνης 

 Μελέτη Στάθμευσης: 50.000 έως 80.000 € 
 Έρευνα Δηλωμένων Προτιμήσεων – Καθορισμός Κομίστρου: 5.000 

έως 10.000 € 
 Εγκατάσταση υποδομής ελεγχόμενης στάθμευσης στην 

προτεινόμενη περιοχή (Αισθητήρες και σήμανση): 300 € / θέση 
 Λογισμικό Διαχείρισης Έξυπνης Στάθμευσης και Έξυπνη εφαρμογή: 

20.000 έως 50.000 € 
 Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης δίκυκλων και χωροθέτηση 

θέσεων στάθμευσης ταξί (σήμανση, διαγράμμιση): 3.000€ 

Χρηματοδότηση 
ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, 
 ΣΔΙΤ / Ιδιωτική Πρωτοβουλία 
 Ίδιοι πόροι 
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Ισοζύγιο Στάθμευσης  

Το ισοζύγιο στάθμευσης για την κεντρική περιοχή των Τρικάλων (Διευρυμένη Περιοχή Α) 

παρουσιάζεται στην εικόνα 6.24 κατά την διάρκεια της ημέρας και στην εικόνα 6.25 κατά την 

διάρκεια της νύχτας.  

 
Εικόνα 1.24: Ισοζύγιο στάθμευσης στην κεντρική περιοχή των Τρικάλων κατά τη διάρκεια της μέρας 
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Εικόνα 1.25: Ισοζύγιο στάθμευσης στην κεντρική περιοχή των Τρικάλων κατά τη διάρκεια της νύχτας 
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Τίτλος Οργάνωση Στάθμευση εκτός οδού 
Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Διαχείριση Στάθμευσης 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

2.2 Αύξηση μεριδίου χρήσης Δημόσια Συγκοινωνίας για μετακινήσεις 
εντός και εκτός του αστικού ιστού 
3.2 Αύξηση του μεριδίου των ήπιων μορφών μετακίνησης στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων 
3.3 Αύξηση μέσης πλήρωσης οχημάτων 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

1. ΠΕΠ Θεσσαλίας: 

 Άξονας 04 – Ανάπτυξη- Εκσυγχρονισμός-Συμπλήρωση υποδομών 
για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

 Άξονας 03 – Προστασία του περιβάλλοντος- Μετάβαση σε μία 
οικονομία φιλική στο περιβάλλον 

2. ΕΠ " ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ": 

 Άξονας 08 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές  

 Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση Αστικού 
Περιβάλλοντος (ΤΣ)  

 Άξονας  10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών 
Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση στις Αστικές 
Περιοχές 

 Άξονας 12 – Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της 
Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου 

 
3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Τρικκαίων 2014-2019 (ΕΠΔΤ): 

 Εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου της 
παρόδιας στάθμευσης. 

 Εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος δημοτικών Parking 
 
4. 1

ο
 Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενέργεια 2010-2020 (ΣΔΑΕ): 

 Περιορισμός χρήσης ΙΧ: 10% 

Χαρακτήρας 
Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: 
 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Η στάθμευση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που επηρεάζουν την 
κινητικότητα των κατοίκων και επισκεπτών μιας αστικής περιοχής και φυσικά την 
καθημερινότητά τους. Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Πολιτικής Στάθμευσης πρέπει να 
είναι συμβατή με την συνολική Πολιτική Αστικών Μεταφορών που επιδιώκεται μέσα από ένα 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή 
υλοποίηση του ΣΒΑΚ Δήμου Τριικαίων. 
 
Η διαμόρφωση της Πολιτικής Στάθμευσης σε έναν Δήμο, ο οποίος έχει και την ευθύνη 
υλοποίησής της καθώς και της περιοδικής αξιολόγησής της και επομένως και αναπροσαρμογής 
της αν κριθεί σκόπιμο, βασίζεται σε ένα σύνολο πολιτικών (policies) και παρεμβάσεων που 
συνίστανται κατά βάση στη λήψη μέτρων διαχείρισης στάθμευσης. Ο όρος Πολιτική Στάθμευσης 
χρησιμοποιείται τόσο για να δείξει τη συνολική Στρατηγική του αρμόδιου Φορέα (Δήμος 
Τρικκαίων) όσο και τις επί μέρους πολιτικές στα ζητήματα στάθμευσης ανάλογα με το ζητούμενο 
στόχο. Για παράδειγμα η μείωση της ζήτησης της παρόδιας στάθμευσης στο κέντρο του δήμου 
αποτελεί ένα συγκεκριμένο στόχο και επομένως και μια συγκεκριμένη πολιτική στάθμευσης που 
μπορεί να επιτευχθεί με ένα ή περισσότερα μέτρα. Ουσιαστικά η Πολιτική στάθμευσης 
απαρτίζεται από ένα σύνολο επί μέρους Πολιτικών που είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν τόσο 
μεμονωμένα όσο και συνδυασμένα. Στην δεύτερη περίπτωση ομιλούμε για πακέτο Πολιτικών 
(Policy Package). 
 
Οι βασικοί στόχοι της προτεινόμενης Πολιτικής Στάθμευσης στο Δήμο Τρικκαίων είναι οι 
ακόλουθοι: 
1. Εξασφάλιση τουλάχιστον μια θέσης ανά νοικοκυριό για τους κατοίκους του Δήμου Τρικκαίων 

κατά την νυχτερινή περίοδο και για το 60% των νοικοκυριών κατά τις εργάσιμες ώρες της 
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τυπικής καθημερινής, χωρίς χρέωση ή με πολύ μικρή χρέωση που θα αντανακλά το 
διαχειριστικό κόστος ενός συστήματος διαχείρισης στάθμευσης.  

2. Χρήση οργανωμένων χώρων στάθμευσης εκτός οδού κατά κύριο λόγο για τους 
εργαζόμενους (υπαλλήλους, καταστηματάρχες, κλπ.) του Δήμου Τρικκαίων με χρέωση που 
θα αντανακλά το εξωτερικό κόστος της στάθμευσης αυτής και θα δημιουργεί κίνητρο για 
χρήση δημοσίων συγκοινωνιών ή άλλων μέσων μεταφοράς εκτός της μεμονωμένης χρήσης 
ιδιωτικού οχήματος.   

3. Περιορισμός κατά το δυνατόν των παρόδιων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο του Δήμου για 
απελευθέρωση χώρου για άλλες χρήσεις (λεωφορειολωρίδες, ποδηλατοδρόμους, 
πεζοδρόμους, κλπ.) και επισήμανση των νόμιμων θέσεων. 

4. Χρέωση των παρόδιων θέσεων στάθμευσης, σε καθορισμένες περιοχές και ιδίως στο 
κέντρο, με αυξανόμενο ρυθμό για παραμονή πέραν κάποιου χρονικού ορίου (πχ. 2-3 ώρες) 
ώστε αφενός να αυξηθεί η εναλλαγή της στάθμευσης και επομένως να εξυπηρετούνται ανά 
θέση περισσότερα οχήματα μέσα στην ημέρα και αφετέρου να ωθούνται οι χρήστες να 
χρησιμοποιούν χώρους στάθμευσης εκτός οδού. 

5. Συνεχής και αυστηρή αστυνόμευση της στάθμευσης ώστε να αποθαρρύνεται η 
παραβατικότητα. 

6. Ενημέρωση και πληροφόρηση των χρηστών για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και το 
κόστος χρήσης τους. 

7. Αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της τεχνολογίας στα ζητήματα στάθμευσης, τόσο για 
τους χρήστες όσο και για τον Δήμο και τους διαχειριστές της στάθμευσης. 

8. Θέσπιση κινήτρων για δημιουργία θέσεων στάθμευσης από ιδιώτες σε τοποθεσίες που 
ευνοούν την μετεπιβίβαση σε οχήματα δημοσίων συγκοινωνιών ή και σε ποδήλατα και 
κινήτρων προς χρήστες ιδιωτικών οχημάτων για μετεπιβίβαση σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
(ΜΜΜ). 

 
Τα προτεινόμενα μέτρα για τη στάθμευση παρά την οδό στο ΣΒΑΚ του Δήμου Τρικκαίων 
αντιστοιχούν σε έναν από τους βασικούς άξονες παρεμβάσεων και διαμορφώνονται σε τρεις 
χρονικούς ορίζοντες (βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο): 
 

1.  Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (έως 2021): 

• Καθορισμός διαδρομών πρόσβασης με τη χρήση σχετικής καθοδηγητικής σήμανσης στους 
δημοτικούς χώρους στάθμευσης (κυρίως στις εισόδους της πόλης) 
• Λειτουργία πινακίδων VMS για ενημέρωση διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης στους 
δημοτικούς χώρους στάθμευσης και χρέωσης αυτών.  
 
2. Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (έως 2025): 
• Δημιουργία οργανωμένων δημοτικών και ιδιωτικών χώρων στάθμευσης εκτός οδού κατά κύριο 
λόγο για τους εργαζόμενους (υπαλλήλους, καταστηματάρχες, κλπ.) και με χρέωση που θα 
αντανακλά το εξωτερικό κόστος της στάθμευσης αυτής και θα δημιουργεί κίνητρο για χρήση 
δημοσίων συγκοινωνιών ή άλλων μέσων μεταφοράς εκτός της μεμονωμένης χρήσης ιδιωτικού 
οχήματος. Ενδεικτική χωροθέτηση προτεινόμενων οργανωμένων δημοτικών χώρων 
στάθμευσης στην Εικόνα 6.26.  
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Εικόνα 1.26: Προτεινόμενες περιοχές χωροθέτησης νέων οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης 
εκτός οδού 

 

3. Μακροπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (έως 2030): 
• Θέσπιση κινήτρων για δημιουργία θέσεων στάθμευσης από ιδιώτες σε τοποθεσίες που 
ευνοούν την μετεπιβίβαση σε οχήματα δημοσίων συγκοινωνιών ή και σε ποδήλατα και κινήτρων 
προς χρήστες ιδιωτικών οχημάτων για μετεπιβίβαση σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).  
 
Κατά το στάδιο του οριστικού σχεδιασμού και της υλοποίησης των μέτρων επισημαίνεται η 
ανάγκη εκπόνησης στοχευμένης μελέτης στάθμευσης που θα περιλαμβάνει καταγραφή 
συσσώρευσης στάθμευσης, και δειγματοληπτικές μετρήσεις διάρκειας και εναλλαγής 
στάθμευσης στις περιοχές του κέντρου προκειμένου να καθορισθούν τα ακόλουθα: 

 Ο αριθμός και η ακριβής χωροθέτηση των θέσεων παρά την οδό που θα είναι 
διαθέσιμες μόνο για κατοίκους με χρήση σχετικής κάρτας (συμβατική ή έξυπνη) 
κατοίκου.   

 Ο αριθμός και η ακριβής χωροθέτηση των θέσεων παρά την οδό που θα είναι 
διαθέσιμες μόνο για επισκέπτες με χρέωση καθώς και το ύψος τη χρέωσης που θα 
πρέπει να καταβάλλεται. Προτείνεται όπως τεθεί χρονικός περιορισμός της στάθμευσης 
για τους επισκέπτες κατά την διάρκεια των εργασίμων ωρών της αγοράς, ή σε 
περίπτωση που δεν τεθεί τέτοιος περιορισμός να αυξάνεται το τέλος στάθμευσης πέραν 
των 2 ή 3 ωρών. Το ακριβές ύψος της χρέωσης θα καθορισθεί από τη Δημοτική Αρχή 
ύστερα από σχετική έρευνα Δηλωμένων Προτιμήσεων από την οποία θα προσδιοριστεί 
η αξία χρόνου των χρηστών των Ι.Χ. οχημάτων καθώς και άλλοι παράγοντες όπως ο 
μέσος και ο αποδεκτός χρόνος εύρεσης θέσης στάθμευσης καθώς και ο μέσος και 
αποδεκτός χρόνος περπατήματος από την θέση στάθμευσης στον τελικό προορισμό.  

 Η χρέωση στάθμευσης θα πρέπει να μην είναι ανταγωνιστική με το κόστος χρήσης των 
Μέσων Μαζικής μεταφοράς, ώστε να υπάρχει κίνητρο χρήσης των Δημοσίων 
Συγκοινωνιών. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού από τον Δήμο 
συμπεριλαμβανομένων και ανάπτυξη των σχετικών εφαρμογών, είτε ετοιμασία Τευχών 
Δημοπράτησης και διενέργεια σχετικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου 
υλοποίησης του συστήματος διαχείρισης στάθμευσης από εταιρεία/κοινοπραξία του 
ιδιωτικού τομέα με την μορφή παραχώρησης. 

 Στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας είτε του σχετικού προσωπικού της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Δήμου ώστε να υπάρχει συνεχής και συνεπής αστυνόμευση τόσο των 
παρανόμων σταθμεύσεων όσο και αυτών που δεν καταβάλουν το αναλογούν τέλος. 

 Μελέτη για την υιοθέτηση έξυπνης κάρτας κατοίκου για πολλαπλές χρήσεις μεταξύ των 
οποίων και για καταβολή τέλους στάθμευσης αλλά και ενοικίασης κοινοχρήστων 
ποδηλάτων και πληρωμής κομίστρου Δημοσίων Συγκοινωνιών. Το όλο σύστημα θα πρέπει 
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να γίνει με την συμβολή κάποιας/κάποιων Τραπεζών ώστε να δημιουργηθεί ένα Clearing 
House ώστε να είναι δυνατή η κατανομή των εσόδων μεταξύ των δικαιούχων. 

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Με βάση τα στοιχεία στάθμευσης που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ, και των 
χρήσεων γης, προσδιορίσθηκαν και παρουσιάζονται στις εικόνες 6.24 και 6.24 τα ισοζύγια 
στάθμευσης για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη όπως αυτές καθορίσθηκαν για τους σκοπούς 
ανάπτυξης και εφαρμογής του κυκλοφοριακού μοντέλου της πόλης. Τα ισοζύγια στάθμευσης, 
δηλαδή η διαφορά μεταξύ Προσφοράς και Ζήτησης στάθμευσης, υπολογίστηκαν για δύο 
περιόδους μέσα στην ημέρα: για τις νυχτερινές ώρες κατά τις οποίες οι κάτοικοι είναι στα σπίτια 
τους και η αγορά είναι κλειστή, και για την πρωϊνή ώρα αιχμής της ζήτησης στάθμευσης, κατά 
την οποία ορισμένες θέσεις παρά την οδό που χρησιμοποιούνται από κατοίκους έχουν κενωθεί 
και καταλαμβάνονται από εργαζόμενους και επισκέπτες.  

Η προσφορά στάθμευσης αφορά μόνο στις νόμιμες θέσεις και περιλαμβάνει θέσεις στάθμευσης 
παρά την οδό, θέσεις σε πιλοτές κατοικιών και θέσεις εκτός οδού σε ανοιχτούς χώρους ή σε 
οργανωμένους σταθμούς στάθμευσης. Στη νόμιμη προσφορά στάθμευσης προστίθενται και τα 
παρανόμως σταθμευμένα οχήματα προκειμένου να προσδιορισθεί η ζήτηση σε μια περιοχή.   

Από τα μεγέθη των ισοζυγίων στάθμευσης προκύπτει ότι μόνο σε 5 κυκλοφοριακές ζώνες της 
κεντρικής περιοχής του Δήμου που παρουσιάζεται στις εικόνες 6.24 και 6.25   παρουσιάζεται 
έλλειμμα χώρων στάθμευσης. Στις υπόλοιπες ζώνες τόσο της κεντρικής περιοχής όσο και του 
συνόλου της πόλης δεν παρατηρείται κάποιο σημαντικό πρόβλημα στάθμευσης. 

Το υπόψη έλλειμα στάθμευσης προσδιορίζεται σε ΧΥ θέσεις . Ωστόσο, οι παρεμβάσεις που 
δρομολογούνται στο ΣΒΑΚ υπερ της ήπιας κινητικότητας (δηλαδή, πεζοδρομήσεις, οδοί ήπιας 
κυκλοφορίας και ποδηλατόδρομοι) πρόκειται να αφαιρέσουν επιπλέον ~270 θέσεις στάθμευσης 
παρά την οδό. 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών στάθμευσης απαιτείται η εφαρμογή πολιτικών στάθμευσης 
που θα στηρίζεται στη δημιουργία ζωνών ελεγχόμενης στάθμευσης, ζωνών στάθμευσης με 
κάρτα κατοίκου καθώς και ίδρυσης/επέκτασης περιαστικών σταθμών (εκτός οδού) στάθμευσης  

8. Πεδίο εφαρμογής 

Το εξεταζόμενο μέτρο αφορά τις περιοχές Α & Β (αστικός πυρήνας και περιαστικές περιοχές 
Τρικάλων), με μεγαλύτερη έμφαση στις περιοχές Β, στις οποίες υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για 
τέτοιου είδους υποδομές 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Σ
Η

 Μ
Ε

Τ
Ρ

Ο
Υ

 

Προτεραιότητα Πολύ Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της παρέμβασης X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 
Μελέτη Στάθμευσης  

Διερεύνηση Θέσεων για κατασκευή σταθμών αυτοκινήτων εκτός οδού 

Διερεύνηση κινήτρων για την προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

στην δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού 

Συνέργεια με μέτρο Στάθμευση παρά την οδό 

3 έως 6 μήνες 

Μελέτη Σταθμού Ι.Χ. 6 έως 9 μήνες 

Κατασκευή Σταθμού Ι.Χ. 1 έως 2 έτη 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Τρικκαίων, Δημοτικές/Ιδιωτικές εταιρείες ITS 

Υλοποίησης: 
Δήμος Τρικκαίων, Δημοτικές/Ιδιωτικές εταιρείες ITS,  
Ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευή/λειτουργία  
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οργανωμένων χώρων στάθμευσης 

Εποπτείας: 
Δήμος Τρικκαίων, Δημοτικές/Ιδιωτικές εταιρείες ITS 
Ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευή/λειτουργία  
οργανωμένων χώρων στάθμευσης 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
+ Οργάνωση της στάθμευσης 
+ Μείωση της συμφόρησης 
+ Βελτίωση αποδοτικότητας του συστήματος 
+ Τιμολόγηση του εξωτερικού κόστους των Ι.Χ. οχημάτων 
+ Ενθάρρυνση χρήσης εναλλακτικών μέσων μετακίνησης 
- Ανάγκη επιπλέον επενδύσεων ή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ορθή λειτουργίας των 
παρεμβάσεων 

Δείκτες 
Παρακολούθησης 

 Αριθμός θέσεων στάθμευσης σε δημοτικούς χώρους ανά 1.000 
κατοίκους 

 Λόγος της ζήτησης προς την προσφορά στάθμευσης 
 Ποσοστό θέσεων στάθμευσης που διατίθενται για Park & RIde 

Προεκτίμηση 
δαπάνης 

 Μελέτη Στάθμευσης: Κοινή με μέτρο « Οργάνωση Στάθμευση παρα 
την οδό» 

 Μελέτη και Κατασκευή σταθμών Ι.Χ. εκτός οδού: 

Χρηματοδότηση ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, ΣΔΙΤ, Ιδιωτική Πρωτοβουλία, Ιδιοι πόροι 
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  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος Βελτίωση Υποδομών ΑμεΑ 
Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Προσβασιμότητα 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

1.3 Αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας 
1.4 Αναβάθμιση δικτύου πεζοδρομίων με απαραίτητες υποδομές 
υποστήριξης 
3.1 Εκστρατείες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
πολιτών 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Τρικκαίων 2015-2019 

 Στόχος 1.4.4: Δίκτυα & Προσβασιμότητα 
o Ανακατασκευή των πεζοδρομίων του κεντρικού ιστού της πόλης 

των Τρικάλων 
o Ενίσχυση υποδομών – ευκολίες προσβασιμότητας σε ΑμεΑ 

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

 Δράσεις 
o Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών 

κόμβων 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: 
 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 
Η προσβασιμότητα σε ένα σύστημα μετακινήσεων αφορά στη δυνατότητα άνετης, ασφαλούς και 
ανεμπόδιστης κίνησης των πεζών, ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία και για άλλους ευάλωτους 
χρήστες. Ταυτόχρονα επηρεάζει άλλες πτυχές της λειτουργικότητάς των κοινοχρήστων χώρων 
(π.χ. θέαση πληροφοριακών πινακίδων) και την αισθητική των τελευταίων, ενώ κατά περίπτωση 
υπάρχουν και παράπλευρες επιπτώσεις (π.χ. στην καθαριότητα). Σε πόλεις με ανεπτυγμένα 
συστήματα μετακινήσεων, η προσβασιμότητα των ευάλωτων χρηστών αποτελεί κριτήριο 
αξιολόγησης της ποιότητας των προσφερόμενων συγκοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών. 
Ως ευάλωτοι χρήστες του συστήματος μετακινήσεων αναγνωρίζονται οι εξής ομάδες 
μετακινουμένων: 

 Άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία 

 Άτομα μεγάλης ηλικίας με δυσκολία στην κίνηση, χαμηλά αντανακλαστικά, ανεπαρκή φυσική 
κατάσταση, μειωμένη όραση & ακοή 

 Άτομα μικρής ηλικίας (<12 ετών) με μικρό διασκελισμό, άγνοια κινδύνου, απρόβλεπτη 
συμπεριφορά, απειρία και περιορισμένη εκπαίδευση. 

 Γυναίκες σε εγκυμοσύνη 

 Άτομα που μεταφέρουν - συνοδεύουν παιδιά 

 Άτομα που μεταφέρουν βαριά/ακανόνιστου μεγέθους αντικείμενα. 
Από το άθροισμα των παραπάνω ομάδων προκύπτει ένα άκρως υπολογίσιμο σύνολο 
μετακινουμένων με κοινές ανάγκες για ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνηση. Ωστόσο, η 
υφιστάμενη προσφορά υποδομών και υπηρεσιών στις περισσότερες πόλεις, είναι ελλιπής ως 
προς αυτές τις ομάδες. Επιπλέον, παρατηρείται ότι στις περισσότερες από τις παραπάνω 
κατηγορίες, οι μετακινούμενοι είναι ταυτόχρονα και «αιχμάλωτοι» χρήστες του συστήματος, 
δηλαδή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς (π.χ. Ι.Χ. ή 
ποδήλατο). Συνεπώς, η μέριμνα για την βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ευάλωτων 
χρηστών του συστήματος μετακινήσεων, θα πρέπει να επικεντρώνεται στην μετακίνηση με 
Μ.Μ.Μ. και πεζή. 
Στόχος του Δ. Τρικκαίων είναι η ολοκλήρωση, σε πρώτη φάση, ενός δικτύου οδών με υψηλά 
χαρακτηριστικά προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες και εν συνεχεία η σταδιακή 
επέκταση του στο σύνολο της πόλης. Το αρχικό δίκτυο θα συνδέει τις κύριες δραστηριότητες της 
πόλης. Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, ο Δήμος Τρικκαίων πρόκειται να προχωρήσει στις εξής δράσεις 
για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των ευάλωτων χρηστών της οδού: 

 Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών στα πεζοδρόμια 
Στις Εθνικές προδιαγραφές «Σχεδιάζοντας για όλους» γίνεται εκτενής αναφορά στις 
σχεδιαστικές απαιτήσεις και λεπτομέρειες που σχετίζονται με την διαμόρφωση ενός αστικού 
περιβάλλοντος φιλικό προς τους ευάλωτους χρήστες. Τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να 
εξασφαλισθούν είναι: 
Α) Ο οδηγός τυφλών: 

 να έχει χρωματική αντίθεση με το υπόλοιπο πεζοδρόμιο 
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 να μην διακόπτεται από μόνιμα ή προσωρινά εμπόδια 
 να μην εκθέτει τους τυφλούς σε κινδύνους (υψομετρικά εμπόδια, φρεάτια κ.ά) 

Β) Οι ράμπες πεζών: 
 να ακολουθούν τις ποιοτικές προδιαγραφές για ασφάλεια και άνεση 
 να τοποθετούνται στο κέντρο της διάβασης πεζών 
 να υπάρχει αντίστοιχη ράμπα στην αντίθετη όχθη της οδού 

Γ) Η αποτροπή παράνομης καταπάτησης οδηγών τυφλών και ραμπών πεζών από άλλες 
δραστηριότητες (παρόδια καταστήματα, παράνομη στάθμευση κ.ά.) 

 Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών για πρόσβαση στις στάσεις λεωφορείων και 
ταξί αλλά και στα παρακείμενα πεζοδρόμια 

Αντίστοιχα με τα παραπάνω, η ύπαρξη κατάλληλων υποδομών για την πρόσβαση στις Δημόσιες 
Συγκοινωνίες αποτελεί σημαντική παράμετρος για την εξυπηρέτηση των ευάλωτων χρηστών. Τα 
πεζοδρόμια περιμετρικά των στάσεων θα πρέπει επιτρέπουν την απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
αυτές. Τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να εξασφαλισθούν είναι: 
Α) Πρόσβαση στις στάσεις Αστικής Συγκοινωνίας στην πόλη 
Β) Πρόσβαση στον σταθμό των τρένων  

 Βελτίωση της προσβασιμότητας στα Δημοτικά κτήρια και υπηρεσίες 
Η άνετη πρόσβαση στα διάφορα κτήρια ενδιαφέροντος της πόλης (εμπόριο, πολιτισμός, 
αθλητισμός, υπηρεσίες) αποτελεί τον κύριο στόχο αυτού του μέτρου. Ο Δήμος μπορεί να δώσει 
το παράδειγμα στους ιδιώτες με την διαμόρφωση προσβάσιμων κτηρίων στο σύνολο τους. 

 Ηχητική Καθοδήγηση ατόμων με μειωμένη όραση στους φωτεινούς σηματοδότες 
Στους φωτεινούς σηματοδότες, με προτεραιότητα αυτούς που βρίσκονται πλησίον του κέντρου 
(π.χ. Τσιτσάνη με Βενιζέλου), πρόκειται να εγκατασταθούν συστήματα ηχητικής ειδοποίησης 
στους χρόνους πρασίνου των πεζών. 

  Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ 
Η στάθμευση των ΑμεΑ καθορίζεται από εθνικές προδιαγραφές για δημόσια κτήρια και για κάθε 
κατηγορία χρήσεων γης. Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ προβλέπεται η προοδευτική προσθήκη θέσεων 
ΑμέΑ στο δίκτυο της πόλης (εντός και εκτός οδού) με στόχο να αποτελούν το 2% των συνολικών 
θέσεων στάθμευσης ως το 2021 και το 5% έως το 2025  
 
Για τον χρονικό ορίζοντα 2021 προβλέπονται τα εξής: 
• Εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στο σύνολο των δημοτικών κτηρίων και υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας σύμφωνα με το ΝΟΚ, 2012 
• Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ με στόχο το 2% των νόμιμων θέσεων στάθμευσης 
παρά την οδό και εκτός οδού να διατίθενται για ΑΜΕΑ 
 
Για τον χρονικό Ορίζοντα 2025 προβλέπονται τα εξής: 
• Ράμπες και οδηγοί τυφλών κατά μήκος όλων των τμημάτων πεζοδρόμων και πεζοδρομίων του 
βασικού οδικού δικτύου 
• Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών για πρόσβαση στις στάσεις λεωφορείων και ταξί αλλά 
και στα παρακείμενα πεζοδρόμια στο σύνολο της περιοχής μελέτης 
• Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ με στόχο το 5% των νόμιμων θέσεων στάθμευσης 
παρά την οδό και εκτός οδού να διατίθενται για ΑΜΕΑ 
• Τοποθέτηση ηχητικής διάταξης στους φωτεινούς σηματοδότες στο σύνολο του Δήμου 
 
Για τον χρονικό Ορίζοντα 2025 προβλέπονται τα εξής: 
• Ράμπες και οδηγοί τυφλών κατά μήκος όλων των τμημάτων πεζοδρόμων και πεζοδρομίων στο 
σύνολο του οδικού δικτύου 

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 
Στο πλαίσιο των συμμετοχικών διαδικασιών του ΣΒΑΚ, οι εκπρόσωποι των ΑμεΑ ανέδειξαν ότι 
υπάρχει συχνή κατάληψη των υποδομών για ευάλωτους χρήστες της οδού (ράμπες, θέσεις 
στάθμευσης ΑμεΑ, κ.ά.) και ενώ παρατηρείται βελτίωση στην συμπεριφορά προς τους ΑμεΑ, 
υπάρχει ακόμα έντονη παραβατικότητα στις υποδομές για αυτούς.  Αντίστοιχα, αναδείχθηκε και 
η ανάγκη για μεγαλύτερη προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις Δημόσιες Συγκοινωνίες.  
Κατά την πρωτογενή έρευνα, παρατηρήθηκαν συχνά φαινόμενα χαμηλής ποιότητας της 
επιφάνεια κίνησης πεζών, απουσία ασφαλώς διαμορφωμένων ραμπών και διαβάσεων στους 
κόμβους καθώς και έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου όδευσης τυφλών.  
Το εξεταζόμενο μέτρο εξυπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους του ΣΒΑΚ του  Δ. Τρικκαίων και 
αναπτύχθηκε ώστε να εφαρμόζει το επικρατέστερο σενάριο κινητικότητας 
8. Πεδίο εφαρμογής 
Το εξεταζόμενο μέτρο λειτουργεί ως οριζόντιο μέτρο. Εκτός από την Περιοχή Α & Β (αστικός 
πυρήνας και περιαστικές περιοχές Τρικάλων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υποδομές των 
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οικισμών των περιοχών Γ (λοιπός Δήμος). 
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Προτεραιότητα Μέτρια 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας 
 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου 
 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της παρέμβασης X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής 
 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 
Μελέτες εφαρμογής 
Δημοπράτηση και υλοποίηση έργου 
Κανονιστική απόφαση για την τοποθέτηση κατάλληλης οριζόντιας 
και κατακόρυφης σήμανσης και για τον ορισμό των θέσεων 

Προοδευτική Υλοποίηση 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 
Δήμος Τρικκαίων, Σχετικού Φορείς  
(π.χ. ΑμεΑ, ενώσεις γονέων, ΚΑΠΗ, κ.ά.) 

Υλοποίησης: Δήμος Τρικκαίων  

Εποπτείας: Δήμος Τρικκαίων, Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
+ Λειτουργική αναβάθμιση του Δικτύου 
+ Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
+ Ενίσχυση προσπελασιμότητας πεζών και ποδηλάτων 
+ Άνετη και ασφαλής μετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών 
+ Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στις μετακινήσεις 

Δείκτες 
προόδου 

 Ποσοστό λεωφορείων που είναι προσβάσιμα από χρήστες αμαξιδίων 

 Ποσοστό πεζοδρομίων όπου υφίσταται οδηγός όδευσης τυφλών. 

 Ποσοστό θέσεων στάθμευσης στην οδό που προορίζονται για χρήση 
από ΑμεΑ 

Προεκτίμηση 
δαπάνης 

 Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ παρά την οδό: 210€/θέση 
(διαγράμμιση και κατακόρυφη σήμανση) 

 Ηχητική διάταξης στους φωτεινούς σηματοδότες: 620€/ιστό 

 Ράμπες και οδηγός όδευσης: 115€ ανά διάβαση / 34.18€ ανά m
2 
 

Χρηματοδότηση ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, Ίδιοι πόροι 
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  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος 
Βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών 

δημοσίων αστικών συγκοινωνιών 
Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Δημόσιες Συγκοινωνίες 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

2.1 Αναβάθμιση του στόλου της αστικής συγκοινωνίας 
2.2 Αύξηση του μεριδίου χρήσης ΜΜΜ για μετακινήσεις εντός της 
πόλης και για μετακινήσεις από και προς τους γειτονικούς οικισμούς 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

1. ΠΕΠ Θεσσαλίας: 
*Άξονας 04 – Ανάπτυξη- Εκσυγχρονισμός-Συμπλήρωση υποδομών για 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
*Άξονας 03 – Προστασία του περιβάλλοντος- Μετάβαση σε μία 
οικονομία φιλική στο περιβάλλον 
 
2. ΕΠ " ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ": 
*Άξονας 08 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές  
*Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση Αστικού 
Περιβάλλοντος (ΤΣ)  
*Άξονας  10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών 
Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση στις Αστικές Περιοχές 
*Άξονας 12 – Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της Ενσωμάτωσης 
του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου 
 
3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Τρικκαίων 2014-2019 (ΕΠΔΤ): 
* Ενημέρωση κοινού για τις δημόσιες συγκοινωνίες με τη χρήση Τ.Π.Ε. 
σε όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες 
 
4. 1

ο
 Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενέργεια 2010-2020 (ΣΔΑΕ): 

* Αύξηση μετακινήσεων με μαζικές μεταφορές: 5% 

* Εφαρμογή συστήματος ευφυών μεταφορών για την αστική 
συγκοινωνία και τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην πόλη 
(ηλεκτρονικοί πίνακες πληροφοριών) 

 * Αστική συγκοινωνία: Μείωση στις εκπομπές CO2 κατά 5% 

Χαρακτήρας 
Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Η αναβάθμιση των δημοσίων συγκοινωνιών είναι ένα από τα κυριότερα μέτρα ενός ΣΒΑΚ που 
μπορεί να μεταβάλει τις συνθήκες του δικτύου. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι το μέσο που 
μπορεί να αντικαταστήσει την χρήση των αυτοκίνητων Ι.Χ., χωρίς να επηρεάζεται από τις 
καιρικές συνθήκες ή να περιορίζει συγκεκριμένες ομάδες από την χρήση του (π.χ. ηλικιωμένους, 
άτομα με δυσκολίες μετακίνησης κ.ά.).  
 
Στα Τρίκαλα, οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες εκτελούνται από την επιχείρηση «Αστικό ΚΤΕΛ 
Τρικάλων Α.Ε.». Τα δρομολόγια έχουν ακτινωτές πορείες και κυρίως συνδέουν το κέντρο της 
πόλης με τους περιαστικούς οικισμούς. Το μερίδιο χρήσης των δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών για την πραγματοποίηση μετακινήσεων εντός του αστικού ιστού της πόλης 
καταγράφηκε σε πολύ μικρά ποσοστά (1.6%).  
Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να αυξήσει το ποσοστό μετακινήσεων με δημόσιες συγκοινωνίες και να 
αναβαθμίσει σημαντικά την προσφερόμενη εξυπηρέτηση μέσω:  
(α) της αναβάθμισης της ποιότητας των υποδομών (στάσεων, τερματικών σταθμών), 
(β) της εφαρμογής έξυπνων τεχνολογιών εξυπηρέτησης και πληροφόρησης, 
(γ) του εκσυγχρονισμού του στόλου,  
(δ) της τροποποίησης και αναδιάρθρωσης των δρομολογίων και  
(ε) της ίδρυσης νέου τερματικού σταθμού σύμφωνου με τις προδιαγραφές. 
 
Τα προτεινόμενα μέτρα για τις δημόσιες συγκοινωνίες στο ΣΒΑΚ του Δήμου Τρικκαίων 
αντιστοιχούν σε έναν από τους βασικούς άξονες παρεμβάσεων και διαμορφώνονται σε τρεις 
χρονικούς ορίζοντες (βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο): 
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1.  Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (έως 2021): 
• Αναβάθμιση του εξοπλισμού στο σύνολο των στάσεων (στέγαστρα, προσβασιμότητα, 
φωτισμός κ.λπ.) 
• Αναδιατύπωση προγράμματος δρομολογίων (αρίθμηση, τίτλοι γραμμών) 
• Εγκατάσταση πινακίδων πληροφόρησης (κατευθύνσεις, πορείες, συχνότητες, ωράρια) 
• Συντονισμός δρομολογίων με αφίξεις/αναχωρήσεις ΟΣΕ και ΚΤΕΛ 
• Δρομολόγηση λεωφορείων με εξοπλισμό μεταφοράς ποδηλάτων σε επιλεγμένες διαδρομές και 
ώρες 
• Δρομολόγηση αυτόνομου λεωφορείου και τροποποίηση δρομολογίων.  
• Μελέτη για την εφαρμογή DRT σε δρομολόγια χαμηλής επιβατικής κίνησης.  
• Προετοιμασία για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ανάθεσης των δημοσίων επιβατικών 
μεταφορικών υπηρεσιών ευθύνης του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με τον Ε.Κ. 1370/07.  
 
2. Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (έως 2025): 
• Αναβάθμιση και εμπλουτισμός υπηρεσιών πληροφόρησης από το διαδίκτυο 
• Λειτουργία μεταβλητών πινακίδων (VMS) πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο σε 
αντιπροσωπευτικό πλήθος των στάσεων του δικτύου 
• Μεταφορά τερματικού σταθμού στην Πλατεία ΔΕΗ 
• Ίδρυση κυκλικού/ών δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με mini bus.  Σκοπός της 
παρέμβασης είναι να αντικαταστήσει τη χρήση Ι.Χ. για μετακινήσεις εντός πόλης. Το δρομολόγιο 
θα συνδέει σημεία ενδιαφέροντος όπως: (α) το κέντρο της πόλης με τα κύρια σημεία 
ενδιαφέροντος (εκπαίδευση, περίθαλψη, υπηρεσίες, ψυχαγωγία, άθληση, τουρισμός) και τις 
περιμετρικές περιοχές κατοικίας, (β) τους τερματικούς σταθμούς ΟΣΕ και αστικών λεωφορείων 
με το κέντρο και (γ) τους περιαστικούς σταθμούς στάθμευσης αυτοκινήτων με την κεντρική 
περιοχή της πόλης. Από την διαδικασία του συμμετοχικού σχεδιασμού με τους πολίτες, 
αναδείχθηκε μια λύση με πέντε κυκλικά δρομολόγια, ωστόσο η τελική μορφή θα προκύψει 
κατόπιν εξειδικευμένης μελέτης. Το προσχέδιο με τα πέντε κυκλικά δρομολόγια έιναι: 
 

 
 
3. Μακροπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (έως 2030): 
• Πλήρης αντικατάσταση στόλου με οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρικά, υβριδικά) 
• Πραγματοποίηση του κυκλικού δρομολογίου με driverless λεωφορείο  
 
Η αύξηση του μεριδίου χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών για μετακινήσεις από και προς 
τους γειτονικούς οικισμούς αναμένεται να ενθαρρυνθεί, μεταξύ άλλων, και από την ίδρυση 
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περιμετρικών οργανωμένων χώρων στάθμευσης που θα επιτρέπουν τη μετεπιβίβαση από το 
αυτοκίνητο στο λεωφορείο (βλ. αντίστοιχο μέτρο).  
 
Όσον αφορά στην προετοιμασία του Δήμου για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ανάθεσης 
των δημοσίων επιβατικών μεταφορικών υπηρεσιών (Δημοσίων Συγκοινωνιών) ευθύνης του 
Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1370/07 που διέπει τις επιβατικές 
μεταφορές στα κράτη-μέλη της Ε.Ε, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει αφενός σχετική μελέτη για 
τον καθορισμό του έργου που θα ανατεθεί και αφετέρου σύνταξη των αναγκαίων Τευχών 
Δημοπράτησης.   
 
Με δεδομένο ότι η μεταβατική περίοδος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/07 που ισχύει από 
την 3η Δεκεμβρίου 2009, λήγει την 2α Δεκεμβρίου 2019, δεν είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση 
του έργου σε ιδιωτικό φορέα – πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων – και από την ημερομηνία αυτή 
και εντεύθεν θα πρέπει οι φορείς που εκτελούν το σχετικό συγκοινωνιακό έργο, εφόσον είναι 
ιδιωτικοί, να έχουν επιλεγεί με σχετική διαγωνιστική διαδικασία. 
 
Αρκετές από τις ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις και μέτρα που αφορούν στις Δημόσιες 
Συγκοινωνίες θα καθοριστούν αποκλειστικά από την Δημοτική Αρχή, και επομένως είναι 
σημαντική η λήψη αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα σε συνδυασμό με την εκπόνηση της 
προαναφερθείσας μελέτης τακτικού σχεδιασμού των Δημοσίων Συγκοινωνιών, που θα 
καθορίσουν τον μελλοντικό χάρτη των Δημοσίων Συγκοινωνιών στην περιοχή ευθύνης του 
Δήμου Τρικκαίων., 

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Κατά τη διεξαγωγή πρωτογενών ερευνών στο Τρίκαλα, παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία 
(86.1%) της έκτασης και του πληθυσμού της περιοχής μελέτης βρίσκεται και κατοικεί αντίστοιχα 
εντός ακτίνας 300 μέτρων από κάποια στάση αστικού λεωφορείου, με αποτέλεσμα η πρόσβαση 
στο σύστημα να θεωρείται πολύ ικανοποιητική. Ωστόσο, οι επιβατικοί φόρτοι είναι ιδιαίτερα 
χαμηλοί στο σύνολο των γραμμών κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής. Οι μέγιστες τιμές των 
επιβατικών φόρτων (20 επιβάτες) δεν ξεπερνούν το 20% της χωρητικότητας των λεωφορείων 
(100 θέσεων) ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις οι γραμμές εξυπηρετούν συνολικά σε κάθε 
τους διαδρομή 10 με 15 επιβάτες.   
 
Η μορφή του δικτύου δεν ενθαρρύνει τη χρήση των αστικών συγκοινωνιών για την 
πραγματοποίηση μετακινήσεων εντός του αστικού ιστού της πόλης (περιοχή παρέμβασης του 
ΣΒΑΚ). Ειδικότερα, οι περισσότερες γραμμές εξυπηρετούν σχεδόν αποκλειστικά μετακινήσεις με 
προέλευση/προορισμό τους περιαστικούς οικισμούς των Τρικάλων (π.χ. Μεγαλοχώρι, Φήκη, 
Παλαιόπυργος κ.λπ.) και προορισμό/προέλευση το κέντρο των Τρικάλων. Για το λόγο αυτό οι 
επιβιβάσεις/αποβιβάσεις εντός Περιφερειακού είναι περιορισμένες ή μηδενικές.  
 
Οι υποδομές πληροφόρησης είναι σχεδόν ανύπαρκτες σε επίπεδο στάσεων. Οι εφαρμογές 
ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) για την πληροφόρηση και υποστήριξη των επιβατών δεν 
έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα εξυπηρέτησης.  
 
Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκε η επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών σε σημεία που δεν 
είναι προκαθορισμένα στις πορείες των λεωφορείων.  
 
Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στην περιοχή της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου 
(πεζοδρομήσεις, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, διαμόρφωση διατομών για τη φιλοξενία υπαίθριας 
αγοράς) δεν θα επιτρέψουν τη συνύπαρξη του υφιστάμενου τερματικού σταθμού λεωφορείων, ο 
οποίος ούτως ή άλλως προκαλούσε επιπλέον προβλήματα συμφόρησης στην περιοχή. 
 
Ο στόλος των λεωφορείων μετράει, κατά μέσο όρο, 15 έτη κυκλοφορίας ενώ δεν υπάρχει 
κάποιο πρόγραμμα προοδευτικής ανανέωσης του στόλου με οχήματα «καθαρής» τεχνολογίας. 
 
Οι προτάσεις του ΣΒΑΚ και η εφαρμογή του ΕΚ 1370/2007 δίνουν τη δυνατότητα στο Δήμο 
Τρικκαίων να προδιαγράψει στους όρους ανάθεσης τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές για ένα 
υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης από τις δημόσιες συγκοινωνίες που θα εξυπηρετεί τόσο τους 
στόχους του ΣΒΑΚ όσο και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. 

8. Πεδίο εφαρμογής 
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Οι δράσεις για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες αφορούν ολόκληρη την έκταση του Δήμου Τρικκαίων. 
Η εξυπηρέτηση των περιοχών Γ και η βιωσιμότητα του συστήματος αποτελούν υψηλή 
προτεραιότητα. 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Σ
Η

 Μ
Ε

Τ
Ρ

Ο
Υ

 

Προτεραιότητα Πολύ Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της παρέμβασης X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 
Αναβάθμιση των στάσεων ΜΜΜ 

Αναβάθμιση εξοπλισμού στο σύνολο των στάσεων (στέγαστρα, 

προσβασιμότητα, φωτισμός κ.λπ.) 

Εγκατάσταση πινακίδων πληροφόρησης (κατευθύνσεις, πορείες, 

συχνότητες, ωράρια) 

Λειτουργία μεταβλητών πινακίδων (VMS) πληροφόρησης σε 

πραγματικό χρόνο σε αντιπροσωπευτικό πλήθος των στάσεων του 

δικτύου 

Σταδιακή Υλοποίηση 

Οργάνωση Δρομολογίων 

Αναδιατύπωση προγράμματος δρομολογίων (αρίθμηση, τίτλοι 

γραμμών) 

Συντονισμός δρομολογίων με αφίξεις/αναχωρήσεις ΟΣΕ και ΚΤΕΛ 

Δρομολόγηση αυτόνομου λεωφορείου και τροποποίηση δρομολογίων 

 

 

3 έως 6 μήνες 

3 έως 6 μήνες 

1 έως 2 έτη 

Πλήρης αντικατάσταση στόλου με οχήματα σύγχρονης 

τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρικά, υβριδικά) 
Σταδιακή Υλοποίηση 

Μεταφορά τερματικού σταθμού στην Πλατεία ΔΕΗ 1 έως 2 έτη 

Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας για σύστημα DRT σε 

δρομολόγια χαμηλής επιβατικής κίνηση 
6 έως 12 μήνες 

Προετοιμασία για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ανάθεσης 

των δημοσίων επιβατικών μεταφορικών υπηρεσιών ευθύνης του 

Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με τον Ε.Κ. 1370/07. 

9 έως 12 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Τρικκαίων 

Υλοποίησης: 
Δήμος Τρικκαίων, Πάροχος αστικών συγκοινωνιών  
(διαγωνιστική διαδικασία) 

Εποπτείας: 
Δήμος Τρικκαίων, Πάροχος αστικών συγκοινωνιών  
(διαγωνιστική διαδικασία) 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
+ Ανάδειξη των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών ως κορμό του συστήματος αστικών 
μετακινήσεων στα Τρίκαλα. 
+ Μείωση αερίων ρύπων και ηχορύπανσης λόγω μειωμένης χρήσης Ι.Χ. και δρομολόγησης 
λεωφορείων «καθαρής» τεχνολογίας 
+ Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης 

Δείκτες 
Παρακολούθησης 

 Ποσοστό λεωφορείων που είναι προσβάσιμα από χρήστες 
αμαξιδίων 

 Μέση συχνότητα λεωφορειακών γραμμών αστικής συγκοινωνίας  
που εξυπηρετούν τον Δήμο 

 Ποσοστό μετακινήσεων με ΔΑΣ στην κατανομή κατά μέσο 
 Αριθμός ημερήσιων μετακινήσεων με ΔΑΣ 
 Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί εντός ακτίνας 300m από 

στάσεις λεωφορείων 

Προεκτίμηση  Αναβάθμιση εξοπλισμού στο σύνολο των στάσεων : 3.000€ / στάση 
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δαπάνης  Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας για σύστημα DRT σε δρομολόγια 
χαμηλής επιβατικής κίνηση: 20.000  έως 30.000 € 

 Προετοιμασία για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ανάθεσης των 
δημοσίων επιβατικών μεταφορικών υπηρεσιών ευθύνης του Δήμου 
Τρικκαίων, σύμφωνα με τον Ε.Κ. 1370/07.: 50.000  έως 60.000 € 

 Προμήθεια mini bus : 90.000 € / όχημα 

Χρηματοδότηση 

 ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 
 Ιδιωτική Πρωτοβουλία 
 ΣΔΙΤ 
 Ίδιοι πόροι 
 Πόροι από έσοδα του συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης 
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Τίτλος Διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

1.3 Αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας 
4.1 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 
4.2 Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

1.ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2011 

 Βελτιστοποίηση οργάνωσης παραδόσεων εμπορευμάτων "του 
τελευταίου χιλιομέτρου"  

3. ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020: 

 Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 
o 4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων 
προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

 Θεματικός στόχος 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος 
και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 
o 6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση 
και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση 
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την 
προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου 

 Θεματικός στόχος 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της 
άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 
o 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 

μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 
o 7b- Αύξηση μεταφερόμενων ανθρώπων και αγαθών 

4.Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου 
Τρικκαίων (2014-2020): 

 Άξονας 1 – Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
o Μέτρο 1.4 Δίκτυα υποδομές:  

 Διαχείριση κυκλοφορίας 
 Ευφυείς μεταφορές 

5. 1ο Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενέργεια 2010- 2020 
Μακροπρόθεσμοι στόχοι: 
Κυκλοφορία ΙΧ: Μείωση στις εκπομπές CO2 κατά 20% 
6. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Τρικκαίων 2015-2019 

 Στόχος 1.4.1: Δίκτυα & Προσβασιμότητα 
o Μελέτες κυκλοφοριακών κόμβων Δήμου Τρικκαίων 
o Υποδομές αναβάθμισης, αποσυμφόρησης και βελτίωση της 

λειτουργικότητας στο αστικό κέντρο της πόλης των Τρικάλων. 

Χαρακτήρας 
Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Τα συστήματα διαχείρισης της αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούνται κυρίως από 
συστήματα τηλεματικής που αξιοποιούν εγκατεστημένες συσκευές GPS στα οχήματα 
φορτοεκφορτώσεων για την παρακολούθηση των εμπορευματικών μεταφορών. Η 
αποτελεσματική χρήση αυτών των συστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις της 
παραγωγικότητας του στόλου μέσω μειώσεων των διανυομένων αποστάσεων, του λειτουργικού 
κόστους και της κατανάλωσης καυσίμων. Οι πιθανές λειτουργίες συστημάτων διαχείρισης 
στόλου είναι οι εξής: 

 Δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις τόσο των οδηγών όσο και των οχημάτων. 

 Συστήματα παρακολούθησης οχημάτων 
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 Επικοινωνία με μηνύματα κειμένου 

 Παρακολούθηση ρυμουλκούμεων 

 Μη έντυπη απόδειξη παράδοσης 

 Πληροφορίες κυκλοφορίας 

 Συστήματα πλοήγησης επί του οχήματος 
Η ώθηση για την εισαγωγή αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης του στόλου προέρχεται, 
σε μεγάλο βαθμό, από τους μεταφορείς και, σε μικρότερο βαθμό, από τους πελάτες τους. Τα 
οικονομικά οφέλη και οι βελτιώσεις στη λειτουργία των εμπορευματικών υπηρεσιών είναι οι 
βασικοί παράγοντες. Οι πηγές των εξοικονομήσεων είναι οι εξής: 

 Σύστημα καθοδήγησης του οδηγού και καταγραφή δεδομένων σχετικά με την απόδοση 
του οχήματος και του οδηγού. Αυτό οδηγεί σε οικονομικότερη και ασφαλέστερη οδήγηση και 
εντοπίζει τυχόν προβλήματα με το όχημα που επιτρέπει την προληπτική συντήρηση. Επίσης 
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση καυσίμου, και των ασφαλίστρων. 

 Βελτίωση της χρήσης του στόλου, με αποτέλεσμα την μείωση των χιλιομέτρων που 
διανύουν τα οχήματα και του κόστους των οδηγών. 

 Συστήματα πλοήγησης και πληροφόρησης σχετικά με την κυκλοφορία οδηγούν σε 
μειωμένες διανυθέντες χιλιομετρικές αποστάσεις και αποφυγή περιοχών με κυκλοφοριακή 
συμφόρηση. 

 Οφέλη για τους πελάτες, με την μορφή βελτιωμένης αξιοπιστίας των υπηρεσιών και 
καλύτερου συντονισμού των παραδόσεων, ειδικά όταν τα συστήματα προσφέρουν 
παρακολούθηση των οχημάτων και μη έντυπες αποδείξεις παράδοσης. 

 
Πέρα από τα προαναφερθέντα συστήματα τηλεματικής στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της 
αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι σκόπιμη η θέσπιση συγκεκριμένου ωραρίου που θα 
πραγματοποιούνται οι φορτοεκφορτώσεις (κυρίως τις πολύ πρωινές ώρες) και το οποίο θα 
πρέπει να τηρείται από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή τους καταστηματάρχες και τους 
μεταφορείς. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η κυκλοφορία οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, τα 
οποία είναι συνήθως και πιο ογκώδη και μπορεί να δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία 
και στάθμευση, τις ώρες αιχμής όπου ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων μετακινούνται με σκοπό 
την εργασία, την εκπαίδευση ή και τις αγορές. Με το συγκεκριμένο ωράριο οι φορτοεκφορτώσεις 
θα πραγματοποιούνται τις περιόδους της ημέρας όπου δεν υπάρχουν σημαντικοί φόρτοι 
κυκλοφορίας άλλων οχημάτων.  
 
Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τον καθορισμό συγκεκριμένων θέσεων 
στάθμευσης για τα οχήματα φορτοεκφορτώσεων προκειμένου να μην είναι αναγκασμένα να 
σταθμεύουν παράνομα παρακωλύοντας την κυκλοφορία, αλλά να μπορούν να σταθμεύουν 
πλησίον των εμπορικών καταστημάτων. Οι συγκεκριμένες θέσεις θα προορίζονται αποκλειστικά 
για τα τέτοιου είδους οχήματα μόνο κατά τη διάρκεια του ωραρίου. Τις υπόλοιπες ώρες θα 
μπορούν να σταθμεύουν συμβατικά οχήματα. Οι θέσεις αυτές θα μπορούν να είναι 
συμβεβλημένες και με το σύστημα τηλεματικής ώστε ο οδηγός να γνωρίζει ποια θέση είναι 
ελεύθερη.  
 
Επανακαθορισμός αποκλειστικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης 
Καθώς θα εφαρμοστούν μέτρα που θα επηρεάσουν την υφιστάμενη υποδομή, όπως 
προεκτάσεις πεζοδρομίων, επέκταση πεζοδρομημένων περιοχών, αναβάθμιση και ανάπτυξη 
ποδηλατοδρόμων, και αναπλάσεις περιοχών, θα πρέπει να γίνει επανακαθορισμός των θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης. Θα πρέπει να αναπτυχθούν θέσεις φορτοεκφόρτωσης στις περιοχές με 
εμπορικό ενδιαφέρον όπου το έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που είναι δύσκολη η 
δημιουργία αποκλειστικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης σε περιοχές που παράγουν μεταφορική 
κίνηση λόγω της γεωμετρίας των οδών και της δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης καθώς 
τα φορτηγά εμποδίζουν τα υπόλοιπα οχήματα, μπορούν να δημιουργηθούν ζώνες 
φορτοεκφόρτωσης παρά την οδό.  
 
Αυστηρή τήρηση ωραρίου και διάρκειας φορτοεκφόρτωσης 
Η επιβολή της τήρησης ωραρίου και της διάρκεια φορτοεκφόρτωσης αναφέρεται σε ενέργειες 
του Δήμου και της Αστυνομίας. Η αστυνόμευση μπορεί να γίνει τόσο με χρήση νέων 
τεχνολογιών (κάμερες, βάσεις δεδομένων) όσο και από ανάθεση στον Δήμο ο οποίος θα 
διαθέτει και θα επενδύει τα κέρδη από τα πρόστιμα στους παραβάτες των κανονισμών. 
 
Διερεύνηση ανάπτυξης Αστικού Κέντρου Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων για τη 
μεταφόρτωση αστικών διανομών.  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Τρικκαίων 
Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης 

 
 

53 
 

Το μέτρο αυτό συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων διανομής εντός μια περιοχής, 
προωθώντας την ενοποίηση φορτίων σε ένα ή περισσότερα κέντρα ομαδοποίησης 
εμπορευμάτων. Τέτοιου είδους κέντρα δίνουν την δυνατότητα οι διανομές να γίνονται από 
εταιρείες μεταφορείς εμπορευμάτων από ένα ειδικό κέντρο και όχι από τις ίδιες τις εταιρίες. Τα 
Αστικά Κέντρα Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων προσφέρουν υπηρεσίες ομαδοποίησης ή 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως υπηρεσίες αποθήκευσης, επιστροφή αγαθών, κοινό 
σημείο παράδοσης και διανομής για εταιρίες και κατ’ οίκον διανομή. Η θέση του Κέντρου 
δημιουργείται συνήθως σε στρατηγικό οδικό δίκτυο. Οι επιπτώσεις ενός Κέντρου μπορούν να 
είναι η μείωση του αριθμού των διαδρομών, μείωση οχηματοχιλιομέτρων, συντομότερος κύκλος 
διανομής, μείωση αριθμού παραδόσεων, ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις 
φορτοεκφόρτωσης, βιωσιμότερη χρήση τύπων μετακίνησης (π.χ. χρήση σιδηρόδρομου και 
ηλεκτροκίνητα οχήματα εντός αστικών περιοχών), μείωση του μοναδιαίου κόστους μεταφοράς 
και δυνατότητα κέρδους από επιστροφές φορτίων. Το μέτρο έχει και οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη που αφορούν: 

o Μείωση του πλήθους των ακατάλληλων φορτηγών 
o Μείωση της κίνησης των οχημάτων και της απόστασης που διανύουν 
o Μείωση του κόστους 

 

 
Εικόνα 1.27: Αστικό Κέντρο Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων (UCC) στο Broadmead του Bristol στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Το κέντρο δημιουργήθηκε το 2004. Η θέση του κέντρου βρίσκεται σε στρατηγικό οδικό δίκτυο (M4 
& M32); έκτασης 465 m2, 25 λεπτά από το Broadmead. Μειώθηκαν οι εμπορικές μετακινήσεις στο κέντρο 
της πόλης κατά 68%. Από την ημερομηνία έναρξης μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 εξοικονομήθηκαν πάνω 

από 40.000 οχηματοχιλιόμετρα και 5,29 τόνοι CO2. 

 

Διατάξεις ελεγχόμενης πρόσβασης σε οχήματα διανομής σε πεζοδρομημένες οδούς και 
οδούς ήπιας κυκλοφορίας.  
 

 Χρονικός περιορισμός πρόσβασης 
 
Τα μέτρα αυτά επιβάλλουν περιορισμούς στις ώρες που μπορεί να λάβει χώρα η 
εμπορευματική δραστηριότητα. Η πρόθεση είναι να μειωθούν οι εμπορευματικές μεταφορές 
κατά τις ώρες αιχμής στις αστικές περιοχές ή να απαγορευτούν οι παραδόσεις κατά τη 
διάρκεια της νύχτας λόγω περιορισμού του θορύβου. Η προώθηση των παραδόσεων σε 
ώρες χωρίς αιχμή είναι μία πολλά υποσχόμενη στρατηγική για την αντιστάθμιση των 
επιπτώσεων της κυκλοφορίας των αστικών εμπορευματικών μεταφορών. Οι παραδόσεις σε 
μη ώρες αιχμής έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση τις ώρες 
αιχμής, δίνοντας στους διανομείς μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για τις παραδόσεις τους 
και αποφεύγοντας καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Τέτοιου είδους χρονικοί περιορισμοί 
μπορούν να χωριστούν σε: 

o Περιορισμοί παράδοσης κατά τις πρωινές ώρες 
o Απαγορεύσεις παράδοσης κατά τις πρωινές ώρες 
o Απαγορεύσεις παράδοσης τις νυχτερινές ώρες  
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 Περιορισμοί στάθμευσης 
Συνήθως οι αποκλειστικές θέσεις φορτοεκφόρτωσης δεν επαρκούν για να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες των οχημάτων που μεταφέρουν εμπορεύματα. Οι διανομείς αναγκάζονται να 
διπλοσταθμεύουν, καθώς η ζήτηση για στάθμευση υπερβαίνει την προσφορά των 
αποκλειστικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης. Η έλλειψη χώρων παράδοσης μετατοπίζει τις 
διαδικασίες παράδοσης στις λωρίδες κυκλοφορίας ή στα πεζοδρόμια και οδηγεί σε 
συμφόρηση και δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις για άλλους τους χρήστες της οδού. 
Επιπλέον ο σχεδιασμός και οι τοποθεσίες των θέσεων φορτοεκφορτώσεων είναι σε πολλές 
πόλεις ανεπαρκείς. Πολλές οδοί δεν έχουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ώστε να 
φιλοξενήσουν φορτηγά και των εξοπλισμό τους, και μερικές φορές οι θέσεις που υπάρχουν 
σχεδιάζονται χωρίς σχεδιασμό μεγάλης κλίμακας και μετά από απαίτηση ενός τοπικού 
καταστηματάρχη. Πλέον τίθενται σε εφαρμογή ειδικά μέτρα όπου σε συγκεκριμένες οδούς 
περιορίζεται η στάθμευση και η στάση κατά τις ώρες αιχμής. Οι κύριοι τύποι περιορισμού 
στάθμευσης είναι: 

o Περιορισμοί φόρτωσης και στάθμευσης 
o Συστήματα κράτησης κατά παραγγελία χώρου στάθμευσης  
o Χώροι στάθμευσης με χρονική μίσθωση 

 

 Περιβαλλοντικοί περιορισμοί 
Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στη διατήρηση της βιωσιμότητας των κέντρων των πόλεων 
προσπαθώντας να μειώσει τις αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις λόγω των φορτηγών 
οχημάτων, τόσο από άποψη εκπομπών όσο και από άποψη θορύβου. Τέτοιου είδους μέτρα 
έχουν θετικές επιδράσεις για δύο λόγους. Αφενός μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των εμπορευματικών μεταφορών, και από την άλλη προάγουν τη χρήση καθαρών 
τεχνολογιών προωθώντας τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων ή οχημάτων με χαμηλές 
εκπομπές για τις αστικές παραδόσεις. Η εισαγωγή ζωνών χαμηλών εκπομπών μπορεί να 
απαγορεύσει κάθε κυκλοφορία οχημάτων που δεν πληρούν κάποιο περιβαλλοντικό 
πρότυπο (περιορισμοί που σχετίζονται με τον κινητήρα). Τα βασικά μέτρα περιβαλλοντικών 
περιορισμών είναι τα εξής: 

o Περιορισμοί ανάλογα με τον κινητήρα των οχημάτων 
o Περιορισμοί θορύβου 
o Ζώνες χαμηλών εκπομπών 

 

 Περιορισμού πρόσβασης μεγέθους / φόρτωσης 
Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στη βιωσιμότητα των αστικών περιοχών και στη βελτιστοποίηση 
της χρήσης του δημόσιου χώρου. Οι περιορισμοί εμποδίζουν οχήματα συγκεκριμένου 
βάρους ή μεγέθους (μήκους ή πλάτους) από τη χρήση συγκεκριμένης οδού ή περιοχής και 
μπορεί να έχει οφέλη την κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα οδικά ατυχήματα που 
προκαλούνται από μεγάλου μεγέθους φορτηγά. Επιπλέον για να μειωθεί ο αριθμός των 
μετακινήσεων προς μία περιοχής, τέτοιου είδους μέτρο μπορεί να επιβάλει ένα ελάχιστο 
συντελεστή φόρτωσης ανά φορτηγό, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα των αστικών 
παραδόσεων. Τα βασικότερα μέτρα τέτοιου περιορισμού είναι: 

o Περιορισμοί μεγέθους και βάρους οχήματος 
o Περιορισμοί συντελεστή φορτίου 

Για την εφαρμογή και επιβολή των κανονισμών περιορισμών πρόσβασης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και τεχνητά εμπόδια όπως: 

 Ανακλινόμενα εμπόδια (μπορούν να ελέγχονται και ηλεκτρονικά για την πρόσβαση των 
επιτρεπόμενων οχημάτων) 
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Εικόνα 1.28: Παράδειγμα ανακλινόμενων εμποδίων 

 

 Περιορισμοί εύρους (ώστε να μπορούν να διέρχονται οχήματα έκτακτης ανάγκης και άλλοι 
χρήστες της υποδομής που τους επιτρέπεται η πρόσβαση) 

 
Εικόνα 1.29: Παράδειγμα αυτοματοποιημένης διάταξης περιορισμού εύρους 

 

Ενθάρρυνση διανομών με ποδήλατο (για μικρές αποστάσεις) και με οχήματα “καθαρής” 
ενέργειας 

 Διανομές με ποδήλατο (για μικρές αποστάσεις) 
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Σε πολλές πόλεις με σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, τα μεγάλα οχήματα 
διανομής αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο να μεταφέρουν αγαθά στα κέντρα των 
πόλεων. Η χρήση ποδηλάτων για την παράδοση μικρών πακέτων και δεμάτων και 
τρικύκλων για βαρύτερα εμπορεύματα μπορεί να αποτελέσει λύση. Ηλεκτρικά ποδήλατα και 
τρίκυκλα συχνά χρησιμοποιούνται για κίνηση μαζί με την μηχανοκίνητη κυκλοφορία σε 
οδούς, σε ποδηλατόδρομους και σε πεζόδρομους. Εταιρίες που χρησιμοποιούν τέτοιου 
είδους οχήματα πολλές φορές έχουν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και 
δραστηριοποιούνται με δημόσιές επιδοτήσεις. Βασικό στόχος και κίνητρο είναι η 
αποδοτικότητα καθώς τους παρέχονται ευκαιρίες για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης 
και χρήσης διαδρομών που απαγορεύονται σε φορτηγά οχήματα. Τα ποδήλατα διανομών 
πρέπει να έχουν πρόσβαση στο οδικό δίκτυο και σε λωρίδες λεωφορείων και ποδηλάτων 
ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά. Η χρήση τέτοιους είδους ποδηλάτων απαιτούν κατά 
κανόνα μία ή περισσότερες αποθήκες στο κέντρο της πόλης για μεταφορά εμπορευμάτων 
από μεγαλύτερα φορτηγά, ώστε τα ποδήλατα να αναλαμβάνουν την τελευταία μικρότερη 
διαδρομή διανομής.  
 

 
Εικόνα 1.30: Mία εταιρεία που παραδίδει δέματα στο κέντρο του Παρισιού με ηλεκτρικά ποδήλατα. 

 Κίνητρα και επιδοτήσεις 
Τέτοιου είδους μέτρο χρησιμοποιείται για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης βιώσιμης αστικής 
διανομής. Η άμεση παροχή κινήτρων ή επιδοτήσεων από τις τοπικές αρχές στους 
διάφορους φορείς αστικών διανομών δεν χρησιμοποιείται ευρέως επειδή είναι ιδιαίτερα 
δαπανηρή, ενώ οι διατάξεις που συνεπάγονται με μειώσεις που αφορούν στο κόστος για 
τους διανομείς (έμμεσα κίνητρα) χρησιμοποιούνται συχνότερα. Τα κίνητρα μπορεί να είναι 
οικονομικά, όπως για παράδειγμα η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ή οχημάτων χαμηλών 
εκπομπών) ή ανταγωνιστικά, όπως το να επιβραβεύονται οι φορείς  που συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις του συστήματος, όπως τα όρια σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών, την 
πλήρωση των οχημάτων, με το να μπορούν να εισέρχονται σε περιβαλλοντικές ζώνες για 
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, να χρησιμοποιούν λεωφορειολωρίδες κ.λπ. 

 
Νέες Τεχνολογίες 

 Πληροφοριακά Συστήματα σε Πραγματικό Χρόνο (RTIS) 
Τα Πληροφοριακά Συστήματα σε Πραγματικό Χρόνο (RTIS) είναι ένα σύνολο τεχνολογιών 
και στρατηγικών που μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση και διαχείριση της 
κυκλοφορίας και αφορούν:1) την οδική ασφάλεια, 2) τη μείωση της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης, 3) πληροφόρηση των διανομέων. Τα Πληροφοριακά Συστήματα βασίζονται σε 
ένα σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών που ανταποκρίνεται σε δραστηριότητες/γεγονότα 
(δεδομένα που συλλέγονται), δημιουργεί άμεση ανταπόκριση (πληροφορίες για τον χρήστη) 
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και έχει άμεσο αντίκτυπο στην λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο για χρήστες και 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων. 

 Συστήματα δυναμικής δρομολόγησης  
Τέτοιου είδους συστήματα χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές για την ενίσχυση της 
ασφάλειας και τον εντοπισμό των παραβιάσεων των κανονισμών πρόσβασης. Η 
δρομολόγηση των οχημάτων βασίζεται σε συστήματα ευφυών μεταφορών (ITS) και 
απατούν δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες σχετικά με τις χρήσης γης 
της περιοχής και του οδικού δικτύου. 
 

Ο Δήμος, ο Εμπορικός Σύλλογος, Εταιρείες Logistics, Αστυνομικές αρχές, το Τμήμα-φορέας 
κινητικότητας και άλλοι φορείς που επηρεάζονται από τους αστικές διανομές θα πρέπει μέσω 
συναντήσεων να συμφωνήσουν στον επανακαθορισμό των θέσεων φορτοεκφόρτωσης και της 
αναθεώρησης τους στο μέλλον, την διερεύνηση ανάπτυξης Αστικού Κέντρου Ομαδοποίησης 
Εμπορευμάτων, στις διάφορες διατάξεις ελεγχόμενης πρόσβασης και στα πιθανά κίνητρα που 
θα δοθούν για εναλλακτικά μέσα μεταφορών. 

Για την περίπτωση των Τρικάλων, οι δράσεις που προβλέπονται για το σύστημα 
εμπορευματικών μεταφορών είναι: 

 Μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία Αστικού Κέντρου Ομαδοποίησης 
Εμπορευμάτων και διερεύνηση της θέσης εγκατάστασης του. 

 Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη υποδομών και κινήτρων που θα αφορούν την 
προώθηση οχημάτων διανομών με εναλλακτικά καύσιμα (π.χ. θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων, χρήση ποδηλάτων για μικρά φορτία και μικρές διαδρομές κ.ά.) 

 Μελέτη Οργάνωσης του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών που θα εξετάζει τον 
επανακαθορισμό αποκλειστικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 
συνθήκες στις οδούς μετά την εφαρμογή των μέτρων του ΣΒΑΚ (Υποδομές, ποδηλάτων, 
πεζών, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, οργάνωση στάθμευσης κ.α.), την διερεύνηση 
εγκατάστασης υποδομών και συστημάτων για διατάξεις ελεγχόμενης πρόσβασης σε οδούς 

 Εγκατάσταση Διατάξεων ελεγχόμενης πρόσβασης σε οχήματα διανομής σε 
πεζοδρομημένες οδούς και οδούς ήπιας κυκλοφορίας. (Συνέργεια με μέτρο «Έξυπνες 
εφαρμογές και πληροφόρηση») 

 Προγραμματισμός και εφαρμογή αποτελεσματικής αστυνόμευσης 
 

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Η πρωτογενής έρευνα ανέδειξε προβλήματα που σχετίζονται με φορτοεκφορτώσεις εκτός 
ωραρίου, ελλείψεις σε χώρους, σημεία και θέσεις στάθμευσης αποκλειστικά για τροφοδοσία και 
παράνομη στάθμευση από τους διανομείς οι οποίοι συχνά πραγματοποιούν της 
φορτοεκφορτώσεις ακριβώς μπροστά από τις εισόδους των επιχειρήσεων, ακόμα και όταν 
υπάρχει κενή ειδικά διαμορφωμένη θέση φορτοεκφόρτωσης κοντά. Όλα τα παραπάνω 
επιδεινώνουν ή δημιουργούν θέματα κυκλοφοριακής συμφόρησης στο κέντρο της πόλης των 
Τρικάλων. Συμπερασματικά, προκύπτει ανάγκη μελέτης και θέσπισης κανόνων για τις 
εμπορευματικές μεταφορές εντός της πόλης. Οι φορείς της Τρικάλων ανέδειξαν με τις 
τοποθετήσεις τους τα παραπάνω ζητήματα, δίνοντας βάρος και στη διέλευση των βαρέων 
οχημάτων εντός της πόλης. 

8. Πεδίο εφαρμογής 

To εξεταζόμενο μέτρο αφορά την αστική περιοχή του Δήμου Τρικκαίων. Συγκεκριμένα πρέπει να 
εφαρμοστεί κυρίως για την Περιοχή Α και Β (αστικός πυρήνας και περιαστικές περιοχές 
Τρικάλων) καθώς εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης και πολλές 
εμπορικές δραστηριότητες και διανομές.  
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 Προτεραιότητα Μέτρια 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας X 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου 
 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της παρέμβασης X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής 
 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων 
 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης 
 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 
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Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη κινήτρων για την χρήση 
εναλλακτικών μέσων 

3 έως 6 μήνες 

Μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία 
Αστικού Κέντρου Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων 

9 έως 12 μήνες 

Μελέτη Οργάνωσης Συστήματος  
1) Διερεύνηση των νέων εμπορευματικών ροών 
2) Ανάπτυξη/Αναθεώρηση κανονισμού εμπορευματικών μεταφορών 
3)  Διερεύνηση αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 

6 έως 9 μήνες 

Προμήθεια και Εγκατάσταση Διατάξεων ελεγχόμενης 
πρόσβασης σε οχήματα διανομής 

6 έως 9 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 
Δήμος Τρικκαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, Σχετικοί Φορείς  

Υλοποίησης: Δήμος Τρικκαίων, Σχετικοί Φορείς 

Εποπτείας: Δήμος Τρικκαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
+ Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης 
+ Οδική ασφάλεια 
+ Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης βαρέων οχημάτων 
+ Ρύθμιση της τροφοδοσίας των καταστημάτων 
+ Περιορισμός παράνομης στάθμευσης 

Δείκτες 
παρακολούθησης 

 Αριθμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης (e-government) 
που διατίθενται από τον Δήμο 

 Ποσοστό μετακινήσεων με ποδήλατο στην κατανομή κατά μέσο 

Προεκτίμηση 
δαπάνης 

 Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη κινήτρων για την χρήση 
εναλλακτικών μέσων: 15.000 έως 20.000 € 

 Μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία Αστικού 
Κέντρου Ομαδοποίησης Εμπορευμάτων: 20.000 έως 30.000 € 

 Μελέτη οργάνωσης των εμπορευματικών μεταφορών: 50.000 € έως 
60.000 € 

 Προμήθεια και Εγκατάσταση Διατάξεων ελεγχόμενης πρόσβασης σε 
οχήματα διανομής: 700.000 έως 1.000.000 € 

 Διαμόρφωση υποδομής: 2.000 έως 3.000 € / Θέση 
φορτοεκφόρτωσης (εσοχή, σήμανση κ.ά.) 

Χρηματοδότηση ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, Ίδιοι πόροι 
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Τίτλος Βελτίωση και επέκταση υποδομών πεζών 
Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Προώθηση μη-μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

1.2) Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας 
1.4) Αναβάθμιση δικτύου πεζοδρομίων με απαραίτητες υποδομές 
υποστήριξης  
2.2) Αύξηση του μεριδίου χρήσης ΜΜΜ για μετακινήσεις εντός της 
πόλης και για μετακινήσεις από και προς τους γειτονικούς οικισμούς 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

ΠΕΠ Θεσσαλίας (2014-2020): 
 

 Άξονας 04 – Ανάπτυξη- Εκσυγχρονισμός-Συμπλήρωση 
υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

 Άξονας 03 – Προστασία του περιβάλλοντος- Μετάβαση σε μία 
οικονομία φιλική στο περιβάλλον 

2. ΕΠ " ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ": 
 

 Άξονας 08 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές  

 Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση Αστικού 
Περιβάλλοντος (ΤΣ)  

 Άξονας  10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών 
Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση στις Αστικές 
Περιοχές 

 Άξονας 12 – Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της 
Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου 

 

3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Τρικκαίων 2014-2019 (ΕΠΔΤ): 

 

 Βελτίωση κινητικότητας πεζών με αναβάθμιση πεζοδρομίων και 
δημιουργία πεζοδρόμων  

 Ανακατασκευή των πεζοδρομίων του κεντρικού ιστού της πόλης 
των Τρικάλων 

 Aνάπλαση πεζοδρομίου από οδό Καλαμπάκας έως γέφυρα 
¨ΓΚΙΚΑ¨ 

 Διαμόρφωση του πεζοδρομημένου τμήματος της οδού Ασκληπιού 
 
4. 1

ο
 Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενέργεια 2010-2020 (ΣΔΑΕ): 

Αύξηση μετακινήσεων πεζών για αποστάσεις: 1km 
 
5. Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Τρικκαίων 
(2018): 
 

 Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας & Πλατείας Εθνικής 
Αντίστασης. Ενοποίηση με παρόχθια ζώνη. 

 Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών 
κόμβων 

Χαρακτήρας 
Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Το περπάτημα μπορεί να αποτελέσει είτε μέσο αυτοτελούς μετακίνησης, είτε τμήμα μιας 
μετακίνησης που πραγματοποιείται με το αυτοκίνητο, ή με άλλο μέσο μεταφοράς για τη 
μετάβαση από το σημείο προέλευσης στη θέση στάθμευσης ΙΧ/στάσης ΜΜΜ και αντίστοιχα 
από τη θέση στάθμευσης ΙΧ / στάσης ΜΜΜ στο σημείο προορισμού. Γίνεται επομένως 
αντιληπτό πως η εξασφάλιση υψηλού βαθμού ποιότητας πεζοδρομίων, τόσο από άποψη 
κατασκευής και ελκυστικότητας, όσο και μεταξύ τους συνδεσιμότητας, θα πρέπει να αποτελεί 
ζήτημα υψηλούς προτεραιότητας σε κάθε αστικό περιβάλλον.  
 
Στα Τρίκαλα, καταγράφηκε υψηλό ποσοστό (26%) πεζής μετακίνησης σε σύγκριση με τις 
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υπόλοιπες πόλεις στην Ελλάδα, όπως προέκυψε από την έρευνα μετακινήσεων που 
πραγματοποιήθηκε κατά την εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Το συγκριτικά μικρό μέγεθος της πόλης, το 
ήπιο ανάγλυφο και κυρίως το δίκτυο πεζοδρόμων στον κεντρικό αστικό ιστό (Ασκληπιού, 
Ηρώων Πολυτεχνείου κ.λπ.) συμβάλλουν σημαντικά στην άνετη πεζή μετακίνηση εντός της 
πόλης.   
 
Η επέκταση και εγκατάσταση πεζοδρομίων, κυρίως στα σημεία που δεν υπάρχουν ή έχουν 
ανεπαρκές πλάτος, καθώς και η στοχευμένη επέκταση των πεζοδρόμων και των οδών ήπιας 
κυκλοφορίας θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου πεζή μετακίνησης 
στην πόλη των Τρικάλων, θα επιτρέψουν την άνετη κίνηση των πεζών στις οδούς, βελτιώνοντας 
την ταχύτητα μετακίνησης τους και την οδική ασφάλεια. Το συγκεκριμένο μέτρο είναι άμεσα 
συνδεδεμένο με τα μέτρα που αναφέρονται στις "Διατάξεις ασφαλούς διάσχισης για πεζούς και 
ποδήλατα", "Διατάξεις μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας"  και στη "Βελτίωση 
υποδομών ΑμεΑ".  
 
Η εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης κατοίκων και επισκεπτών, 

αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό για πόλεις με αναπτυσσόμενο τουρισμό, όπως τα Τρίκαλα. 

Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

πληροφόρησης με την φυσική παρουσία πινακίδων (Εικόνα 6.31).  

 
Εικόνα 1.31: Συστημα πινακίδων πληροφόρησης στο Seattle, 2019 

 

Το κύριο σύστημα που απευθύνεται σε πεζούς και ποδηλάτες αποτελείται από διαφορετικά 

επίπεδα πινακίδων πληροφόρησης που θα λειτουργούν συμπληρωματικά με την διαδικτυακή 

πληροφόρηση. Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται, αφορούν τοπόσημα, ιστορικούς 

τόπους, εμπορικές οδούς, υπηρεσίες, σταθμούς Δημόσιας συγκοινωνίας και θέσεις διάσχισης 

του Λυθαίου. Για κάθε προορισμό θα παρέχεται η πληροφορία του χρόνου διαδρομής για 

μετακίνηση πεζού και ποδήλατου.  

Οι θέσεις ενδιαφέροντος που θα αναδεικνύονται μέσω του συστήματος πληροφόρησης με 

φυσικές πίνακές και ο χάρτης που θα διαμορφωθεί (α επίπεδο πληροφόρησης), θα προκύψει 

από συμμετοχική διαδικασία του Δήμου με εμπλεκόμενους φορείς των Τρικάλων που 

σχετίζονται με εμπορικές, τουριστικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Από τη διαδικασία διαβούλευσης με τους φορείς και τους πολίτες καθώς και από τα 
αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας στην περιοχή μελέτης αλλά και από τις προτάσεις 
προηγούμενων μελετών (κυρίως του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και της ΣΒΑΑ), 
προτείνεται η αναβάθμιση των υποδομών πεζή μετακίνησης σε τρία (3) στάδια: 
 
1.  Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (έως 2021): 
• Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων στο βασικό οδικό 
δίκτυο της κεντρικής περιοχής  
• Επέκταση και εγκατάσταση καθοδηγητικής σήμανσης με φυσική παρουσία πινακίδων για 
πεζούς και ποδηλάτες  
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• Μελέτη Ολοκληρωμένου Συστήματος πληροφοριακών πινακίδων για πεζούς και ποδηλάτες 
 
2. Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (έως 2025): 
• Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων στο σύνολο του 
οδικού δικτύου 
• Προτείνεται βέλτιστο πλάτος πεζοδρομίων (όπου δεν υπάρχουν) στο βασικό οδικό δίκτυο της 
κεντρικής περιοχής εκατέρωθεν της οδού τα 2,05 μ. και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν τα 2,05 μ 
από τη μία πλευρά της οδού 
• Ενοποίηση Πλατειών Ηρώων Πολυτεχνείου και Εθνικής Αντίστασης με πεζοδρομήσεις και 
διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αθανασίου 
Διάκου- Νικοτσάρα- Στρ. Σαράφη-Όθωνος- Κολοκοτρώνη (Εικόνα 6.32) 
• Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πινακίδων για πεζούς και ποδηλάτες 

 
Εικόνα 1.32: Σχέδιο πεζοδρόμησης και οδών ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή της Πλ. Ηρώων 

Πολυτεχνείου 

3. Μακροπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (έως 2030): 
• Προτείνεται βέλτιστο πλάτος πεζοδρομίων στο σύνολο του οδικού δικτύου της περιοχής 
μελέτης εκατέρωθεν της οδού τα 2,5 μ. και όπου δεν μπορεί να τηρηθεί το βέλτιστο πλάτος, 
ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου 1,65 μ. εκατέρωθεν της οδού και όπου και αυτό δεν είναι δυνατό 
τουλάχιστον ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου 1,65 μ. από τη μία πλευρά της οδού  
 
Κατά το στάδιο του οριστικού σχεδιασμού και της υλοποίησης, θα γίνει χρήση των ελληνικών 
προδιαγραφών (π.χ. εγχειρίδιο: Σχεδιάζοντας για όλους) και η αξιολόγηση καλών ευρωπαϊκών 
πρακτικών για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί κατά τον 
σχεδιασμό στις διαμορφώσεις των κόμβων για πεζούς, ποδηλάτες και οχήματα. 

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Το υφιστάμενο δίκτυο πεζοδρόμων καλύπτει το ~1.5% του συνολικού οδικού δικτύου και το 
δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας καλύπτει επίσης παρόμοιο ποσοστό. Οι υφιστάμενες υποδομές 
πεζών (πεζόδρομοι, πεζοδρόμια και οδοί ήπιας κυκλοφορίας) εμφανίζουν συχνά χαμηλό 
επίπεδο συντήρησης, κακοτεχνίες, σχεδιαστικές αστοχίες, αποκλίσεις από τις προδιαγραφές 
προσβασιμότητας των ΑμεΑ και αρκετές παραβάσεις εξαιτίας των οδηγών μηχανοκίνητων 
μέσων κυκλοφορίας και των παρακείμενων εμπορικών δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικά, κατά 
την πρωτογενή έρευνα και αυτοψία, τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν 
αφορούσαν: (α) στη συχνή παρουσία σταθμευμένων οχημάτων, κυρίως στους πεζοδρόμους 
γύρω από την Κεντρική Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, (β) σε συχνές παραβάσεις διέλευσης 
οχημάτων στους δευτερεύοντες άξονες πεζοδρόμων κυρίως γύρω από την Ασκληπιού, (γ) στον 
ανεπαρκή σχεδιασμό ή την πλήρη απουσία ραμπών και οδηγών όδευσης τυφλών σχεδόν σε 
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όλο το δίκτυο πεζοδρόμων και (δ) στην ελλιπή συντήρηση των δαπέδων κίνησης των πεζών σε 
πολλά σημεία του βασικού οδικού δικτύου.  
Η αναβάθμιση των υποδομών πεζή μετακίνησης αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την 
απαιτούμενη ασφάλεια και προσπελασιμότητα της πόλης από όλους και κυρίως από τους 
ευάλωτους χρήστες. Η επέκταση των πεζοδρόμων και των οδών ήπιας κυκλοφορίας στην 
περιοχή της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης θα 
αναζωογονήσει το κέντρο της πόλης και θα συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση της όψης 
της. Επιπλέον, θα ανακατανείμει το δημόσιο χώρο κυκλοφορίας υπέρ της ήπια κινητικότητας και 
της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης. Το υπόψη μέτρο αποτελεί κύριο εργαλείο στην επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων του ΣΒΑΚ καθώς και του επικρατέστερου σεναρίου εξέλιξης της πόλης 
("Περισσότερος χώρος στις ήπιες μορφές μετακίνησης- Ενίσχυση πεζών και ποδηλάτων") 

8. Πεδίο εφαρμογής 

Το εξεταζόμενο μέτρο αφορά τις περιοχές Α & Β (αστικός πυρήνας και περιαστικές περιοχές 
Τρικάλων), με μεγαλύτερη έμφαση στις περιοχές Β, στις οποίες υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για 
τέτοιου είδους υποδομές 

Υ
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Προτεραιότητα Πολύ Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της παρέμβασης X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 
Ενοποίηση Πλατειών Ηρώων Πολυτεχνείου και Εθνικής 
Αντίστασης με πεζοδρομήσεις και διαμόρφωση οδών ήπιας 
κυκλοφορίας στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 
Αθανασίου Διάκου- Νικοτσάρα- Στρ. Σαράφη-Όθωνος- 
Κολοκοτρώνη  

Οριστικές μελέτες 

Υλοποίηση 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το 

ΣΒΑΑ 

Αναβάθμιση υποδομών πεζών: 

Αντικατάσταση και επισκευή φθαρμένων πεζοδρομίων 

Επέκταση πλάτους πεζοδρομίων στα 1.65 – 205 μ 

 

Σταδιακή Υλοποίηση 

Ολοκληρωμένο σύστημα πινακίδων για πεζούς και ποδηλάτες 

Σχεδιασμός συστήματος 

Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων 

 

6 έως 9 μήνες 

6 έως 12 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Τρικκαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Υλοποίησης: Δήμος Τρικκαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας (αδειοδοτήσεις) 

Εποπτείας: Δήμος Τρικκαίων, Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
+ Ανάδειξη της πεζής μετακίνησης ως κύριου και ασφαλούς τρόπου μετακίνησης  
+ Ασφαλής μετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών 
+ Προώθηση "ήπιων" μορφών μετακίνησης 
+ Τόνωση εμπορικότητας οδών 
- Μείωση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό 
- Ανάγκη ρύθμισης τροφοδοσίας καταστημάτων 
- Αύξηση χρόνου μετακίνησης με Ι.Χ. αυτοκίνητο εξαιτίας μειωμένων ταχυτήτων (διέλευση από 
οδούς ήπιας κυκλοφορίας) η ανάγκης εκτέλεσης περιπορείας (γύρω από πεζοδρόμους). 

Δείκτες 
Παρακολούθησης 

 Ποσοστό μετακινήσεων πεζή στην κατανομή κατά μέσο 
 Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου που αντιστοιχεί σε οδούς ήπιας 

κυκλοφορίας 
 Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου που αντιστοιχεί σε οδούς ήπιας 

κυκλοφορίας 
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 Ποσοστό πεζοδρομίων που είναι σε ικανοποιητική/καλή κατάσταση 
 Ποσοστό πεζοδρομίων με μεικτό πλάτος που πληροί τις 

προδιαγραφές 
 Ποσοστό παιδιών που μετακινούνται με ποδήλατο ή πεζή από/προς 

το σχολείο 

Προεκτίμηση 
δαπάνης 

 Ενοποίηση Πλατειών: 1.300.000€ (Σύμφωνα με το ΣΒΑΑ) 
 Επέκταση πλάτους πεζοδρομίων: 1.500.000€ 
 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ολοκληρωμένου συστήματος 

πληροφόρησης για πεζούς και ποδηλάτες: 35.000 € 

Χρηματοδότηση ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, ΟΧΕ ΒΑΑ, Ίδιοι πόροι 
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Τίτλος 
Βελτίωση υποδομών ποδηλάτου-  

Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων 
Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Προώθηση μη-μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

1.1 Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων σύμφωνα με τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές 
2.2) Αύξηση του μεριδίου χρήσης ΜΜΜ για μετακινήσεις εντός της 
πόλης και για μετακινήσεις από και προς τους γειτονικούς οικισμούς 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

1. ΠΕΠ Θεσσαλίας (2014-2020): 
*Άξονας 04 – Ανάπτυξη- Εκσυγχρονισμός-Συμπλήρωση υποδομών για 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
*Άξονας 03 – Προστασία του περιβάλλοντος- Μετάβαση σε μία 
οικονομία φιλική στο περιβάλλον 
 
2. ΕΠ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ": 
*Άξονας 08 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές  
*Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση Αστικού 
Περιβάλλοντος (ΤΣ)  
*Άξονας  10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών 
Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση στις Αστικές Περιοχές 
*Άξονας 12 – Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της Ενσωμάτωσης 
του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου 
 
3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Τρικκαίων 2014-2019 (ΕΠΔΤ): 
* Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων 
* Κατασκευή ποδηλατόδρομων από την αρχή της οδού ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
έως και τέρμα ΚΟΝΔΥΛΗ, εντός της πόλης των Τρικάλων. 
* Κατασκευή παραποτάμιου ποδηλατόδρομου και ανάπλαση 
πεζοδρομίου από οδό Καλαμπάκας έως γέφυρα ¨ΓΚΙΚΑ¨ και σύνδεση 
νέων ποδηλατόδρομων με υφιστάμενους στον αστικό ιστό της πόλης 
των Τρικάλων 
 
4. 1

ο
 Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενέργεια 2010-2020 (ΣΔΑΕ): 

* Μελέτη για δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων 
* Αύξηση μετακινήσεων με ποδήλατο: 20% 
 
5. Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Τρικκαίων 
(2018): 
* Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων 

Χαρακτήρας 
Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: 
 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Το ποδήλατο αποτελεί ένα μέσο μετακίνησης χαμηλού κόστους, το οποίο είναι ιδιαίτερα φιλικό 
προς το περιβάλλον. Οι μετακινήσεις με ποδήλατο γίνονται με την κατανάλωση ανθρώπινης 
ενέργειας, προσδίδοντας στους χρήστες του συγκεκριμένου μέσου καλύτερη υγεία και ποιότητα 
ζωής σε βάθος χρόνου. Ταυτόχρονα, τα ποδήλατα δεσμεύουν μικρή έκταση κατά την κίνηση και 
στάθμευση τους σε σχέση με τα Ι.Χ αυτοκίνητα, «εξοικονομώντας» δημόσιο χώρο για άλλες 
χρήσεις.  
 
Στα Τρίκαλα, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες ήδη χρησιμοποιούν το ποδήλατο ως μέσο 
μετακίνησης σε υψηλό ποσοστό (29%) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες πόλεις στην Ελλάδα, 
όπως προέκυψε από την έρευνα μετακινήσεων που πραγματοποιήθηκε κατά την εκπόνηση του 
ΣΒΑΚ. Το ανάγλυφο της πόλης ενθαρρύνει αυτήν τους επιλογή καθώς και η υπηρεσία 
κοινόχρηστων ποδηλάτων που λειτουργεί ο Δήμος.  
 
Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη των Τρικάλων, θα 
επιτρέψει την άνετη κίνηση των ποδηλάτων στις οδούς, βελτιώνοντας την ταχύτητα μετακίνησης 
με ποδήλατο και την οδική ασφάλεια πεζών και ποδηλατιστών. Το συγκεκριμένο μέτρο είναι 
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άμεσα συνδεδεμένο με την εγκατάσταση θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων, καθώς οι παράμετροι 
σχεδιασμού αλληλεξαρτώνται, καθώς και με την ίδρυση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων.  
 
Από τη διαδικασία διαβούλευσης με τους φορείς και τους πολίτες καθώς και από τα 
αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας στην περιοχή μελέτης αλλά και από τις προτάσεις 
προηγούμενων μελετών (κυρίως της ΣΒΑΑ), προτείνεται η ανάπτυξη του δικτύου 
ποδηλατοδρόμων σε τρία (3) στάδια (Εικόνα 6.33.): 

 
Εικόνα 1.33: Σχέδιο ανάπτυξης δικτύου ποδηλατικών διαδρομών 

1.  Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (έως 2021): 
• Αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου και συντήρηση όπου απαιτείται: (α) Διαμόρφωση 
διατομών σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές, (β) Συμπλήρωση οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης, κυρίως στις διασταυρώσεις με άλλες οδούς και (γ) Βελτίωση ορατότητας και τάπητα 
κυκλοφορίας  
• Μικτή κυκλοφορία πεζών και ποδηλάτων στους πεζοδρόμους με επαρκές πλάτος 
 
2. Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (έως 2025): 
• Σύνδεση υφιστάμενων τμημάτων ποδηλατοδρόμων μεταξύ τους 
• Επέκταση και πύκνωση του δικτύου στον αστικό πυρήνα προς τη δημιουργία ενιαίου δικτύου: 
(α) Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων μέσω Βενιζέλου, Αγίου Κωνσταντίνου και 
Καβράκου έως τον ΟΣΕ (διπλής κατεύθυνσης πάνω στο οδόστρωμα), (β) Επέκταση μέσω 
Λάκμωνος-Πελέκη-Μετεώρων-ΟΣΕ (διπλής κατεύθυνσης πάνω στο οδόστρωμα) και (γ) 
Επέκταση μέσω 5ης Μεραρχίας και ενοποίηση Τσιτσάνη με Κονδύλη (διπλής κατεύθυνσης 
πάνω στο οδόστρωμα). 
 
3. Μακροπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (έως 2030): 
• Δημιουργία δικτύου προς περιαστικές δραστηριότητες με σκοπό την άθληση και τη ψυχαγωγία: 
(α) Σύνδεση  ΤΕΦΑΑ μέσω παραποτάμιας πορείας (οδός Σκοπέλου) που θα καταλήγει στο 
μουσείο Τσιτσάνη και τη Σατωβριάνδου (ποδηλατόδρομος διαχωρισμένος από την υπόλοιπη 
κυκλοφορία στο νέο τμήμα κατασκευής) και (β) Υιοθέτηση της πρότασης της ΣΒΑΑ με 
δημιουργία κυκλικής διαδρομής περί της περιοχής του Αγίου Γεωργίου (ποδηλατόδρομος 
διαχωρισμένος από την υπόλοιπη κυκλοφορία). 
• Επέκταση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών μέσω Καλυψούς-Αρριανού-Καρδίτσης σε 
συνδυασμό με την ανάπλαση της οδού Καρδίτσης (που προβλέπεται στη ΣΒΑΑ) 
 
Κατά το στάδιο του οριστικού σχεδιασμού και της υλοποίησης, θα γίνει χρήση των ελληνικών 
προδιαγραφών για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων και η αξιολόγηση καλών ευρωπαϊκών 
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πρακτικών για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί κατά τον 
σχεδιασμό στις διαμορφώσεις των κόμβων για πεζούς, ποδηλάτες και οχήματα. Σήμανση, 
χρωματισμός, αλλαγή υφής και υπερύψωση οδοστρώματος αποτελούν ενδεικτικές μέθοδοι 
παροχής προτεραιότητας στο ποδήλατο που θα πρέπει να εφαρμοστούν για την 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ποδηλατιστών. 
 
Εισαγωγή Συστήματος Ενοικιαζόμενων ποδηλάτων: 

Το είδος του συστήματος που θα επιλεγεί θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 
σκοπιμότητας που θα εκπονήσει ο Δήμος και η οποία θα προδιαγράφει τα δομικά και 
λειτουργικά στοιχεία του συστήματος (είδος, πλήθος στόλου, πολιτική τιμολόγησης, χωροθέτηση 
στάσεων, θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας) και θα αναφέρει αν κρίνεται σκόπιμο η προτεραιότητα 
εξυπηρέτησης να δοθεί στους κατοίκους ή στους επισκέπτες και τουρίστες. Σημαντικό ρόλο στο 
είδος του συστήματος θα διαδραματίσει και το αποτέλεσμα της διαδικτυακής διαβούλευσης για 
τα προτεινόμενα μέτρα (τελευταίο στάδιο συμμετοχικού σχεδιασμού) 

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Οι υφιστάμενες υποδομές ποδηλατικών διαδρομών στα Τρίκαλα δεν έχουν την απαιτούμενη 
έκταση (συνολικό μήκος: 5.200μ ~ 1.6% του συνολικού οδικού δικτύου) , συγκριτικά με το 
πλήθος των χρηστών ποδηλάτου, δεν συμβαδίζουν πάντοτε με τις εθνικές προδιαγραφές ενώ 
σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζουν χαμηλό επίπεδο συντήρησης, κακοτεχνίες καθώς και 
σχεδιαστικές αστοχίες. Χαρακτηριστικά αναφέρονται: (α) οι αστοχίες στη διαμόρφωση των 
διασταυρώσεων στην οδό Βενιζέλου, (β) ο ελλιπής σχεδιασμός για την παράκαμψη της στάσης 
λεωφορείων στην οδό Τσιτσάνη, (γ) η ανεπάρκεια κατακόρυφης και οριζόντιας ρυθμιστικής και 
πληροφοριακής σήμανσης ιδιαίτερα στη διεπαφή με τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία στις οδούς 
Καλαμπάκας και Τσιτσάνη και (δ) η ανεπάρκεια ορατότητας και το χαμηλό επίπεδο συντήρησης 
του τάπητα κυκλοφορίας στις οδούς Κονδύλη και Τσιτσάνη.     
 
Σε πολλές περιπτώσεις οι ποδηλάτες αναγκάζονται να κινούνται μαζί με τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε κίνδυνους ατυχημάτων, καθώς και να δημιουργούν 
καθυστερήσεις. Επιπλέον κίνδυνος για τους ποδηλάτες υπάρχει κατά το άνοιγμα των θυρών 
σταθμευμένων οχημάτων. Επίσης, οι ποδηλάτες που επιλέγουν για λόγους μεγαλύτερης 
ασφάλειας την κίνηση στο πεζοδρόμιο εμπλέκονται με την κυκλοφορία των πεζών 
δημιουργώντας οχλήσεις ή θέματα ασφάλειας. 
 
Η δημιουργία δικτύων ποδηλατοδρόμων αναμένεται να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ασφάλεια 
και προσπελασιμότητα της πόλης στη μετακίνηση με ποδήλατο. Επιπλέον, θα ανακατανείμει το 
δημόσιο χώρο κυκλοφορίας υπέρ του ποδηλάτου, προωθώντας την ήπια κινητικότητα και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. Το υπόψη μέτρο αποτελεί κύριο εργαλείο στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων του ΣΒΑΚ καθώς και του επικρατέστερου σεναρίου εξέλιξης της πόλης 
("Περισσότερος χώρος στις ήπιες μορφές μετακίνησης- Ενίσχυση πεζών και ποδηλάτων") 

8. Πεδίο εφαρμογής 

Το εξεταζόμενο μέτρο αφορά τις περιοχές Α & Β (αστικός πυρήνας και περιαστικές περιοχές 
Τρικάλων), με μεγαλύτερη έμφαση στις περιοχές Β, στις οποίες υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για 
τέτοιου είδους υποδομές 
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Προτεραιότητα Πολύ Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της παρέμβασης X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης 
Εκτιμώμενη 

Διάρκεια 
Αναβάθμιση υφιστάμενης υποδομής 

Αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου & συντήρηση όπου απαιτείται 

Μικτή κυκλοφορία πεζών και ποδηλάτων στους πεζοδρόμους με 

επαρκές πλάτος 

Εκσυγχρονισμός και πύκνωση των θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων 

Σταδιακή Υλοποίηση 
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Δημιουργία νέας υποδομής 

Σύνδεση υφιστάμενων τμημάτων ποδηλατοδρόμων μεταξύ τους 

Επέκταση ποδηλατοδρόμου μέσω Καλυψους-Αρριανού-Καρδίτσης 

(απαιτείται ανάπλαση της Καρδίτσης) 

Επέκταση και πύκνωση του δικτύου στον αστικό πυρήνα προς τη 

δημιουργία ενιαίου δικτύου 

Δημιουργία δικτύου προς περιαστικές δραστηριότητες με σκοπό την 

άθληση και τη ψυχαγωγία 

 

6 έως 12 μήνες 

 

2 έως 3 έτη 

 

1 έως 2 έτη 

Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδήλατων 

Μελέτη Σκοπιμότητας Βιωσιμότητας για την εγκατάσταση συστήματος 

κοινοχρήστων ποδηλάτων 

Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων βάσει των 

αποτελεσμάτων της μελέτης 

 

6 έως 12 μήνες 

 

1 έως 2 έτη 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Τρικκαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Υλοποίησης: Δήμος Τρικκαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας (αδειοδοτήσεις) 

Εποπτείας: Δήμος Τρικκαίων, Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
+ Ανάδειξη του ποδηλάτου ως κύριο και ασφαλές μέσο μετακίνησης στα Τρίκαλα. 
+ Βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους ποδηλάτες και πεζούς 
+ Μείωση αερίων ρύπων λόγω αυξημένης χρήσης ποδηλάτου 
+ Μείωση ηχορύπανσης λόγω αυξημένης χρήσης ποδηλάτου 
+ Βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών λόγω άθλησης και αναβάθμισης του αστικού 
περιβάλλοντος 
+ Μείωση διάρκειας μετακινήσεων για μικρές αποστάσεις 
- Πιθανή Μείωση στάθμης εξυπηρέτησης Ι.Χ. οχημάτων στις οδούς με ποδηλατοδρόμους 
-Μείωση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό 
-Ανάγκη ρύθμισης τροφοδοσίας καταστημάτων 

Δείκτες 
Παρακολούθησης 

 Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου όπου υφίσταται δίκτυο 
ποδηλατοδρόμων 

 Ποσοστό μετακινήσεων με ποδήλατο στην κατανομή κατά μέσο 
 Αριθμός κοινόχρηστων ποδηλάτων 
 Ποσοστό παιδιών που μετακινούνται με ποδήλατο ή πεζή από/προς 

το σχολείο 

Προεκτίμηση 
δαπάνης 

 Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων: 200€ / Θέση 
 Αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής: 1.500€ / χλμ 
 Κατασκευή νέου ποδηλατοδρόμου με χρωματισμό λωρίδας: 2.500 – 

4.000 € / χλμ 
 Κατασκευή νέου ποδηλατοδρόμου με διαχωρισμό από την 

κυκλοφορίας 1000.000 € / χλμ:  

Χρηματοδότηση ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, ΟΧΕ ΒΑΑ, Ίδιοι πόροι 
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Τίτλος 
Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος και 

αισθητική αναβάθμιση περιοχής 
Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

3.2 Αύξηση του μεριδίου των ήπιων μορφών μετακίνησης στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

1. ΠΕΠ Θεσσαλίας: 
 

 Άξονας 04 – Ανάπτυξη- Εκσυγχρονισμός-Συμπλήρωση υποδομών 
για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

 Άξονας 03 – Προστασία του περιβάλλοντος- Μετάβαση σε μία 
οικονομία φιλική στο περιβάλλον 

 
2. ΕΠ " ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ": 
 

 Άξονας 08 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές  

 Άξονας  09 – Καθαρές Αστικές Μεταφορές & Βελτίωση Αστικού 
Περιβάλλοντος (ΤΣ)  

 Άξονας  10 – Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών 
Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση στις Αστικές 
Περιοχές 

 Άξονας 12 – Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της 
Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου 

 
3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Τρικκαίων 2014-2019 (ΕΠΔΤ): 
 

 Έργα ανάδειξης ανοικτών χώρων στο Δ. Τρικκαίων  

 Ενοποίηση πολιτιστικών χώρων και μνημείων της πόλης των 
Τρικάλων 

 Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών στο λόφο του Προφήτη Ηλία, 
στο ποτάμι, όπου υπάρχει το απαραίτητο πλάτος, καθώς και στον 
Άγιο Γεώργιο στην έκταση που δεν έχει αξιοποιηθεί.  

 
4. Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Τρικκαίων 
(2018): 

 Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας & Πλατείας Εθνικής Αντίστασης. 
Ενοποίηση με παρόχθια ζώνη. 

 Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταμού κατά μήκος της 
κοίτης εντός του σχεδίου πόλης 

 Περιβαλλοντική & αισθητική αναβάθμιση νότιας εισόδου πόλης (Ε.Ο. 
Τρικάλων - Καρδίτσας) 

 Ανάπλαση δημοτικού Skate Park στο Χώρο του Στρατοπέδου 
Παπαστάθη & δημιουργία πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 

Χαρακτήρας 
Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Οι παρεμβάσεις αυτού του μέτρου έχουν, στο μεγαλύτερο τους μέρος, προσδιοριστεί και 
δρομολογηθεί από τη μελέτη της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των 
Τρικάλων καθώς και το τοπικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 2014-2019. 
 
Οι παρακάτω παρεμβάσεις, υιοθετούνται και από το παρόν ΣΒΑΚ καθώς συμβάλλουν στη 
βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μελέτης και ενθαρρύνουν τις ήπιες μορφές κινητικότητας (πεζή 
και ποδήλατο). Αυτές αφορούν: 

• Αναπλάσεις και διαμορφώσεις στις οδούς 28ης Οκτωβρίου- Ηρ. Αλβανικού Μετώπου 
και γύρω από αυτές για την εγκατάσταση υποδομών υπαίθριας αγοράς 

• Ανάπλαση δημοτικού Skate Park στο Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη & δημιουργία 
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πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 
• Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών στο λόφο του Προφήτη Ηλία, στο ποτάμι, όπου 

υπάρχει το απαραίτητο πλάτος, καθώς και στον Άγιο Γεώργιο στην έκταση που δεν έχει 
αξιοποιηθεί. 

• Σταδιακή αύξηση του πράσινου στην κεντρική περιοχή 
• Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του 

σχεδίου πόλης 
• Περιβαλλοντική & αισθητική αναβάθμιση νότιας εισόδου πόλης (Ε.Ο. Τρικάλων - 

Καρδίτσας) 
 
Οι επιπλέον παρεμβάσεις που προτείνει το παρόν ΣΒΑΚ στο πλαίσιο υλοποίησης των 
παραπάνω αναπλάσεων είναι οι εξής: 

• Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού και αντικατάσταση φθαρμένου αστικού εξοπλισμού 
πλησίον πόλων έλξης μετακινήσεων, πεζοδρόμων και χώρων αναψυχής 

• Σταδιακή αύξηση του πράσινου στις περιοχές κατοικίας 
Αναβάθμιση του συνόλου των παιδικών χαρών στην περιοχή μελέτης σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και πιστοποίηση αυτών 

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Σε συνάφεια με το τοπικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης 

8. Πεδίο εφαρμογής 

Σε συνάφεια με το τοπικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης 
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Προτεραιότητα Χαμηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας 

Σε συνάφεια με το 
τοπικό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα και τη 
Στρατηγική Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση 
Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης 

Άλλη δράση Ωριμότητας: 

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Προτεινόμενες δράσεις 

Σε συνάφεια με το τοπικό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

2014 – 2019 και τη Στρατηγική 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Τρικκαίων 

Υλοποίησης: Δήμος Τρικκαίων 

Εποπτείας: Δήμος Τρικκαίων 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
+ Ενθάρρυνση ήπιων μορφών κινητικότητας 
+ Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης 
+ Βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών 

Δείκτες 
Παρακολούθησης 

Περιγράφονται στα αντίστοιχα σχέδια 

Προεκτίμηση 
Δαπάνης 

 Αναπλάσεις και διαμορφώσεις στις οδούς 28ης Οκτωβρίου- Ηρ. 
Αλβανικού Μετώπου και γύρω από αυτές για την εγκατάσταση 
υποδομών υπαίθριας αγοράς: 450.000€.  

 Ανάπλαση δημοτικού Skate Park στο Χώρο του Στρατοπέδου 
Παπαστάθη & δημιουργία πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων: 
290.000€ 

 Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών στο λόφο του Προφήτη Ηλία, 
στο ποτάμι, όπου υπάρχει το απαραίτητο πλάτος, καθώς και στον 
Άγιο Γεώργιο στην έκταση που δεν έχει αξιοποιηθεί: 300.000€ 

 Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταμού κατά μήκος της 
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κοίτης εντός του σχεδίου πόλης: 2.750.000€ 

 Περιβαλλοντική & αισθητική αναβάθμιση νότιας εισόδου πόλης (Ε.Ο. 
Τρικάλων - Καρδίτσας): 1.500.000€ 

Χρηματοδότηση 
Σε συνάφεια με τις χρηματοδοτικές πηγές του τοπικού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος και της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  
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  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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Τίτλος Αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

2.1 Αναβάθμιση του στόλου της αστικής συγκοινωνίας  
4.1 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 
4.2 Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Λευκή Βίβλος Μεταφορών 2011 
Μετατόπιση 50% της χρήσης Ι.Χ. συμβατικών καυσίμων στις αστικές 
συγκοινωνίες έως το 2030 
Ενθάρρυνση χρήσης μικρότερων, ελαφρύτερων & πιο εξειδικευμένων 
οχημάτων οδικής μεταφοράς επιβατών. 
ΠΕΠ Θεσσαλίας 
Στόχος 4c: 
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της 
ενέργειας 
Στόχος 4c: 
Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για αστικές περιοχές 
Ε.Π. «Υποδομές – μεταφορές – περιβάλλον» 
Στόχος 08: 
Προώθηση καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών στα αστικά 
κέντρα της χώρας 
Στόχος 09: 
Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των 
αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον  
Στόχος 10: 
Δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αέρα 
(Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης) 
 
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου 
Τρικκαίων (2014-2020): 

 Άξονας 1 – Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
o Μέτρο 1.4 Δίκτυα υποδομές:  

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  
 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

1ο Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενέργεια 2010- 2020 
Μακροπρόθεσμοι στόχοι: 
Αστική συγκοινωνία: Μείωση στις εκπομπές CO2 κατά 5% 
Δημοτικός στόλος: Μείωση στις εκπομπές CO2 κατά 10% 

o Κυκλοφορία ΙΧ: Μείωση στις εκπομπές CO2 κατά 20% 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Το εξεταζόμενο μέτρο περιλαμβάνει την Ενθάρρυνση χρήσης οχημάτων χαμηλών εκπομπών 
ρύπων μέσω της κατάλληλης τιμολόγησης και της υποδομής. Έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους 
πολίτες να χρησιμοποιούν οχήματα χαμηλών εκπομπών (Low Emission Vehicles) μέσω 
παροχής οικονομικών κινήτρων και προσφοράς καλύτερων υποδομών. Με τον τρόπο αυτό, τα 
εμπόδια στη χρήση των οχημάτων χαμηλών ρύπων μπορούν να περιοριστούν και να γίνουν πιο 
ελκυστικά στους πολίτες. 

Και οι δύο στρατηγικές - η τιμολόγηση και η υποδομή - μπορούν να εφαρμοστούν τόσο για 
μετακινήσεις πολιτών με Ι.Χ. (ενθάρρυνση της χρήσης αυτοκινήτων χαμηλών εκπομπών, 
φορτηγών, σκούτερ, ποδηλάτων κλπ.), όσο και για τις δημόσιες συγκοινωνίες (οχήματα 
χαμηλών εκπομπών όπως ηλεκτρικά λεωφορεία, κ.λπ.). 
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Η στρατηγική "τιμολόγηση" περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που παρέχουν οικονομικό όφελος για την 
αγορά ή τη χρήση LEV. Αυτά μπορεί να είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις για LEV, οι 
επιχορηγήσεις καταναλωτών από την κυβέρνηση, τα χαμηλότερα τέλη για την κινητήρες με 
ηλεκτρική ενέργεια ή με βιοκαύσιμα, η δωρεάν χρήση σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα 
, μειωμένα τέλη στάθμευσης για τέτοιου είδους οχήματα και πολλά άλλα 

Επιπλέον, η διαθέσιμη υποδομή αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή διείσδυση των 
οχημάτων χαμηλών ρύπων στην αγορά. Ενώ παρέχεται ένα πυκνό δίκτυο πρατηρίων υγρών 
καυσίμων σε κάθε πόλη, το δίκτυο παροχής εναλλακτικών καυσίμων / βιοκαυσίμων ή η φόρτιση 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων εμφανίζει σημαντικές ελλείψεις. Η παροχή υποδομής ισότιμη με εκείνη 
που παρέχεται για συμβατικά οχήματα είναι επομένως ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που 
πρέπει να αναπτυχθεί σε μια σύγχρονη και «καθαρή» από ρύπους πόλη.. Εντούτοις, τα μέτρα 
για την υποδομή περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα από τα δημόσια δίκτυα επαναφόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων. 
 
Για την περίπτωση των Τρικάλων σχετικά με τα «καθαρά οχήματα» προτείνονται τα ακόλουθα 
μέτρα: 

 Ο Δήμος να λειτουργήσει σαν παράδειγμα προς μίμηση και να αντικαταστήσει σημαντικό 
τμήμα του στόλου του με οχήματα χαμηλών ρύπων.  

 Η Δημόσια Συγκοινωνία να αντικαταστήσει προοδευτικά τα οχήματα της με οχήματα 
χαμηλών ρύπων.  

 Ο δήμος να δεσμεύσει θέσεις στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της πόλης για οχήματα με 
χαμηλούς ρύπους  

 Δημιουργία πιάτσας ταξί για ταξί με κινητήρες χαμηλών ρύπων  

 «Συμβολική» μείωση των δημοτικών τελών κατά 5% για κάθε όχημα χαμηλών ρύπων σε ένα 
νοικοκυριό  

 Παροχή κινήτρων για την ενσωμάτωση εναλλακτικών καυσίμων από τα υφιστάμενα 
πρατήρια  

 Προοδευτική δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο των Τρικάλων 
με προτεραιότητα σημεία ενδιαφέροντος  
 

Προκειμένου να υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα, απαιτείται: 

 Μελέτη σκοπιμότητας που θα εξετάζει τα οχήματα του Δημοτικού στόλου και της αστικής 
συγκοινωνίας (πλήθος, χαρακτηριστικά) που μπορούν να αντικατασταθούν με 
ηλεκτροκίνητα, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις για σταθμούς φόρτισης.  

 Μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης στην πόλη, και την εφαρμογή 
συστήματος κοινόχρηστων οχημάτων 

 Έρευνα αγοράς και προμήθεια των οχημάτων και του σχετικού εξοπλισμού φόρτισης τους 
που θα επιλεγούν στο προηγούμενο στάδιο. 

 Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία σταθμών φόρτισης. 

 Χρήση και σωστή συντήρηση των οχημάτων και των σταθμών φόρτισης. 

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Οι πολίτες των Τρικάλων όπως και πολλών άλλων ελληνικών πόλεων, αντιμετωπίζουν με 
δυσπιστία τα ηλεκτρικά οχήματα ή τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα, αν και έχουν γίνει 
δράσεις για την ένταξη καθαρών οχημάτων στην πόλη. Το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, 
λειτουργώντας υπέρ των οχημάτων εσωτερικής καύσης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει υποδομή στις πόλεις και με το γεγονός ότι παρουσιάζεται «αργή» είσοδος τους στην 
αγορά.  
Για την επιτυχία των μέτρων, θα πρέπει να γίνουν και ενέργειες ευαισθητοποίησης των πολιτών. 
Ο Δήμος Τρικκαίων επιδιώκοντας να ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες στον τρόπο λειτουργίας 
της πόλης, διατίθεται να λειτουργήσει ως καλό παράδειγμα, εφαρμόζοντας πρώτος τις εν λόγω 
τεχνολογίες στο στόλο του. 

8. Πεδίο εφαρμογής 
Το εξεταζόμενο μέτρο αφορά την αστική περιοχή του Δήμου Τρικκαίων. Συγκεκριμένα, 
εφαρμόζεται για την Περιοχή Α & Β (αστικός πυρήνας και περιαστικές περιοχές Τρικάλων), ενώ 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στους οικισμούς των περιοχών Γ (λοιπός Δήμος),θα πρέπει να 
διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες που σχετίζονται με την διαθεσιμότητα για προμήθεια 
εναλλακτικών καυσίμων (ή σημείων φόρτιση). Αντίστοιχα, σημαντική παράμετρος για την χρήση 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων αποτελεί η αυτονομία τους. 
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Προτεραιότητα Χαμηλή 
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Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας X 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου X 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της παρέμβασης X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων X 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας:   

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Ανανέωση Δημοτικού Στόλου 

Μελέτη σκοπιμότητας για τα χαρακτηριστικά του Δημοτικού Στόλου 

με εναλλακτικά καύσιμα 

Έρευνα αγοράς και σχηματισμός τευχών δημοπράτησης 

Προμήθεια οχημάτων 

 

3 έως 6 μήνες 

 

6 έως 9 μήνες 

6 έως 12 μήνες 

Κίνητρα σε πολίτες 

Μελέτη με αντικείμενο την διερεύνηση για κίνητρα αντικατάστασης 

του στόλου 

Ανάπτυξη στρατηγικής για την αντικατάσταση του ιδιωτικού στόλου 

Εφαρμογή κινήτρων 

 

 

3 έως 6 μήνες 

 

3 έως 6 μήνες 

Διαρκές 

Ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροκίνησης 

Χωροθέτηση εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

 

6 έως 12 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Τρικκαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Υλοποίησης: 
Δήμος Τρικκαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων 

Εποπτείας: 
Δήμος Τρικκαίων, Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

+ Προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων και των «καθαρών» οχημάτων στους πολίτες των 

Τρικάλων 
+ Μείωση αερίων ρύπων λόγω λιγότερων εκπομπών από τα οχημάτων 
+ Μείωση Ηχορύπανσης  
+ Βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών λόγω των παραπάνω 
+ Μείωση των εξόδων του δήμου για καύσιμα 
- Εγκατάσταση και επέκταση υποδομής φόρτισης στα σημεία 
στάσης των οχημάτων (Δέσμευση δημόσιου χώρου) 

Δείκτες 
Παρακολούθησης 

 Ετήσια κατανάλωση καυσίμων από τον δημοτικό στόλο οχημάτων 

 Ποσοστό δημοτικού στόλου οχημάτων που τροφοδοτούνται με 
ανανεώσιμες/εναλλακτικές πηγές ενέργειας 

 Αριθμός δημοτικών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

Προεκτίμηση 
δαπάνης 

 Μελέτη σκοπιμότητας για τα χαρακτηριστικά του Δημοτικού Στόλου 
με εναλλακτικά καύσιμα : 8.000€ έως 10.000 € 

 Έρευνα αγοράς και σχηματισμός τευχών δημοπράτησης: 5.000 € 

 Προμήθεια οχημάτων / εγκαταστάσεων(ενδεικτικές τιμές 2019): 
30.000 € Ηλεκτρικό Ι.Χ. 
250.000-300.000 € Ηλεκτρικό λεωφορείο (22 θέσεων) 
4.500 € Σταθμός ταχείας φόρτισης 

 Μελέτη σκοπιμότητας για τα χαρακτηριστικά του Δημοτικού Στόλου 
με εναλλακτικά καύσιμα : 8.000€ έως 10.000 € 

 Ανάπτυξη στρατηγικής για την αντικατάσταση του ιδιωτικού στόλου: 
5.000€ έως 8.000 € 

Χρηματοδότηση 
ΠΕΠ Θεσσαλίας, Πόροι από την λειτουργία του συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης, Ίδιοι πόροι 

 

Σχετικές πρακτικές και λύσεις 
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Στην συνέχεια παρατίθενται κάποιες περεταίρω λεπτομέρειες σχετικά με τα εναλλακτικά 

καύσιμα 

 Αντικατάσταση σημαντικού τμήματος του στόλου του με οχήματα χαμηλών 

ρύπων και αντικατάσταση της δημόσιας συγκοινωνίας προοδευτικά με οχήματα 

χαμηλών ρύπων 

Τέτοιου είδους «καθαρότερα» οχήματα μπορεί να είναι: 

 Υβριδικά οχήματα 

Τα συγκεκριμένα οχήματα χρησιμοποιούν έναν ντίζελ σε συνδυασμό με έναν ηλεκτρικό 

κινητήρα. Τα υβριδικά και ελαφρά οχήματα κινούνται από τον ηλεκτροκινητήρα για τον οποίο 

το ηλεκτρικό ρεύμα προέρχεται είτε από μπαταρίες, είτε από τον ντίζελ κινητήρα ο οποίο 

λειτουργεί και ως γεννήτρια. Όταν λειτουργεί ο πετρελαιοκινητήρας, φορτίζει και τις 

μπαταρίες του οχήματος.  

 

 

Εικόνα 1.34: Υβριδικό λεωφορείο, Λουξεμβούργο, 2017 

 Ηλεκτρικά οχήματα 

Τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να αποθηκεύσουν την ηλεκτρική ενέργεια στο σκάφος ή 

μπορούν να τροφοδοτούνται συνεχώς από μία εξωτερική πηγή. Τα οχήματα που 

αποθηκεύουν την ηλεκτρική ενέργεια λειτουργούν με μπαταρίες. Στην περίπτωση των 

λεωφορείων, μπορεί να παρέχεται η ηλεκτρική ενέργεια μέσω επαφής με εξωτερικές πηγές 

ενέργειας, όπως τύπους καλωδίων όπως και στις περιπτώσεις των τρόλεϊ. Επίσης μπορούν 

να λειτουργούν με αγωγούς στο έδαφος.  
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Εικόνα 1.35: Ηλεκτρικό λεωφορείο,Gumi City, 2015 

 

Τα ηλεκτρικά λεωφορεία απαιτούν φορτιστές πολύ υψηλότερης ισχύος σε σχέση με αυτούς 

που χρησιμοποιούν τα Ι.Χ. Όλες οι ηλεκτρικές μπαταρίες ενός λεωφορείου πρέπει να είναι 

αρκετά μεγάλες ώστε να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν ένα βαρύ όχημα σε μια καθημερινή 

διαδρομή μήκους περίπου 160 χιλιομέτρων. Η χωρητικότητα τέτοιων μπαταριών είναι 

συνήθως της τάξης των 300 kWh. Οι φορτιστές λεωφορείων έχουν συνήθως ισχύ έως 

300kW, σε σύγκριση με τους τυπικούς σταθμούς ταχείας φόρτισης DC οι οποίοι παρέχουν 

μέχρι 62,5kW. Πρωταρχική πρόκληση για τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρίες είναι τόσο το 

κόστος της υποδομής φόρτισης και του ίδιου του λεωφορείου, όσο του κόστους της 

ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται. Ένα ακόμα ζήτημα, είναι ότι θα πρέπει να φορτίζει το 

λεωφορείο κατά την διάρκεια της νύχτα αν δεν γίνει επένδυση σε πιο γρήγορους φορτιστές. 

Οι εξωτερικές πηγές με μορφή καλωδίων, προτείνονται κυρίως σε περιπτώσεις που 

υπάρχουν ήδη στο δίκτυο, όπως παράδειγμα στην περίπτωση των τρόλεϊ  

 Οχήματα που λειτουργούν με βιοκαύσιμα 

Τα βιοκαύσιμα είναι ανανεώσιμα καύσιμα κίνησης που προέρχονται από οργανικά υλικά. Ο 

όρος βιοκαύσιμα περιλαμβάνει έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό δαιφορετικών τύπων 

καυσίμων, που διαφοροποιούνται από τις πρώτες ύλες, τη διαδικασία παραγωγής και τον 

τύπο καυσίμου που τελικά δημιουργείται. Οι τύποι βιοκαυσίμων είναι οι εξής: 

o Βιοαέριο (βιομεθάνιο) παράγεται από οργανικά υλικά που διασπώνται με μικροβιολογική 

δραστηριότητα για την παραγωγή μεθανίου. Τα πλεονεκτήματα μπορούν να είναι 

σημαντικά σε περίπτωση βιολογικών αποβλήτων, ωστόσο η διαθεσιμότητα αυτού του 

καυσίμου είναι περιορισμένη. Το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άμεσο 

υποκατάστατο του φυσικού αερίου σε κινητήρες CNG. 

o Βιοντίζελ το οποίο εμφανίζεται σε δύο μορφές. 1) FAME το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο 5% του συνόλου των οχημάτων με κινητήρες ντίζελ. 2) HVO, το 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μίγμα στο 80% των οχημάτων ντίζελ.  

o Βιοαιθανόλη παράγεται με την ζύμωση φυτών αμύλου, σακχάρων και κυτταρίνης. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μείγμα ή ως άμεσο υποκατάστατο της βενζίνης. Η 
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βιοαιθανόλη σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 5% σε βενζίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε όλα τα υπάρχοντα βενζινοκίνητα οχήματα.  

Τα βιοκαύσιμα κατά την καύση τους εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου όπως και τα ορυκτά 

καύσιμα. Ωστόσο, καθώς τα οργανικά υλικά κατά την παραγωγή τους απορροφούν CO2, οι 

συνολικές εκπομπές μπορούν να είναι πολύ χαμηλές. Επίσης για την χρήση τους στα 

διάφορα οχήματα, προτείνεται η ενημέρωση και συμβουλή από τον εκάστοτε κατασκευαστή.  

 

Εικόνα 1.36: Παράδειγμα λεωφορείου που 
λειτουργεί με βιοκαύσιμα, Πηγή: Bio-Bus, 
Λονδίνο, 2014 

 

 Οχήματα που λειτουργούν με φυσικό αέριο (CNG) ή υγραέριο (LPG) 

Υπάρχουν πολλά αέρια καύσιμα διαθέσιμα στην αγορά, τα οποία προέρχονται από ορυκτά 

καύσιμα. Τα δύο κύρια παραδείγματα είναι: 

o CNG (Φυσικό Αέριο): μεθάνιο, από επεξεργασία πετρελαίου ή κοιτάσματα, 

αποθηκευμένο υπό πίεση για χρήση ως καύσιμο οχημάτων 

o LPG (Υγραέριο): ένα μείγμα βουτανίου και προπάνιου, το οποίο αποτελεί προϊόν 

επεξεργασίας της υδρογονανθράκων 

Στην Ευρώπη, το CNG χρησιμοποιείται κατά κανόνα σε βαρέα οχήματα και λεωφορεία, ενώ 

το LPG χρησιμοποιείται συνήθως σε αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά. Τα αέρια καύσιμα σε 

σχέση με τα ορυκτά καύσιμα δεν προσφέρουν σημαντικές μειώσεις των εκπομπών CO2, 

ωστόσο μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές PM, NOX και τον θόρυβο. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις τα αυτοκίνητα CNG διατίθενται με μικρότερα μεγέθη κινητήρα από 

τους διαθέσιμους κινητήρες ντίζελ και ως εκ τούτου σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να 

προσφέρουν χαμηλότερες εκπομπές CO2. 

Λεωφορεία που λειτουργούν με φυσικό αέριο έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές πόλεις του 

εξωτερικού. Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται με αγορά νέων οχημάτων, ενώ υπάρχουν 

και περιπτώσεις στις οποίες έγιναν μετατροπές στα ήδη υπάρχοντα λεωφορεία. 

Οι ρύποι μειώθηκαν και η ποιότητα των λεωφορείων αυξήθηκε τόσο λόγω της αγοράς 

οχημάτων, όσο και με τον εκσυγχρονισμό των παλιών λεωφορείων πριν την μετατροπή 

τους. 

 Οχήματα που λειτουργούν με Υδρογόνο 

Τα οχήματα με κυψέλες  υδρογόνου, τα οποία παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα με τον συνδυασμό 

υδρογόνου και οξυγόνου, βρίσκονται ακόμα σε πρόωρο στάδιο. Επίσης παραμένει 

πρόκληση η παραγωγή του υδρογόνου.  
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Όσον αφορά τα Ι.Χ. στην Ευρώπη έχουν καθιερωθεί τα υβριδικά αυτοκίνητα, ενώ υπάρχει 

αύξηση και των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Σχετικά με Βαν και μικρά λεωφορεία, 

εμφανίζονται υβριδικά, ηλεκτροκίνητα, βιοκαύσιμα και φυσικό αέριο. Σχετικά με τα 

μεγαλύτερου μεγέθους λεωφορεία, μεγάλος είναι ο αριθμός αυτών που χρησιμοποιούν 

φυσικό αέριο, λόγω των χαμηλών εκπομπών σωματιδίων και NOx. Επίσης, αυξάνονται τα 

υβριδικά λεωφορεία και τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα.  

Προκειμένου να υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα, χρειάζεται: 

 Αξιολόγηση του υφιστάμενου στόλου των δημοτικών οχημάτων (πλήθος οχημάτων, 

είδος κινητήρα, διανυόμενα χιλιόμετρα ανά όχημα) 

 Καθορισμός του πλήθους και των χαρακτηριστικών – προδιαγραφών των οχημάτων που 

θα αποκτηθούν 

 Έρευνα αγοράς και προμήθειας των οχημάτων και του σχετικού εξοπλισμού φόρτισης ή 

εφοδιασμού του καυσίμου που θα επιλεγεί 

 Χωροθέτηση και διαμόρφωση των θέσεων φόρτισης ή εφοδιασμού 

 Συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού 

Στόχος των συγκεκριμένων μέτρων είναι: 

 Να καταστούν οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες και τα δημοτικά οχήματα καθαρότερα 

για την μείωση των εκπομπών ρύπων και την έκθεση του ανθρώπου στην ατμοσφαιρική 

ρύπανση 

 Να αποκτήσουν παραδείγματα καλής πρακτικής από άλλες πόλεις που έχουν 

υλοποιήσει τέτοιου είδους αντικαταστάσεις 

 Να μειωθούν οι ρύποι σε σχέση με τα παραδοσιακά λεωφορεία και τα δημοτικά οχήματα 

τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο, προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του στόλου των δημοσίων μεταφορών στην πόλη, ειδικότερα για τα αέρια του 

θερμοκηπίου (GHG), και μέσω αυτού να υπάρχει και ευαισθητοποίηση σε άλλους φορείς 

οι οποίοι εκμεταλλεύονται δικούς τους στόλους αλλά και σε μεμονωμένους πολίτες. 

 Να παρακολουθήσουν τις επιδόσεις των «καθαρότερων» λεωφορείων και δημοτικών 

οχημάτων, ώστε να εξακριβώσουν εάν οι αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές προμήθειες 

για δημόσιες μεταφορές, μπορούν να μετατοπιστούν προς άλλες τεχνολογίες 

 

 Δέσμευση θέσεων στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της πόλης για οχήματα με 

χαμηλούς ρύπους 

Μπορεί να γίνει προσφορά θέσεων στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της πόλης ή σε σημεία 

ενδιαφέροντος οι οποίες θα παρέχονται μόνο σε οχήματα με χαμηλούς ρύπους.  

Οι συγκεκριμένες θέσεις σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογής από πόλεις του εξωτερικού, 

είναι ταυτόχρονα και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 
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Εικόνα .1.37: Δωρεάν θέση 
στάθμευσης ηλεκτρικού 
οχήματος, Λονδίνο, 2007 

 
Προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο απαιτείται: 

 Μελέτη σκοπιμότητας που θα εξετάζει τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων θέσεων 

 Διαμόρφωση και εντοπισμός των θέσεων στις οποίες θα εφαρμοστεί το μέτρο  

 

 Δημιουργία πιάτσας ταξί για οχήματα με κινητήρες χαμηλών ρύπων 

Ένα από τα μέτρα για να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες ταξί είναι η δημιουργία 

προνομιακών χώρων αναμονής («πιάτσες») για τους ιδιοκτήτες ταξί με κινητήρες χαμηλών 

ρύπων.  

Δημιουργία «πιάτσας» σε σημεία ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων στην 

οποία να περιορίζεται ή να απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων με κινητήρα 

εσωτερικής καύσης. Υπάρχουν παραδείγματα όπου βρίσκεται στις συγκεκριμένες θέσεις και 

υποδομή φόρτισης για τα οχήματα με ηλεκτροκίνηση 

 
Εικόνα 1.38: Πιάτσα ταξί με υποδομή φόρτισης για οχήματα με ηλεκτροκίνηση, Βουδαπέστη, 2017 

 
Προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο θα χρειαστεί: 

 Μελέτη σκοπιμότητας που θα εξετάζει τις απαιτήσεις για σταθμούς φόρτισης καθώς και 

τα χαρακτηριστικά τους  
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 Διαμόρφωση των χώρων και εντοπισμός των πιθανών χώρων - «πιάτσες» 

 Ο Δήμος μαζί με τους οδηγούς ταξι, θα πρέπει να συζητήσουν για την εφαρμογή του 

παραπάνω μέτρου 

 

 Επιβράβευση με μείωση δημοτικών τελών για κάθε όχημα χαμηλών ρύπων σε ένα 

νοικοκυριό 

O Δήμος Τρικκαίων, μπορεί να προωθήσει την μετάβαση των πολιτών σε «καθαρότερα» 

οχήματα, δίνοντας τους κίνητρα μέσω επιβραβεύσεων. Μία συμβολική μείωση των 

δημοτικών τελών μπορεί να λειτουργήσει σαν κίνητρο προς τους πολίτες οι οποίοι θα έχουν 

επιπλέον οικονομικό όφελος από αυτήν την μετάβαση. Το συγκεκριμένο μέτρο, μπορεί να 

εφαρμοστεί σε συνδυασμό με ημερίδες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα 

«καθαρότερα» οχήματα. 

 Παροχή κινήτρων για την ενσωμάτωση εναλλακτικών καυσίμων από τα 

υφιστάμενα πρατήρια 

Μπορεί να εγκατασταθεί και εγκατάσταση φόρτισης σε πρατήριο καυσίμων αλλά 

απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις οι οποίες προβλέπονται στους κανονισμούς για εκρηκτικές 

ατμόσφαιρες. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση 

συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), 

καθορίζονται από το ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19). 

Η εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να γίνει μετά την συζήτηση του Δήμου με τα πρατήρια 

καυσίμων της περιοχής. 

 Προοδευτική δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο 

των Τρικάλων με προτεραιότητα σημεία ενδιαφέροντος 

Οι σταθμοί φόρτισης είναι πολλές φορές εξοπλισμένοι με δύο ή περισσότερα καλώδια ή 

συνδέσμους, διαθέτοντας έτσι την ικανότητα φόρτισης δύο ή περισσοτέρων ηλεκτρικών 

οχημάτων ταυτόχρονα. Οι σταθμοί γρήγορης φόρτισης αν και συχνά διαθέτουν 2 συνδέσεις, 

δεν έχουν την ικανότητα ταυτόχρονης φόρτισης οχημάτων, αλλά τα διαθέτουν για των 

διαφορετικών προδιαγραφών τύπου σύνδεσης.  

Η χρέωση μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες με βάση τη μέθοδο φόρτισης και τύπο 

χρέωσης.  

Η μέθοδος φόρτισης περιγράφει 1) την ταχύτητα με την οποία φορτίζεται ένα όχημα 2) 

καθορίζει την απαιτούμενη τάση, ρεύμα, ταχύτητα που πρέπει να παρέχουν τα καλώδια 

φόρτισης ενός συγκεκριμένου τρόπου λειτουργίας 3) ορίζει το επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ 

του οχήματος και της ισχύος εξόδου. Οι λειτουργίες είναι οι εξής: 

 Μέθοδος 1: Αργή φόρτιση AC για οικιακή φόρτιση χρησιμοποιώντας οικιακά βύσματα, 

και ενσωματωμένες συσκευές φόρτισης στα οχήματα (μονοφασικό 250V ή τριφασικό 

480V, 16A, 3.7-11kW) 

 Μέθοδος 2: Αργή φόρτιση AC με ημιενεργό σύνδεση με το όχημα για φόρτιση με 32Α 

(250V μονοφασικό ή 400V τριφασικό, 32Α, 7.4-22kW) 

 Μέθοδος 3: Φόρτιση AC με ενεργή σύνδεση μεταξύ του φορτιστή και του οχήματος 

(μονοφασικό 250V ή τριφασικό 480V, 32A, 14.5-43.5kW) 

 Μέθοδος 4: Ταχεία φόρτιση DC, ενεργή σύνδεση μεταξύ του φορτιστή και του οχήματος 

(600V, 400A, 38-170kW).  
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Με βάση τη νομοθεσία ΦΕΚ 50Β 2015 οι αποδεκτές μέθοδοι φόρτισης των συσσωρευτών 

ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που δύνανται να εγκατασταθούν  σε εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης οχημάτων είναι η μέθοδος 3 (Mode 3 AC Charging) και η μέθοδος 4 (Mode 

4 DC Charging), όπως καθορίζονται από το πρότυπο IEC 61851−1 «Electric Vehicle 

Conductive Charging System». Επίσης, τα αποδεκτά στοιχεία διασύνδεσης 

(ρευματοδότης, βύσματα, ακροδέκτες) των εν λόγω συσκευών φόρτισης καθορίζονται από 

το πρότυπο EN/IEC 62196-2 «Plugs Socket-outlets, Vehicle Couplers and Vehicle Inlets - 

Conductive Charging of Electric Vehicles». 

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών 

φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), τόσο σε 

χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, όσο και στις εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης οχημάτων σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του 

αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθορίζονται από το ΦΕΚ (2040 

Β/04.06.19).  

Για μια πόλη που εξετάζει την τοποθέτηση σημείων φόρτισης, είναι σημαντικό να δοθεί 

προσοχή ως προς τον τύπο χρηστών που προορίζονται τα σημεία φόρτισης. Εάν θεωρηθεί 

προορίζονται για οχήματα παράδοσης εμπορευμάτων και υψηλής απόδοσης, θα χρειαστούν 

σημεία ταχείας φόρτισης για την ελαχιστοποίηση του χρόνου επαναφόρτισης. Ωστόσο, οι 

περισσότερες πόλεις επικεντρώνονται σε τυποποιημένες μονάδες φόρτισης λόγω του 

χαμηλότερου κεφαλαίου που απαιτείται αλλά και του λειτουργικού κόστους των μονάδων. 

Στις περισσότερες αστικές εγκαταστάσεις σε οδούς, οι εγκαταστάσεις φόρτισης προσφέρουν 

συμπληρωματική φόρτιση. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους με την δημιουργία 

σημείων φόρτισης σε οδούς, είναι να είναι ορατά προς τους οδηγούς ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων και να τους εμπνέουν εμπιστοσύνη. Οι τυποποιημένες μονάδες φόρτισης 

μπορούν να τροφοδοτούνται από ηλεκτρικό ρεύμα από το υπάρχον δίκτυο, όπως για 

παράδειγμα από αστικό φωτισμό. Έτσι, είναι εύκολη η εγκατάσταση τους. Οι μονάδες 

ταχείας φόρτισης, λόγω των υψηλότερων απαιτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια, απαιτούν 

διαφορετικές ενέργειες καθώς και θα πρέπει να ενσωματώνουν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά ασφαλείας.  

Γενικότερα, τα σημεία φόρτισης που υπάρχουν στο δρόμο τοποθετούνται  δίπλα σε χώρους 

στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα. Σε περιοχές όπου θέτονται ζητήματα στενώσεων 

του οδοστρώματος, καθώς και παρεμποδίζονται λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών, 

προτιμώνται τοποθεσίες εκτός οδού ή πάνω σε τοίχο.  

Σχετικά με τη θέση των σημείων φόρτισης, στα αρχικά στάδια εφαρμογής τοποθέτησης 

τέτοιων εγκαταστάσεων, όπως και στην περίπτωση των Τρικάλων, όταν τοποθετούνται σε 

σημεία ενδιαφέροντος, μπορεί να υπάρξει αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού.  

Τύποι τοποθεσίας: 

 Κέντρο της πόλης, κύριες αρτηρίες, τουριστικά αξιοθέατα 

 Περιοχές αμιγούς κατοικίας 

 Χώροι στάθμευσης: Δημόσιοι χώροι στάθμευσης και χώροι στάθμευσης δημοτικών 

κτιρίων 

 Κτίρια αναψυχής και αθλητικές εγκαταστάσεις 

 Εμπορικά κέντρα 

 Πάρκα και άλλοι χώροι πρασίνου 

 Ιδιωτικοί χώροι φόρτισης 
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Μετά την ταυτοποίηση και την επιλογή της γενικής θέσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

διάφοροι παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένες συνθήκες της τοποθεσίας. Αυτά 

περιλαμβάνουν: 

 Ζήτηση: Αυτό μπορεί να είναι είτε για την υφιστάμενη είτε για την πιθανή ζήτηση (π.χ. 

μέσω δημογραφικών στοιχείων) 

 Ορατότητα / προσβασιμότητα: Οι θέσεις που είναι ορατές, προσβάσιμες και 

πολυσύχναστες είναι πιο πιθανό να αυξήσουν τόσο την ευαισθητοποίηση όσο και την 

χρήση. Σε συνδυασμό με τις προνομιακές θέσεις στάθμευσης για οχήματα χαμηλών 

ρύπων που αναφέρθηκε και παραπάνω, μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετο κίνητρο 

για την χρήση της υποδομής. 

 Διατομή πεζοδρομίου: Ανάλογα με την υποδομή των σημείων φόρτισης και την διατομή 

του πεζοδρομίου, μπορεί να λειτουργήσει σαν εμπόδιο για τους πεζούς λόγω του 

περιορισμού του ελεύθερου πλάτους του πεζοδρομίου 

 Πολιτική και κοινωνική αποδοχή: Κατά την ανάπτυξη ενός δικτύου σημείων φόρτισης 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων, μπορεί να υπάρχουν σκέψεις της τοπικής κοινότητας που 

μπορούν να βοηθήσουν ή να παρεμποδίσουν την εφαρμογή. Επομένως, θα πρέπει να 

γίνει συνδυασμός του συγκεκριμένου μέτρου με την ευαισθητοποίηση των πολιτών 

σχετικά με τα «καθαρά οχήματα» και τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης 

 Διάταξη/τοποθεσία: θα πρέπει να μελετηθεί αν θα είναι σε νέο σημείο ή θα γίνει 

ανακατανομή υφιστάμενου χώρου στάθμευσης 

 Ηλεκτρολογικές συνδέσεις: Μελέτη των εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν, όπως της 

απαραίτητης καλωδίωσης, την πηγές ενέργειας κ.α. 

 Ζητήματα κυκλοφορίας: Θα πρέπει να εξεταστεί αν θα επηρεάσει τη λειτουργία του 

οδικού δικτύου, και το πώς θα εφαρμοστούν οι αλλαγές στις ρυθμίσεις στάθμευσης 

 ΑμεΑ: Πρέπει επίσης να εξεταστεί αν θα είναι πλήρως προσβάσιμα από  ΑμεΑ. Αυτό 

μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια όπως ύψους και τοποθεσίας.  

Τροφοδοσία σημείων φόρτισης: 

Θα πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές, όπως αναφέρεται και παραπάνω, από το 

ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19). 

Διαχείριση συστήματος: 

Οι πόλεις που εφαρμόζουν συστήματα φόρτισης μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ανοιχτών και 

περιορισμένων συστημάτων πρόσβασης. Η ανοιχτή πρόσβαση αναφέρεται γενικά σε σημεία 

φόρτισης όπου οι χρήστες μπορούν να συνδέονται κατευθείαν χωρίς περιορισμούς. Η 

εγκατάσταση είναι πιο απλούστερη και ευκολότερη σε ιδιωτικούς χώρους ή σε δημόσιους 

χώρους στάθμευσης. Το μειονέκτημα ωστόσο είναι ότι δεν παρέχουν στον διαχειριστή του 

συστήματος πρόσθετες λειτουργίες παρακολούθησης ή διαχείρισης, κάτι που περιορίζει τη 

μελλοντική λειτουργία, όπως τα συστήματα πληρωμών. Η περιορισμένη πρόσβαση μπορεί 

να πραγματοποιηθεί  μέσω π.χ. συστημάτων με συνδρομή. Τέτοιου είδους προγράμματα 

περιλαμβάνουν τη λήψη από το χρήστη ενός «κλειδιού» πρόσβασης όπως μία κάρτα, που 

τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα συνδεδεμένα σημεία φόρτισης. Ενώ τα 

συστήματα ανοικτής πρόσβασης είναι κατάλληλα σε συγκεκριμένα, ελεγχόμενα 

περιβάλλοντα όπως ιδιωτικούς χώρους ή ασφαλείς εγκαταστάσεις, τα συστήματα 
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περιορισμένης πρόσβασης παρέχουν πολύ μεγαλύτερη λειτουργικότητα στις αρχές 

διαχείρισης. 

 Η λειτουργία του συστήματος γίνεται μέσω «έξυπνων» συστημάτων το οποίο περιλαμβάνει: 

 Διαχείριση τροφοδοσίας, επιτρέποντας την διακοπή της τροφοδοσίας ένας έχουν 

ξεπεραστεί οι κανονισμοί στάθμευσης όπως μέγιστες περίοδοι παραμονής στις θέσεις 

 Πληροφοριακά συστήματα μέσω διαδικτύου που επιτρέπουν την παρακολούθηση σε 

πραγματικό χρόνο από τους χρήστες 

 Διαχείριση φόρτου δικτύου 

 Συστήματα διαχείρισης πληρωμών 

 Απομακρυσμένη διάγνωση και συντήρηση 

 Δεδομένα χρήστη για την κατανόηση και ανάλυση των τάσεων και της συμπεριφοράς 

των οδηγών ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

Ο Δήμος, στην περίπτωση της λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης θα περιλαμβάνει μια 

διαδικασία εγγραφής με την οποία οι χρήστες θα μπορούν να εγγραφούν και να λάβουν το 

«κλειδί» πρόσβασης.  

Προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο απαιτείται: 

 Mελέτη σκοπιμότητας που θα εξετάζει τις απαιτήσεις για σταθμούς φόρτισης καθώς και 

τα χαρακτηριστικά τους  

 Έρευνα αγοράς και προμήθειας του εξοπλισμού φόρτισης 

 Διαμόρφωση των χώρων και εντοπισμός των πιθανών ελεύθερων χώρων που 

απαιτούνται  

Παρακάτω ακολουθούν οι ενδεικτικές διατάξεις θέσεων στάθμευσης και σταθμών φόρτισης, 

όπως παρουσιάζονται στο ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19). 
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Εικόνα 1.39: Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών επαναφόρτισης επί οδοστρώματος,  

Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 

 
Εικόνα .1.40: Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών επαναφόρτισης σε κλειστό ή υπαίθριο 

χώρο στάθμευσης, Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 
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Εικόνα.1.41: Λεπτομέρεια μηχανικής προστασίας, Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 

 
Πίνακας 2: Διαθέσιμα σημεία φόρτισης, Πηγη: Research for TRAN Committee - Charging infrastructure for electric 

road vehicles, European Parliament 2018 

Τύπος 
Ισχύς 

εξόδου 
Χιλιόμετρα ανά 10 
λεπτά φόρτισης 

Τυπική τοποθεσία 
εγκατάστασης 

Κόστος ανά 
σημείο (αγορά 

φορτιστή) (ευρώ) 

AC Mode 2 
Home 

Έως 
11kW 

1-2 Οικία < 800 

AC Mode 
Commercial 

Έως 
19.4kW 

3.2 
Ιδιωτικός χώρος, 
χώροι εργασίας, 
Δημόσιος χώρος 

<2000 

AC Mode 3 
Fast Charging 

22kW ή 
43kW 

21 
Δημόσιος χώρος, 
ιδιωτικός χώρος 

1000 – 4000 

DC fast 
charging 

(συμβατικός) 

20-
50kW 

64 
Δημόσιος χώρος, 
ιδιωτικός χώρος 

20.000 

DC high power 
fast charging 

100-
400kW 

90 Δημόσιος χώρος 40.000 – 60.000 

 

 Σύστημα car sharing για ηλεκτροκίνητα οχήματα δύο θέσεων 

O Δήμος μπορεί να προωθήσει την ηλεκτροκίνηση μέσω συστήματος κοινόχρηστων 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων μικρού μεγέθους (μία ή δύο θέσεων). Ο Δήμος Τρικκαίων, ήδη με 

το πρόγραμμα ELVITEN, έχει στη διάθεση του πέντε τετράκυκλα οχήματα σε δημοτικούς 

χώρους στάθμευσης, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιος τα χρειάζεται με 

καταγραφή των προσωπικών του στοιχείων. Μέσω της καταγραφής δεδομένων που 

πραγματοποιούνται, όπως η ταχύτητα, η πιθανή καθυστέρηση, η αυτονομία, ο τρόπος 

κίνησης τους στην πόλη αλλά και η ζήτηση από τον κόσμο, θα μπορέσει να γίνει ανάλυση 

αυτών σε μελέτη σκοπιμότητας που απαιτείται ώστε να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά των 

οχημάτων και τα πιθανά σημεία που θα βρίσκονται. Τα συγκεκριμένα οχήματα θα μπορούν 

να βρίσκονται σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης, σε Δημόσια Κτίρια τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος, σε στάσεις του αστικού ΚΤΕΛ και ή 

του υπεραστικού ΚΤΕΛ.  

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο απαιτείται: 

 Μελέτη σκοπιμότητας που θα εξετάζει τις απαιτήσεις για τα οχήματα, τους σταθμούς 

φόρτισης καθώς και τα χαρακτηριστικά τους  
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 Έρευνα αγοράς και προμήθειας των οχημάτων και του απαραίτητου εξοπλισμού 

Διαμόρφωση των χώρων και εντοπισμός των πιθανών ελεύθερων χώρων που 

απαιτούνται 

Στην περίπτωση εφαρμογής συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτροκίνητων οχημάτων, θα 

ακολουθηθούν παρόμοιες διαδικασίες μελέτης και εφαρμογής με τα κοινόχρηστα ποδήλατα 

 
Εικόνα 1.42: κοινόχρηστα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μιλάνο, 2016 
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Τίτλος Έξυπνες Εφαρμογές και πληροφόρηση 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Υιοθέτηση νέων, «έξυπνων» λύσεων και τεχνολογιών 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

3.1 Εκστρατείες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών 
4.1 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 
4.2 Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Τρικκαίων 2015-2019 

 Στόχος 1.4.1: Δίκτυα & Προσβασιμότητα 
o Εγκατάσταση ενιαίου συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας 

στο αστικό περιβάλλον της πόλης των Τρικάλων για την 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση των πολιτών. 

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

 Στόχοι ΣΒΑΑ 
o Ά.Π.1. Αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος με γνώμονα 

την προστασία και προβολή του φυσικού και πολιτιστικού 
πλούτου. 

 Δράσεις 
o Ανάδειξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς: Τρίκαλα City Branding 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: 
 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Η επιλογή του χρόνου, του μέσου και της διαδρομής για την πραγματοποίηση μιας μετακίνησης 

σε ένα δίκτυο με πολλές εναλλακτικές (αστικό περιβάλλον) αποτελεί ζήτημα αποτελεσματικής 

πληροφόρησης του μετακινούμενου. Η πληροφόρηση μπορεί να είναι τόσο μόνιμή / στατική όσο 

και τρέχουσα / δυναμική. Η δομές πληροφόρησης με φυσικές πινακίδες (ρυθμιστικές, 

πληροφοριακές) ορίζουν τους κανόνες κίνησης και κατευθύνουν τον μετακινούμενο όταν βρεθεί 

στην εμβέλεια τους. Αντίστοιχα, η δυναμική πληροφόρηση μεταβάλλεται ανάλογα με τις 

επικρατούσες συνθήκες, παρέχοντας μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης του δικτύου. 

Ένα οργανωμένο ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 

μιας πόλης για βελτιστοποίηση του συστήματος κινητικότητας της. Τα Τρίκαλα ως μια πόλη που 

έχει αυξανόμενες ροές επισκεπτών και με δεδομένη την εμπειρία και την υποδομή της πόλης σε 

«έξυπνα» συστήματα, έχει την ευκαιρία να οργανώσει την πληροφόρηση των κατοίκων και των 

επισκεπτών της με ολιστικό τρόπο. 

Σημαντικό στοιχείο στην δυναμική πληροφόρηση αποτελεί και η δυναμική και αξιόπιστη συλλογή 

δεδομένων της κυκλοφορίας. Η κατάσταση του δικτύου, θα πρέπει να αποτιμάτε, να 

επεξεργάζεται και να αποδίδεται με την μορφή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η μετατροπή 

των δεδομένων σε πληροφορία και η ανάρτηση/διάθεση/δημοσίευση τμήματος αυτής σε 

πραγματικό χρόνο, αποτελεί στοιχείο «έξυπνου συστήματος» που πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του εξεταζόμενου μέτρου. Η επεξεργασία των σύνθετων 

δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων που μπορούν να συμβάλουν στην πρόβλεψη των 

συνθηκών κυκλοφορίας, αποτελούν ένα επιπλέον στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από την 

εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων. 

Για την περίπτωση των Τρικάλων προτείνεται ένα ολοκληρωμένο «έξυπνο σύστημα 

πληροφόρησης με τα εξής διακριτά τμήματα: 

1. Συλλογή δεδομένων και Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο 

Η δυναμική πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 

μιας «έξυπνης πόλης» (Smart City). Είναι μια δίοδος επικοινωνίας της πόλης με τους κατοίκους 
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που λειτουργεί με άμεσο τρόπο και μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά τους και την λήψη 

αποφάσεων. Με έγκαιρη πληροφόρηση, οι πολίτες μπορούν να ρυθμίσουν αποτελεσματικότερα 

της δραστηριότητες τους και να λάβουν αποφάσεις προκείμενου να εξοικονομήσουν χρόνο και 

πόρους. 

Ειδικότερα, στον τομέα των μεταφορών, η δυναμική πληροφόρηση μπορεί να συμβάλει στην 

αποτροπή των συνθήκων συμφόρησης και των περιττών κινήσεων των Ι.Χ. στο δίκτυο για 

αναζήτηση στάθμευσης. Επιπλέον, η δυναμική πληροφόρηση δίνει την δυνατότητα σε κάποιον 

διαχειριστή (Δράση: 4.Γραφείο Κινητικότητας») να ενημερώσει τους μετακινούμενους για 

έκτακτες συνθήκες στο δίκτυο, όπως κάποιο ατύχημα, πιθανά έργα επί της οδού ή και 

εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Σε ένα ιδανικό σύστημα δυναμικής πληροφόρησης, θα μπορούσαν 

να παρέχονται προτάσεις παράκαμψης των εν λόγω έκτακτων συνθηκών. 

Τα προτεινόμενα στοιχεία δυναμικής πληροφόρησης για το δίκτυο των Τρικάλων είναι: 

 Διατάξεις συλλογής δεδομένων: Τα προσφορότερα συστήματα συλλογής δεδομένων για την 

περίπτωση των Τρικάλων είναι τα μη-παρεμβατικά (Εικόνα 6.43) (non-intrusive) συστήματα, 

όπως η μηχανική όραση, τα συστήματα αναγνώρισης πινακίδων Ι.Χ., τα ραντάρ και τα 

Bluetooth. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η ευκολότερη συνδεσιμότητα και επεξεργασία της 

πληροφορίας, καθώς και η ενδεχόμενη μελλοντική αξιοποίηση τους σε περισσότερες 

εφαρμογές, τους δίνει πλεονέκτημα σε σχέση με τα παρεμβατικά συστήματα (που 

προϋποθέτουν εγκατάσταση αισθητήρων, καλωδίων, διακοπή της κυκλοφορίας, εκσκαφές 

κ.ά.).  

 
Το σύστημα συλλογής των δεδομένων θα πρέπει να μελετηθεί λαμβάνοντας υπόψη του εξής 

παράγοντες: 

o Επιλογή συστήματος σύμφωνα με το επιθυμητό επίπεδο συλλογής δεδομένων (Ι.Χ., 

Λεωφορεία, ποδηλάτες, πεζοί) 

o Κατάλληλη κάλυψη των κύριων αξόνων και των περιοχών με συμφόρηση 

o Ενσωμάτωση/Διεπαφή/συνεργασία με σύστημα παρακολούθησης στάθμευσης 

o Ενσωμάτωση/Διεπαφή/συνεργασία με σύστημα παρακολούθησης στόλων αστικής 

συγκοινωνίας. 

o Συμβατότητα με ιστοσελίδες, πλατφόρμες και εφαρμογές προβολής/δημοσίευσης 

της πληροφορίας 

 Πινακίδες πληροφόρησης για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Οι πινακίδες για την διαθέσιμη 

στάθμευση τοποθετούνται στις εισόδους οδών που υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα 

ελεγχόμενης στάθμευσης ή σύστημα παρακολούθησης της στάθμευσης, σε οδούς που 

οδηγούν σε κλειστούς χώρους στάθμευσης και σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης.(Μέτρο 

ΣΒΑΚ: «Οργάνωση Στάθμευσης παρα την οδό» & «Οργάνωση Στάθμευσης εκτός οδού»). 
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Ειδικές θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ, Τουριστικά Λεωφορεία, Λοιπά Βαρέα Οχήματα ή/και 

οχήματα χαμηλών ρύπων μπορούν να αναδειχθούν μέσω ξεχωριστής σήμανσης. Ανάπτυξη 

εφαρμογής (mobile app) για τη χρήση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (Συνέργεια 

με μέτρο: «Οργάνωση στάθμευσης παρα την οδό») 

 
 

 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) για την ενημέρωση των Ι.Χ. Οι εν λόγω πινακίδες 

(Εικόνα 6.45 ) χωροθετούνται και τοποθετούνται με κατάλληλο τρόπο κατόπιν μελέτης που 

εξασφαλίζει την λήψη του μηνύματος από οδηγούς χωρίς την απόσπαση τους από το 

οδόστρωμα. Σημαντική παράμετρος για την θέση των πινακίδων είναι να παρέχετε στον 

οδηγό η δυνατότητα αντίδρασης στο μήνυμα που θα λάβει, μέσω του διαθέσιμου οδικού 

δικτύου μετά την πινακίδα. Η χρήση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων δεν περιορίζεται 

μόνο στα κυκλοφοριακά ζητήματα, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικότερα για 

μηνύματα του δήμου προς του κατοίκους. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση για κάποια πρωτοβουλία του Δήμου, για συμβουλές 

πολιτικής προστασίας ή για την συμμετοχή των πολιτών σε μια συμμετοχική διαδικασία του 

Δήμου. 

 
 

 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) για την ενημέρωση των επιβατών ΜΜΜ. Τα 

Τρίκαλα διαθέτουν σύστημα πληροφόρησης των μετακινουμένων στις στάσεις της Αστικής 

Συγκοινωνίας. Στο πλαίσιο του εξεταζόμενου μέτρου θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 

συμβατότητα τους με τα υπόλοιπα συστήματα δυναμικής πληροφόρησης και η ομαλή 

λειτουργία τους μετά τις παρεμβάσεις στις Δημόσιες Συγκοινωνίες (Μέτρο ΣΒΑΚ: «Βελτίωση 
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Υπηρεσιών και Υποδομών Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνιών») 

 

2. Διαδικτυακή Πληροφόρηση 

Η διαδικτυακή πληροφόρηση στον τομέα των μεταφορών αποτελεί την βάση για τον 

αποτελεσματικό προγραμματισμό των μετακινήσεων τόσο των κατοίκων, όσο και των 

επισκεπτών. Το δίκτυο, τα διαθέσιμα μέσα και οι στάσεις τους, οι διαθέσιμοι σταθμοί 

αυτοκινήτων αποτελούν στοιχεία που θα πρέπει να βρίσκονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο, να 

μπορούν να εντοπιστούν εύκολα και να είναι επικαιροποιημένα. 

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ προτείνεται η δόμηση νέας ιστοσελίδας ή η αξιοποίηση υφιστάμενης με 

τα εξής περιεχόμενα: 

 Dashboard με την γενική εικόνα του συστήματος κινητικότητας και τις διαθέσιμες επιλογές 

για τον χρήστη 

 Τομέας Μηχανοκίνητης Κυκλοφορίας:  

o Δυναμικός χάρτης με τους φόρτους του δικτύου προκειμένου οι χρήστες να εντοπίζουν 

άμεσα οδικά τμήματα με συμφόρηση.  

o Ανακοινώσεις για ατυχήματα και προγραμματισμένα έργα 

 Τομέας Δημοσίων Συγκοινωνιών:  

o Χάρτης με τις στάσεις, τα ονόματα και τις διαδρομές κάθε γραμμής της αστικής 

συγκοινωνίας. Πίνακας με τις συχνότητες δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας. 

Στάσεις που εντάσσονται στο δίκτυο προσβασιμότητας. Ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική  

o Πίνακας με τους προορισμούς των μικρών οικισμών του υπεραστικού ΚΤΕΛ και τις ώρες 

διέλευσης από κάθε οικισμό – συνοδευτικός χάρτης διαδρομών. Τιμολογιακή πολιτική 

για τις συνδέσεις των οικισμών 

o Πίνακας με τους κύριους υπεραστικούς προορισμούς του υπεραστικού ΚΤΕΛ και ώρες 

αναχώρησης από τον σταθμό των Τρικάλων. Προαιρετικά τιμές κομίστρων 

o Πίνακας με τους προορισμούς και τις ώρες αναχώρησης των σιδηροδρομικών 

συνδέσεων. Προαιρετικά τιμές κομίστρων 

o Πληροφορίες για ανταποκρίσεις μέσων αν υπάρχουν 

o Πληροφορίες για στάσεις / σταθμούς Park n Bike / Park n Ride 

 Τομέας Στάθμευσης: 

o Χάρτης με τις θέσεις των σταθμών στάθμευσης αυτοκινήτων εκτός οδού και την 

χωρητικότητα τους (ιδιωτικοί & δημόσιοι). Δυναμική πληροφόρηση για την πληρότητα 

τους. Ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική για κάθε σταθμό. 

o Χάρτης με τις οδούς της ελεγχόμενης στάθμευσης. Δυναμική πληροφόρηση για την 

πληρότητα τους. Ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική για κάθε σταθμό. 

o Χάρτης με τις θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων και την χωρητικότητα τους. 

o Χάρτης με τις θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ, για οχήματα με χαμηλούς ρίπους και για τις 

υπόλοιπες ειδικές κατηγορίες θέσεων που εφαρμόζονται στην πόλη. 

o Πληροφορίες για στάσεις / σταθμούς Park n Bike / Park n Ride 

 Τομέας Ήπιων Μορφών Μετακίνησης 

o Ενδεχόμενοι χάρτες με θεματικές διαδρομές και σημεία ενδιαφέροντος 

o Χάρτης με το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων. Θέσεις / πληροφορίες για ενοικιαζόμενα 

ποδήλατα 

 Τομέας Εκπαίδευσης 

o Ενημερωτικό / Εκπαιδευτικό Υλικό για την μετάβαση σε βιώσιμες μορφές κινητικότητας 
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3. Δημιουργία πλατφόρμας για την προώθηση του Car – Pooling 

Για περιοχή του Δήμου Τρικκαίων και συγκεκριμένα στους περιμετρικούς οικισμούς, 

αναδείχθηκε μέσω των διαδικασιών του συμμετοχικού σχεδιασμού, η συνήθεια των κατοίκων να 

χρησιμοποιούν άτυπα σχήματα συνεπιβατισμού για τις μετακινήσεις από και προς την αγορά 

των Τρικάλων. Αυτής της μορφής ο συνεπιβατισμός παρατηρείται μεταξύ ανθρώπων που έχουν 

αναπτύξει σχέσεις οικειότητας, έχουν αυξημένο το αίσθημα κοινότητας, έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά στην καθημερινότητα τους και δεν υπάρχουν ανεπτυγμένες υπηρεσίες 

δημοσίων συγκοινωνιών στην περιοχή τους. 

Την εν λόγω πρακτική που εφαρμόζεται σε αυτές τις περιοχές ως μέτρο εξυπηρέτησης όσων 

δεν διαθέτουν Ι.Χ., επιχειρεί να αξιοποιήσει ο Δήμος Τρικκαίων, αναπτύσσοντας μια 

οργανωμένη πλατφόρμα συνεπιβατισμού – Car-Pooling. Η μετάβαση από την άτυπη μορφή του 

συνεπιβατισμού, σε μια πιο οργανωμένη μορφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση της 

τεχνολογίας. Για την περίπτωση του Δήμου, το εξεταζόμενο μέτρο περιλαμβάνει: 

 Διερεύνηση της ζήτησης και των κινήτρων-ανταποδοτικών χαρακτηριστικών του 

συστήματος. Η εν λόγω διαδικασία αποτελεί ένα εξειδικευμένο αντικείμενο που απαιτεί την 

συνεργασία ειδικών από τους τομείς του σχεδιασμού των μεταφορών, της ανάπτυξης 

εφαρμογών και του μάρκετινγκ.  

 Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας η οποία θα εξετάζει τις εξής εναλλακτικές: 

o Δημιουργία συστήματος συνεπιβατισμού με πρωτοβουλία του Δήμου. (Δυνατότητα 

αξιοποίησης κινήτρων που αφορούν άλλες δραστηριότητες του Δήμου) 

o Δημιουργία συστήματος συνεπιβατισμού με την πρωτοβουλία ιδιώτη 

o Προσέλκυση υφιστάμενων εταιρειών /συστημάτων συνεπιβατισμού για μεγλαύτερη 

δραστηριότητα στον Δήμο Τρικκαίων, με την παροχή κινήτρων. 

 Υλοποίησης του συστήματος συνεπιβατισμού 

 
4. Δημιουργία Γραφείου Κινητικότητας 

Αφορά τη δημιουργία και στελέχωση ενός φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογική 
οργάνωση, σχεδιασμό, διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος κινητικότητας της πόλης 
των Τρικάλων. Ο συγκεκριμένος φορέας προτείνεται να λειτουργεί υπό την αιγίδα της 
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με την επωνυμία «e-Trikala Α.Ε.».  
 
Για την επίτευξη της απαιτούμενης αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας ενός 
συστήματος κινητικότητας μίας πόλης, θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία σε επίπεδο διαχείρισης 
από έναν οργανισμό που θα έχει ξεκάθαρη εικόνα για τα χαρακτηριστικά όλων των συνιστωσών 
του συστήματος (πεζός, ποδήλατο, δημόσιες συγκοινωνίες, ΙΧ, στάθμευση, οδική ασφάλεια, 
υποδομή, σήμανση) το ρόλο και τη σκοπιμότητα που επιτελούν στο δίκτυο και τους 
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επιδιωκόμενους στόχους. Το ρόλο αυτό καλείται να διαδραματίσει ένας Φορέας/Τμήμα 
Κινητικότητας που θα στελεχώνεται με τις απαιτούμενες ειδικότητες (πολιτικούς μηχανικούς, 
τοπογράφους, συγκοινωνιολόγους, επιστήμες πληροφορικής) που θα γνωρίζουν από 
συγκοινωνιακό σχεδιασμό και θα μπορούν να παρακολουθούν και να αξιολογούν σε πραγματικό 
χρόνο το επίπεδο εξυπηρέτησης και λειτουργίας του συνολικού συστήματος μετακινήσεων 
αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία  των e-Trikala στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και 
λειτουργικών συστημάτων. 
 
Επιγραμματικά, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του φορέα για την περίπτωση των Τρικάλων 
μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Εφαρμογή, παρακολούθηση και ανατροφοδότηση του ΣΒΑΚ 

 Διαχείριση της αστικής κινητικότητας 

 Παρακολούθηση και διαχείριση υποδομών σχετικών με την κινητικότητα 

 Δράσεις επικοινωνίας 

 Οργάνωση πληροφόρησης 

 Εισαγωγή καινοτομιών 

 

5. Αναβάθμιση της κάρτα κατοίκου 

Η σταδιακή ανάπτυξη και χρήση των «έξυπνων συστημάτων και εφαρμογών» που 

περιγράφονται στο εξεταζόμενο μέτρο, καθώς και οι δράσεις που προβλέπουν άλλα μέτρα 

(όπως «Οργάνωση της Στάθμευσης εκτός οδού»), εισάγουν νέες ανάγκες για την δημιουργία 

ψηφιακών λογαριασμών χρήστη, ενδεχόμενη σύνδεση και αποσύνδεση με τραπεζικούς 

λογαριασμούς, διαφορετικές μεθόδους χρηματοδότησης /συναλλαγών, αντιστοίχιση 

λογαριασμού χρήστη- φυσικού προσώπου για ανταποδοτικά οφέλη κ.ά.  

Κάθε σύστημα που αναπτύσσεται μπορεί να σχηματίσει ένα εσωτερικό υποσύστημα (κάρτα 

μέλους, διαδικτυακός λογαριασμός, ψηφιακή εφαρμογή, τηλεφωνική υπηρεσία κ.ά.) που να 

επιλύει τις παραπάνω ανάγκες. Ωστόσο, η ύπαρξη πολλών και διαφορετικών αντίστοιχων 

υποσυστημάτων για κάθε ένα μέτρο του ΣΒΑΚ που περιλαμβάνει τέτοιου είδους αντικείμενα, 

πρόκειται να δημιουργήσει σύγχυση στους χρήστες και να δυσχεραίνει την λειτουργία των 

μέτρων που προτείνονται. 

Η ενοποίηση/συμβατότητα όλων των προτεινόμενων μέτρων ή δραστηριοτήτων μέτρων με την 

ενσωμάτων ενός κοινού υποσυστήματος χρήστη / λογαριασμού αποτελεί το αντικείμενο της 

εξεταζόμενης δραστηριότητας. Για την περίπτωση των Τρικάλων, η εμπειρία και η τεχνογνωσία 

που υπάρχει στον Δήμο από την ανάπτυξη και την λειτουργία ενός συστήματος κάρτας 

κατοίκου, μπορεί αν αξιοποιηθεί για την αναβάθμιση ή επέκταση της στις νέες αυτές 

δραστηριότητες.  

Πιο συγκεκριμένα, η μελλοντική κάρτα κατοίκου στον Δήμο Τρικκαίων, πρόκειται να 

ενσωματώσει τις εξής λειτουργίες: 

 Λογαριασμό για την εύκολη πρόσβαση στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης 

 Λειτουργία ως κάρτα Δημόσιας συγκοινωνίας με δυνατότητα ανανέωσης  

 Λειτουργία ως κάρτα πρόσβασης στο σύστημα ενοικιαζόμενων ποδηλάτων 

 Λογαριασμός για την συμμετοχή στην πλατφόρμα car pooling 

 Λογαριασμός για την απόδοση κινήτρων από την χρήση park n Bike και Park n Ride. 

 

Το όλο σύστημα θα πρέπει να γίνει με την συμβολή κάποιας/κάποιων Τραπεζών ώστε να 

δημιουργηθεί ένα Clearing House ώστε να είναι δυνατή η κατανομή των εσόδων μεταξύ των 

δικαιούχων. 
 

6. Ανάπτυξη συστημάτων διανομής Air Mobility 

Η τεχνολογία, η καινοτομία και η ρομποτική/αυτοματοποίηση επιτρέπουν πλέον στους 

ανθρώπους να οραματίζονται και να υλοποιούν τις σκέψεις με μεγαλύτερη επιτυχία. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμά ενός τέτοιου οράματος αποτελεί ένα μελλοντικό σύστημα διανομής 

μέσω Urban Air Mobility.  

Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει να οραματίζεται ένα μέλλον με έξυπνα συστήματα στην υπηρεσία 

των πολιτών, που θα συμβάλουν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα δημιουργήσουν νέες 

θέσεις εξειδικευμένης απασχόλησης στην περιοχή. Στο πνεύμα αυτό, εντάσσει στο σχέδιο 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου, πρόβλεψη για την ανάπτυξη συστημάτων διανομής 

με την χρήση μικρών- μη επανδρωμένων οχημάτων (Drones).  

Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου και υφιστάμενων υποδομών καθιστούν την εφαρμογή τέτοιων 

συστημάτων δύσκολη στο άμεσο μέλλον, ωστόσο η προσπάθεια του Δήμου θα έχει 

μακροπρόθεσμο χαρακτήρα με στόχο την σταδιακή καταβολή των εμποδίων. Για να συμβεί 

αυτό, στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ ο Δήμος πρόκειται να προχωρήσεις στις εξής ενέργειες: 

 Συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αντίστοιχου αντικειμένου για 

την απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας. 

 Κατάστρωση στρατηγικού σχεδίου που θα καθορίζει την λειτουργία του συνόλου της αστικής 

εμπορευματικής αλυσίδας (Συνέργεια με Μέτρο: Διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών) 

προκειμένου να διερευνηθούν 

 Σταδιακή ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών μετά από μελέτες ωρίμανσης 

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

 
Η δυναμική πληροφόρηση των μετακινουμένων τόσο για την συμφόρηση όσο και για την 
στάθμευση και τα ΜΜΜ, βελτιώνουν την λήψη αποφάσεων των μετακινουμένων και 
επιτυγχάνουν ταχύτερη ή/και πιο άνετη μετάβαση στον προορισμό. 
Αντίστοιχα, η ολοκληρωμένη ρυθμιστική σήμανση και η συντήρηση αυτής, επιτρέπει στους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς να εκτελέσουν αποτελεσματικότερα ο έργο τους. 
Η πληροφόρηση με ένα ολοκληρωμένο σύστημα πινακίδων και χαρτών, εξυπηρετεί της 
μετακινήσεις των όλο και περισσότερων επισκεπτών της πόλης, ενώ δίνει την ευκαιρία για 
εγκατάσταση ενός νέου στοιχείου αστικού εξοπλισμού που μπορεί να μετατραπεί σε 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της πόλης. 

8. Πεδίο εφαρμογής 

Το εξεταζόμενο μέτρο λειτουργεί ως οριζόντιο μέτρο. Εκτός από την Περιοχή Α & Β (αστικός 
πυρήνας και περιαστικές περιοχές Τρικάλων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στους οικισμούς 
των περιοχών Γ (λοιπός Δήμος) σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο. 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Σ
Η

 Μ
Ε

Τ
Ρ

Ο
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Προτεραιότητα Μέτρια 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας X 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου 
 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της παρέμβασης X 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων 
 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης X 

Άλλη δράση Ωριμότητας: X  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 
Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο 
Μελέτη Δημιουργίας Συστήματος Συλλογής Δεδομένων και 
Δυναμικής πληροφόρησης με την χρήση πινακίδων μεταβλητών 
μηνυμάτων  
Υλοποίηση συστήματος 

 
6 έως 12 μήνες 

 
 

6 έως 12 μήνες 

Διαδικτυακή Πληροφόρηση 
Συντονισμός φορέων, συλλογή και μορφοποίηση του υλικού της 
ιστοσελίδας 
Δόμηση της ιστοσελίδας 
Ανάπτυξη εφαρμογής (mobile app) για τη χρήση του συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης 

 
3 έως 6 μήνες 

 
3 έως 6 μήνες 

 
3 έως 6 μήνες 
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Δημιουργία πλατφόρμας για την προώθηση του Car – 

Pooling 

Διερεύνηση της ζήτησης  
Μελέτη Σκοπιμότητας 
Ανάπτυξη του συστήματος 

 
 

3 έως 6 μήνες 
3 έως 6 μήνες 
6 έως 12 μήνες 

Δημιουργία Γραφείου Κινητικότητας 6 έως 12 μήνες 

Αναβάθμιση της κάρτα κατοίκου 6 έως 12 μήνες 

Ανάπτυξη συστημάτων διανομής Air Mobility -:- 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 
Δήμος Τρικκαίων , e-trikala 
Εμπλεκόμενοι φορείς με Εμπορική, Τουριστική & Πολιτιστική 
δραστηριότητα, Πάροχοι Συγκοινωνιακού Έργου 

Υλοποίησης: Δήμος Τρικκαίων, e-trikala 

Εποπτείας: Δήμος Τρικκαίων, e-trikala, Πάροχοι Συγκοινωνιακού Έργου 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 
+ Βελτίωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο δίκτυο της πόλης 
+ Βελτίωση της στάθμευσης 
+ Βελτίωση της λειτουργίας των ΜΜΜ 
+ Βελτίωση των μετακινήσεων των επισκεπτών 
+ Ανάδειξη των σημείων ενδιαφέροντος και εισαγωγή χαρακτηριστικού στοιχείου αστικού 
εξοπλισμού 
+ Οργάνωση της λειτουργίας του συστήματος κινητικότητας 

Δείκτες 
Παρακολούθησης 

 Εγκατάσταση συστήματος δυναμικής πληροφόρησης για την 
στάθμευση 

 Δημιουργία Γραφείου Κινητικότητας 
 Λειτουργία ιστοσελίδας με το σύνολο των πληροφορίων για την 

κινητικότητα στα Τρίκαλα 

Προεκτίμηση 
δαπάνης 

 Μελέτη για ανάπτυξη κατάλληλου συστήματος συλλογής και 
επεξεργασίας κυκλοφοριακών δεδομένων  - 50.000 έως 60.000 € 

 Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων για 
την κυκλοφορία: 300 έως 1500 € ανά τ.μ. οθόνης 

 Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων για 
την στάθμευση - 1000 έως 1500 € ανά στοιχείο σήμανσης 

 Προετοιμασία και υλοποίηση ιστοσελίδας - 10.000 έως 20.000 € 
 Διερεύνηση ζήτησης για car-pooling: 7.000 έως 10.000 € 
 Μελέτη Σκοπιμότητας: 7.000 έως 10.000 € 

Χρηματοδότηση 
ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, Ίδιοι πόροι 
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  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
Τ

Α
Υ

Τ
Ο

Τ
Η

Τ
Τ

Α
 Μ

Ε
Τ

Ρ
Ο

Υ
 

Τίτλος Προωθητικές ενέργειες αλλαγής συμπεριφοράς 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

2.2 Αύξηση μεριδίου χρήσης Δημόσια Συγκοινωνίας για μετακινήσεις 
εντός και εκτός του αστικού ιστού 
3.1 Εκστρατείες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
πολιτών 
3.2 Αύξηση του μεριδίου των ήπιων μορφών μετακίνησης στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων 
4.1 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 
4.2 Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

 Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου 
Τρικκαίων (2014-2020): 

 Άξονας 1 – Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
o Μέτρο 1.4 Δίκτυα υποδομές:  

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοματοποιημένου 
συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Τρικκαίων. 

 ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  
 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 Προμήθεια ποδηλάτων βραχείας χρήσης προκειμένου να 
εκμισθώνονται από τους χρήστες και τοποθέτησή τους σε 
κεντρικά σημεία της πόλης καθώς και σε σταθμούς 
μετεπιβίβασης (π.χ. Ο.Σ.Ε., Κ.Τ.Ε.Λ.) 

 

4. Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Τρικκαίων 

 Άξονας Προτεραιότητας 1: Αναζωογόνηση του αστικού 
περιβάλλοντος με γνώμονα την προστασία και προβολή του 
φυσικού και πολιτιστικού πλούτου 
o Ειδικός Στόχος 1: Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και 

ανάδειξη χαρακτηριστικών τοκόσημων της πόλης των Τρικάλων 
o Ειδικός Στόχος 2: Ενσωμάτωση του ποδηλάτου στον αστικό 

χώρο 
o Ειδικός Στόχος 3: Δημιουργία μιας νέας αστικής ταυτότητας 

ανάδειξης της δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
 

5. 1
ο
 Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενέργεια 

 Στρατηγικός στόχος ΙΙΙ: Σχεδιασμός χρήσης γης – Μελέτη 
κινητικότητας 

o Αφορά την αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών σε 
τοπικό επίπεδο με παρεμβάσεις χαμηλού κόστους 

Χαρακτήρας 

Έργο:  
 

Κανονισμός / Θεσμική Παρέμβαση: 
 

Υπηρεσία / Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών πρέπει να αφορά όλες τις κατηγορίες 
κινητικότητας με στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος. Οι σχετικές εκστρατείες 
και δράσεις δεν πρέπει να έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά να επαναλαμβάνονται σε 
τακτική βάση και να διατηρούν προοδευτικό χαρακτήρα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
συμπεριφορών κινητικότητας από τις νεότερες έως τις μεγαλύτερες ηλικίες. 

Το πρώτο για την εξασφάλιση των παραπάνω, είναι η ανάπτυξη ενός πλάνου δράσεων 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας στα Τρίκαλα. Η 
εν λόγω στρατηγική ευαισθητοποίησης που θα αναπτυχθεί, ενθαρρύνεται να διακρίνει τους 
πολίτες σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες: 

(α) Άτομα ηλικίας 8 έως 18 ετών: Αποτελούν νεαρά άτομα που βρίσκονται στο στάδιο 
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εκπαίδευσης. 

(β) Άτομα ηλικίας 18 έως 25 ετών: Αποτελούν άτομα που βρίσκονται στο στάδιο ανώτερης & 
ανώτατης εκπαίδευσης με έντονη κοινωνική δραστηριότητα 

(γ) Άτομα ηλικίας 26 έως 50 ετών: Αποτελούν άτομα σε παραγωγική ηλικία. 

(δ) Άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών: Αποτελούν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. 

Το πλάνο ευαισθητοποίησης των πολιτών, ενθαρρύνεται να περιλαμβάνει επιπλέον δράσεις/ 
εκδηλώσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης- εκπαίδευσης, όπως σεμινάρια, ομιλίες, παρουσιάσεις 
κ.ά. καθώς και συμμετοχικές δράσεις και δράσεις προώθησης και προβολής, όπως 
ποδηλατοδρομίες, προώθηση πεζοπορίας κ.ά 

Το συγκεκριμένο μέτρο συνδέεται με αρκετά από τα υπόλοιπα μέτρα του ΣΒΑΚ Τρικκαίων. Η 
αλληλεξάρτηση των μέτρων είναι ζωτικής σημασίας για την αποδοχή τους από τους πολίτες και 
τη βιώσιμη λειτουργία τους. Συνεπώς μέτρα όπως: Εγκατάσταση δικτύου ποδηλατοδρόμων, 
Δημιουργία νέου συστήματος αστικής συγκοινωνίας, Διαμόρφωση διαδρομών πεζών και 
πεζοδρόμων, Ανάπτυξη σχολικών διαδρομών και διαδρομών απασχολούμενων, Διαχείριση 
(παρά την οδό) στάθμευσης, προώθηση οχημάτων «Καθαρής Ενέργειας» θα πρέπει να 
συνοδεύονται από  αντίστοιχα μέτρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. 
Ενδεικτικές προωθητικές δραστηριότητες αλλαγής συμπεριφοράς μετακινουμένων που μπορούν 
να πραγματοποιηθούν είναι : 
 

 Ενημερωτικές ημερίδες σε συλλόγους και εκπαιδευτικές δομές για την Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και Κινητικότητα 

Στόχος αυτών των ημερίδων είναι η ενσωμάτωση της έννοιας της βιώσιμης κινητικότητας σε 
ομάδες πολιτών και σε μαθητές. Στην περίπτωση μαθητών, οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν 
τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου, προκειμένου να ενημερωθούν οι νέοι για τις δυνατότητες 
αλλαγής των κινητικών τους συνηθειών και για την απόκτηση δεξιοτήτων κινητικότητας. Μέσω 
τέτοιων δραστηριοτήτων μπορούν να παρέχονται στους μαθητές πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο πραγματοποίησης των καθημερινών τους μετακινήσεων (διαδρομή σπίτι – σχολείο), της 
οδικής ασφάλειας και των ήπιων μορφών μετακίνησης. H πολιτική του Δήμου θα πρέπει να είναι 
όχι μόνο να βελτιώσει το επίπεδο γνώσεων σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα αλλά και να 
προωθήσει τις βιώσιμες κινητικές συνήθειες των νέων.  
Οι διάφορες δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν εργαστήρια κινητικότητας για παιδιά 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαίδευση παιδιών στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, 
διαδραστική εκπαίδευση και παιχνίδια με παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.   
Διοικήσεις σχολείων και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, ειδικοί 
σε θέματα μεταφορών, ο Δήμος κ.α. θα πρέπει μέσω συναντήσεων να συμφωνήσουν για τις 
δραστηριότητες και τις δράσεις που θα  πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των 
ενημερωτικών ημερίδων.  
Τέτοιου είδους δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιούνται κατά τη σχολική χρονιά, σε 
εορταστικές περιόδους όπου οι μαθητές διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, καθώς και κατά τη διάρκεια 
της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας». 

 Ενημερωτικές ημερίδες για τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, της ποδηλασίας, των 
μορφών ήπιας κινητικότητας 

Ο Δήμος πρέπει, μέσω ημερίδων, ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τα οφέλη της 
ηλεκτροκίνησης, της ποδηλασίας και άλλων μορφών ήπιας κινητικότητας. Τέτοιου είδους 
ημερίδες πρέπει να πραγματοποιηθούν σε σχολεία, σε φορείς, σε δημόσιες υπηρεσίες σε 
συνεργασία με τον Δήμο και συγκοινωνιολόγους, τόσο κατά την διάρκεια της «Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας» όσο και σε άλλες χρονικές περιόδους του έτους.  

 Ενημερωτικές ημερίδες για το εξωτερικό κόστος των Ι.Χ και την περιβαλλοντική 
υποβάθμιση 

Ένας τρόπος ανάπτυξης της συγκεκριμένης εκστρατείας που αφορά την οικολογική οδήγηση 
είναι η προώθηση μέσω εργαστηρίων, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, θέτοντας ότι 
είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μία πιο οικολογική συμπεριφορά.  
Μέσω συγκεκριμένων εκστρατειών θα προσεγγιστούν απλοί πολίτες, αλλά και ειδικές 
κατηγορίες όπως υποψήφιοι σχολών οδήγησης και επαγγελματίες οδηγοί.  
Η συγκεκριμένη εκστρατεία μπορεί να πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο, κατά την 
εβδομάδα κινητικότητας.  
Η προώθηση αυτής θα πραγματοποιηθεί μέσω φυλλαδίων, αφισών σε διάφορα σημεία της 
πόλης, σελίδες σε κοινωνικά δίκτυα και μέσω δημιουργίας ιστοσελίδας 
Καθώς θα συμμετέχει σε αυτά τα εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα μάθουν το επίπεδο 
εκπομπών ρύπων που παράγουν, μέσω ερωτηματολογίου. Οι συμμετέχοντες επίσης θα 
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μπορούν να αξιολογήσουν την οικολογικής οδήγησης συμπεριφορά τους μέσω προσομοιωτή 
και να βαθμολογηθούν. Αυτές οι διαδικασίες θα συμβάλουν στην διάχυση του πληθυσμού μιας 
μεθόδου οδήγησης με πιο βιώσιμο τρόπο.  
Εκτός των εργαστηρίων μπορούν να παρουσιαστούν και βίντεο ευαισθητοποίησης. 

 Εκστρατείες και Κίνητρα προώθησης της ποδηλασίας 
Δεδομένου του μεγέθους της πόλης, του ήπιου ανάγλυφου, της ύπαρξης δικτύου 
ποδηλατοδρόμων η πόλη πρέπει να συνεχίσει να υιοθετεί μία πολιτικής ενθάρρυνσης της 
ποδηλασίας. Σε συνδυασμό με ποδηλατοδρομίες, προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων με 
χρήση ποδηλάτου, προσωρινές πεζοδρομήσεις, εφαρμογών όπως το Social Biking το οποίο 
επιβραβεύει με δώρα τους χρήστες του ποδηλάτου, και εκστρατειών και ημερίδων σχετικά με τα 
οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου, μπορεί να προωθήσει την χρήση του. Λόγω του πλήθους 
τέτοιων δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στην πόλη των Τρικάλων, ο Δήμος θα πρέπει να 
αναλύσει την συμμετοχή των πολιτών καθώς και τα αποτελέσματα των δράσεων, ώστε να 
προσαρμόσει ή να τις επαναλάβει. 
Τέλος, μέσω διευκολύνσεων της πρόσβασης, συντομευμένων διαδρομών, παρακάμψεων, και 
περιορισμό της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, μπορούν να δοθούν κίνητρα για την προώθηση 
της ποδηλασίας. 
 

 Εκστρατείες και Κίνητρα προώθησης του συνεπιβατισμού 
Καθώς οι χρήστες Ι.Χ. στην πλειοψηφία τους κινούνται χωρίς συνεπιβάτες στο όχημα τους, είναι 
σημαντικό να ενημερωθούν σχετικά με τον συνεπιβατισμό, ο οποίος οδηγεί σε μείωση της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, της ζήτησης για θέσεις στάθμευσης, των εξόδων αλλά και των 
εκπομπών ρύπων στις πόλεις. 

 Ένα από τα θέματα του συνεπιβατισμού είναι ότι άτομα τα οποία θα κινούνταν με αυτόν τον 
τρόπο και ζουν στην ίδια περιοχή και έχουν τον ίδιο προορισμό δεν γνωρίζουν τις ευκαιρίες 
μετακίνησης. Ο Δήμος, μέσω εφαρμογής θα μπορούσε να προωθήσει τον συνεπιβατισμό, 
καθώς οι πολίτες θα μπορούσαν να βρουν εύκολα κάποιον που διαθέτει Ι.Χ. ή θα 
επιθυμούσε να μετακινηθεί σαν συνεπιβάτης για μια συγκεκριμένη διαδρομή.  

 Ο Δήμος θα μπορούσε επίσης να παρέχει θέσεις στάθμευσης για οχήματα που 
πραγματοποιούν μετακινήσεις συνεπιβατισμού.  

 Τέλος, θα μπορούσε να εισάγει κίνητρα μέσω διαγωνισμών. Για παράδειγμα, θα μπορούσε 
να προσφέρει κάποιου είδους έπαθλο ή άλλα κίνητρα σε αυτούς που πραγματοποιούν τα 
περισσότερα χιλιόμετρα για τέτοιου είδους μετακινήσεις.  

 Εκστρατείες και Κίνητρα προώθησης της πεζής μετακίνησης 
Δεδομένου του μικρού μεγέθους της πόλης και του ήπιο ανάγλυφου, καθώς και της ύπαρξης 
πεζοδρόμων, η πόλη μπορεί να υιοθετήσει μία πολιτική ενθάρρυνσης της πεζής μετακίνησης,  
Οι κύριοι στόχοι αυτών των εκστρατειών θα είναι να δείξουν ότι είναι γρήγορο και εύκολο να 
περπατήσει κάποιος στην πόλη, ανακαλύπτοντας κάποια από την κληρονομιά της πόλης καθώς 
και φυσικά ορόσημα. Μέσω αυτών, είναι δυνατόν να αυξηθεί η κινητικότητα των πεζών και να 
μειωθεί η μεμονωμένη χρήση των Ι.Χ.. 
Η εκστρατεία θα προωθηθεί μέσω φυλλαδίων, πινακίδων, εφημερίδες, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, της ιστοσελίδας του Δήμου κ.α. 
Μια καλή πρακτική τέτοιου είδους εκστρατείας είναι μέσω διαγωνισμών όπου οι συμμετέχοντες 
θα κερδίζουν και έπαθλα. 
Αρχικά, μέσω ερωτηματολογίων, θα καταγραφούν τα επίπεδα εκπομπών CO2 των 
συμμετεχόντων, το οποίο θα βασίζεται σε πληροφορίες σχετικά με τις καθημερινές διαδρομές 
τους, και τον τύπο του οχήματος που χρησιμοποιούν για αυτές. 
Η συγκεκριμένη εκστρατεία μπορεί να πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, σε περιόδους με 
καλές καιρικές συνθήκες, με την μορφή διαγωνισμών. Θα είναι δραστηριότητες στις οποίες οι 
συμμετέχοντες πρέπει να εξερευνήσουν την πόλη τους χρησιμοποιώντας χάρτες, ώστε να 
δημιουργήσουν γρήγορες διαδρομές. Μέσω των μετρήσεων των επιπέδων CO2, οι 
διαγωνιζόμενοι θα συνειδητοποιήσουν την μείωση των εκπομπών λόγω της πεζής μετακίνησης, 
ειδικότερα στους διαγωνιζόμενους που χρησιμοποιούν το Ι.Χ. τακτικά. Επιπλέον, θα μπορούν 
να ανακαλύψουν πόση θα ήταν η μείωση των εκπομπών CO2 αν χρησιμοποιούσαν συχνότερα 
την αστική συγκοινωνία ή μοιράζονταν τα οχήματα τους. Εκτός από τα παραπάνω, μπορούν να 
διανεμηθούν και άλλα φυλλάδια ή αντικείμενα σε αυτούς που θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους. Μπορούν να απονεμηθούν και βραβεία στους καλύτερους 
συμμετέχοντες.  
Επιπλέον, ο Δήμος αναλύοντας πιθανές εκστρατείες που μπορεί να πραγματοποιήθηκαν σε 
προηγούμενα έτη, κυρίως κατά την διάρκεια της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας» 
μπορεί να κατευθυνθεί και σχετικά με τις επόμενες εκστρατείες. 

 Εκστρατείες προώθησης των ΜΜΜ 
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Ο κύριος στόχος αυτής της εκστρατείας είναι η προώθηση της χρήσης των μέσων μαζικής 
μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά 
πλεονεκτήματα της.  
Ο Δήμος, μπορεί να προωθήσει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μέσω της παροχής δωρεάν 
δρομολογίων με τα λεωφορεία και με το «τρενάκι» του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων. Επίσης, μέσω 
έργων όπως το «Green your move» μπορούν να προωθηθεί και ο συνδυασμός μέσων 
μετακινήσεων ως τρόπος μετακίνησης. Τέτοιες δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τις 
εορταστικές περιόδους, Σαββατοκύριακα και κατά την διάρκεια της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας», όπως έχει πραγματοποιηθεί και κατά το παρελθόν. Μέσω των αποτελεσμάτων 
των δράσεων των προηγούμενων ετών,  

 Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας μέσω αθλητισμού (αθλητική ποδηλασία, 
πεζοπορία, ορειβασία, κ.ά) 

Μέσω τέτοιου είδους δραστηριοτήτων, ο Δήμος μπορεί να προωθήσει τη βιώσιμη κινητικότητα 
και την στροφή των πολιτών σε τρόπους μετακίνησης όπως η ποδηλασία και η πεζή 
μετακίνηση. Στόχο έχουν επίσης να ενημερώσουν τον κόσμο ότι με τέτοιους τρόπους 
μετακίνησης μπορούν να βελτιώσουν και την ποιότητα ζωής τους καθώς αποτελούν έναν τρόπο 
άθλησης.  Η γεωγραφία της περιοχής επιτρέπει τέτοιου είδους αθλητικών δραστηριοτήτων 
(αθλητική ποδηλασία, πεζοπορία, ορειβασία κ.α.), όπως για παράδειγμα στον Ληθαίο Ποταμό. 

 Διοργάνωση ποδηλατοδρομίας (εντός των Τρικάλων ή/και με διπλανούς οικισμούς) 
Μέσω διοργανώσεων τέτοιου είδους ποδηλατικών βολτών, μπορεί να προωθηθεί η χρήση του 
ποδηλάτου στους κατοίκους τις πόλης των Τρικάλων αλλά και των γειτονικών οικισμών. Ήδη 
έχουν διεξαχθεί τέτοιου είδους εκδηλώσεις στην πόλη στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας». Ο Δήμος παρακολουθώντας την επιτυχία αυτών, μπορεί να 
διοργανώσει ξανά ή να προσαρμόσει τέτοιου είδους ποδηλατοδρομίες. 

 Προσωρινή (εποχιακή) πεζοδρόμηση κεντρικών εμπορικών οδών 
Ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει σε προσωρινές πεζοδρομήσεις οδών κατά την διάρκεια της 
«Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας». Θα μπορούσε να προχωρήσει σε τέτοιου είδους 
ενέργειες και σε περιόδους εορτών ή κάποιες Κυριακές κατά την διάρκεια του έτους. Μέσω 
τέτοιων ενεργειών, θα παροτρύνει τους πολίτες να μετακινηθούν με ποδήλατο ή περπατώντας. 
Μέσω αυτών, ο Δήμος μπορεί επίσης να αναλύσουν τις επιπτώσεις τέτοιων ενεργειών στην 
κυκλοφορία της πόλης, σε περίπτωση μόνιμων ενεργειών στο μέλλον.  

 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας - Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο 
Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» η οποία έχει καθιερωθεί από το 2002 στην Ευρώπη 
προσπαθεί να προάγει βιώσιμα πρότυπα κινητικότητας αλλά και να διαμορφώσει το 
περιβαλλοντικό ήθος των πολιτών. Οι δράσεις υλοποιούνται το μήνα Σεπτέμβριο, με σκοπό την 
ενθάρρυνση και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς αλλά και την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλης τους. Η «Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Κινητικότητας» δίνει έμφαση σε βιώσιμους τρόπους μετακίνησης όπως το ποδήλατο, 
η πεζή μετακίνηση τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ο συνδυασμός αυτών στις μετακινήσεις.  
Πιθανές δράσεις της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας» μπορούν να είναι κάποιες από 
αυτές που έχουν αναφερθεί παραπάνω, όπως ποδηλατοδρομίες, αγώνες ατομικής 
χρονομέτρησης, ενημερώσεις πολιτών και εκπαιδευτικές δραστηριότητες παιδιών, 
πεζοδρομήσεις συγκεκριμένων οδών, μαραθώνιο, δωρεάν χρήση κοινόχρηστων ηλεκτρικών 
οχημάτων, ποδηλάτων ή μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς. 
Λόγω της επιτυχημένης υποστήριξη του θεσμού της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας», 
η οποία έχει καθιερωθεί πλέον στην πόλη των Τρικάλων, ο Δήμος σε συνδυασμό με 
συγκοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς και άλλες ειδικότητες, θα πρέπει να αναλύσουν τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των προηγούμενων ετών, τόσο από άποψη συμμετοχής 
όσο και από άποψη επιτυχίας αυτών, ώστε να σχεδιαστούν οι δραστηριότητες της επόμενης 
«Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας» 

7. Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Στις θεματικές διαβουλεύσεις του ΣΒΑΚ, καθώς και από τις απόψεις των πολιτών μέσω των 
ερωτηματολογίων, αναγνωρίστηκε ως σημαντική προτεραιότητα, η διαμόρφωση μια θετικής και 
υπεύθυνης στάσης των πολιτών προς την τήρηση των κανόνων μετακίνησης και την 
υποστήριξη των μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η καλλιέργεια μια ολοκληρωμένης 
συνείδησης αστικής κινητικότητας οδηγεί στην ευκολότερη αποδοχή των μέτρων από τους 
πολίτες, τη διατήρηση τους και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής και  του αστικού 
περιβάλλοντος σε βάθος χρόνου. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει για τους μαθητές και 
την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας και σεβασμού του 
δημόσιου χώρου, οι οποίοι θα αποτελέσουν άλλωστε και τους πολίτες του μέλλοντος. 

8. Πεδίο εφαρμογής 
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Οριζόντιο μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο του Δήμου Τρικκαίων  
Υ

Λ
Ο

Π
Ο

ΙΗ
Σ

Η
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Ε
Τ

Ρ
Ο

Υ
 

Προτεραιότητα Υψηλή 

Απαιτούμενη 
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας 
 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου 
 

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση 
της παρέμβασης  

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής 
 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων 
 

Στ) Διαδικασία Δημοπράτησης 
X (για συμμετοχικές 

δράσεις, 
εκδηλώσεις κ.λπ.) 

Άλλη δράση Ωριμότητας: Πλάνο Δράσεων  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 
Ανάπτυξη Πλάνου δράσεων ευαισθητοποίησης σε ορίζοντα 
10ετίας 

3 έως 6 μήνες 

Οργάνωση δομής συμμετοχικών δράσεων 2 μήνες 

Προγραμματισμός και Υλοποίηση δράσεων 
κατανομή εντός του έτους/ 

επανάληψη δράσεων 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: 
Δήμος Τρικκαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Εκπαιδευτικές Δομές, Κοινωνικές Ομάδες 

Υλοποίησης: 
Δήμος Τρικκαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Εκπαιδευτικές Δομές, Κοινωνικές Ομάδες 

Εποπτείας: 
Δήμος Τρικκαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Εκπαιδευτικές Δομές, Κοινωνικές Ομάδες 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
+ Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για τη βιώσιμη κινητικότητα 
+ Αλλαγή νοοτροπίας 
+ Διαμόρφωση συνείδησης σε μετακινούμενους και σε παιδιά, νέους, εργαζόμενους κ.λπ. 
+ Εξασφάλιση της κατανόησης, της αποδοχής και της διατήρησης των μέτρων του ΣΒΑΚ 

Δείκτες 
Παρακολούθησης 

 Αριθμός ΙΧ οχημάτων ανά 1000 κατοίκους 
 Αριθμός μοτοσυκλετών ανά 1000 κατοίκους 
 Ποσοστό μηνιαίου εισοδήματος των νοικοκυριών που διατίθεται σε 

δαπάνες για μετακινήσεις 
 Μέση πλήρωση ΙΧ οχημάτων 
 Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης / Έτος 

Προεκτίμηση 
δαπάνης 

 Πλάνο δράσεων ευαισθητοποίησης: εσωτερικά στον Δήμο ή 8.000€ 
έως 10.000 € εξωτερικά (με διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού) 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης: 10.000 €/ έτος 

Χρηματοδότηση 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Ίδιοι πόροι 
Χορηγίες Ιδιωτών – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  
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Συνέργειες μεταξύ των μέτρων και σχηματισμός πακέτων μέτρων 

Το ΣΒΑΚ του Δήμου Τρικκαίων προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια σειρά από θέματα που 

είχαν μεγάλο αντίκτυπο στο ευρύτερο αστικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια: στις 

οικονομικές εξελίξεις, στις κοινωνικές αλλαγές, στην αύξηση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

και στα προβλήματα στάθμευσης, τον περιορισμό των χώρων πρασίνου και τη μείωση της 

ποιότητας του αέρα, την υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ΔΑΣ, την 

απουσία εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, κλπ. Η επιλογή των πλέον κατάλληλων 

πολιτικών, μέτρων και παρεμβάσεων για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

βασίστηκε και στον εντοπισμό και αξιολόγηση, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, καλών 

πρακτικών σε πόλεις αντίστοιχου μεγέθους, χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων. Η εμπειρία 

δείχνει ότι τα μεμονωμένα μέτρα μπορούν να έχουν μόνο περιορισμένο αντίκτυπο, ενώ 

αντίθετα τα πακέτα μέτρων μπορούν να αλληλοενισχύονται μεταξύ τους καθώς και να 

αξιοποιήσουν τις συνέργειες. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να εξαχθούν συμπεράσματα από 

την ανάλυση των διάφορων επιλογών, με τη μορφή λογικών και συνδυασμένων πακέτων 

μέτρων. Με βάση την παραπάνω λογική, τα προτεινόμενα μέτρα/παρεμβάσεις του ΣΒΑΚ 

οργανώνονται σε ολοκληρωμένα πακέτα μέτρων που εμπεριέχονται στους Άξονες 

Προτεραιότητας, όπως αυτοί έχουν επιλεγεί και ορισθεί σε προηγούμενο στάδιο της μελέτης. 

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ομαδοποίηση των μέτρων σε πακέτα με στόχο να 

υπάρχει ωφέλεια από τις συνέργειες, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους και να 

αναγνωρίζονται τα μέτρα που επιτυγχάνουν πολλαπλούς στόχους. 

Τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε φάση να μπορεί να επιφέρει 

σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και στην κινητικότητα. 

Ωστόσο, το πλήρες όφελος θα επιτευχθεί μόνο όταν όλα τα μέτρα ολοκληρωθούν. Για 

παράδειγμα, ένα από τα πακέτα μέτρων που εμπεριέχεται στο ΣΒΑΚ αφορά τη βελτίωση 

των οδικών υποδομών και περιλαμβάνει τη βελτίωση κρίσιμων κυκλοφοριακών κόμβων και 

τις διανοίξεις οδών, στοχεύοντας κατά βάση στη βελτίωση των συνθηκών κίνησης των ΙΧ 

οχημάτων. 

Ένα τέτοιο πακέτο μέτρων επηρεάζει άμεσα τη σύνθεση και τον όγκο της κυκλοφορίας και 

ως εκ τούτου επηρεάζει τις εκπομπές ρύπων, καθώς και τα επίπεδα θορύβου. Αν 

υλοποιηθεί ως ένα αυτόνομο μέτρο, οι αναμενόμενες επιπτώσεις θα είναι αρνητικές για τη 

βιώσιμη αστική κινητικότητα και ειδικότερα όσον αφορά των προώθηση εναλλακτικών μέσων 

μετακίνησης. Αν συνδυαστεί όμως επιτυχώς με την υλοποίηση του πακέτων μέτρων που 

σχετίζεται με την κυκλοφοριακή οργάνωση και το οποίο περιλαμβάνει μέτρα όπως η 

χωροθέτηση ζωνών μειωμένης ταχύτητας καθώς και με την υλοποίηση μέτρων που 

σχετίζονται με την προώθηση των Δημόσιών Αστικών Συγκοινωνιών και τη βελτίωση των 

υποδομών πεζών και ποδηλάτων, αυτό οδηγεί σε αμοιβαία ενίσχυση και συμπλήρωση των 

επιπτώσεων όλων αυτών των μέτρων αναφορικά με τους ρύπους, το διοξείδιο του άνθρακα 

και τις εκπομπές θορύβου. 

Στην ίδια λογική, οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με την οργάνωση της στάθμευσης παρά 

την οδό και ειδικότερα με την αποτροπή της μακροχρόνιας στάθμευσης σε κεντρικές οδούς 

του Δήμου δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν μεμονωμένα αλλά σε συνδυασμό με 

παρεμβάσεις που σχετίζονται με την προώθηση εναλλακτικών και πιο βιώσιμων μέσων 

μεταφοράς σε σχέση με το ΙΧ όχημα. Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της στάθμευσης, αν και 

εντάσσονται σε διαφορετικό πακέτο μέτρων, διαδραματίζει η διευθέτηση του συστήματος 

αστικών διανομών που περιλαμβάνει μέτρα όπως ο ορισμός αποκλειστικών θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης και η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου ωραρίου φορτοεκφόρτωσης για την 

περιοχή μελέτης. 
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Το διάγραμμα της παρακάτω εικόνας παρουσιάζει οπτικά τις συνδέσεις μεταξύ των μέτρων.
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Βελτίωση 
Οδικών 

Υποδομών  

Διατάξεις ασφαλούς  
διάσχισης για πεζούς 

και ποδήλατα 

Διατάξεις 
μετριασμού 

της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

Βελτίωση 
υποδομών 

ΑΜΕΑ 

Βελτίωση υπηρεσίων 
και υποδομών 

δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών 

Διευθέτηση 
συστήματος 

αστικών 
διανομών 

Βελτίωση και 
επέκταση 
υποδομών 

πεζών 

Βελτίωση 
υποδομών 
ποδηλάτου 

Οργάνωση 
στάθμευσης 

παρά την οδό 

Οργάνωση 
στάθμευσης 
εκτός οδού 

Ανάδειξη φυσικού 
περιβάλλοντος και 

αισθητική αναβάθμιση 
περιοχής 

Αύξηση 
χρήσης 

εναλλακτικών 
καυσίμων 

"Έξυπνες" 
εφαρμογές 

Προωθητικές 
ενέργειες 
αλλαγής 

συμπεριφοράς 

Βελτίωση Οδικών Υποδομών  

                            

Διατάξεις ασφαλούς  
διάσχισης για πεζούς και 

ποδήλατα 
                            

Διατάξεις μετριασμού της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

                            

Βελτίωση υποδομών ΑΜΕΑ 

                            

Βελτίωση υπηρεσίων και 
υποδομών δημόσιων 

αστικών συγκοινωνιών 
                            

Διευθέτηση συστήματος 
αστικών διανομών 

                            

Βελτίωση και επέκταση 
υποδομών πεζών 

                            

Βελτίωση υποδομών 
ποδηλάτου 

                            

Οργάνωση στάθμευσης 
παρά την οδό 

                            

Οργάνωση στάθμευσης 
εκτός οδού 

                            

Ανάδειξη φυσικού 
περιβάλλοντος και αισθητική 

αναβάθμιση περιοχής 
                            

Αύξηση χρήσης 
εναλλακτικών καυσίμων 
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"Έξυπνες" εφαρμογές 

                            

Προωθητικές ενέργειες 
αλλαγής συμπεριφοράς 

                            

Υπόμνημα :   Yψηλός βαθμός συνέργειας   Mέσος βαθμός συνέργειας   Xαμηλός βαθμός συνέργειας 

 Εικόνα 1.43: Σχέσεις – Συνδέσεις μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων 
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1.2 Σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Εισαγωγή 

Η ύπαρξη ενός σχεδίου παρακολούθησης και αξιολόγησης αποτελεί μια απαραίτητη 

προυπόθεση για ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Ο ορισμός και η δόμηση ενός 

τέτοιου σχεδίου επιτρέπει τη συνεχή και του εκ σύνεγγυς παρακολούθηση της εξέλιξης 

υλοποίησης και εφαρμογής των μέτρων και των παρεμβάσεων που έχουν σκιαγραφηθεί σε 

προγενέστερο στάδιο, την επίτευξη των σκοπών του προγράμματος και την αποτίμηση εν 

γένει της προόδου προς τη βιωσιμότητα. 

Ένα σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης ενός ΣΒΑΚ αποτελείται από δείκτες και 

στόχους και οφείλει να είναι «έξυπνο ή SMART». Πιο αναλυτικά, τόσο οι δείκτες όσο και οι 

ποσοτικοί στόχοι αυτών πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι με την ανάγκη προώθησης της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας, να ακολουθούν τις προτεραιότητες και τους σκοπούς του 

προγράμματος, ενώ, ακόμη, οφείλουν να είναι σαφείς, ακριβείς, ειδικοί και να εδράζονται σε 

ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους, εύκολα κατανοητούς από όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς. Επιπλέον, πρέπει να είναι εύκολα μετρήσιμοι, ενώ οι διαθέσιμες πηγές πρωτογενών 

δεδομένων πρέπει να επαρκούν, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτύπωση των πιθανών 

μελλοντικών μεταβολών. Τέλος, ο ορισμός των δεικτών και των στόχων ενός συστήματος 

παρακολούθησης και αξιολόγησης πρέπει να τίθεται σε μια ρεαλιστική χρονικά και 

οικονομοτεχνικά βάση, καθώς πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τεχνική, λειτουργική και 

οικονομική ικανότητα που διαθέτει ο επισπεύδων φορέας. 

Δείκτες παρακολούθησης για το ΣΒΑΚ Δ. Τρικκαίων 

Στο πλαίσιο του σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης για το ΣΒΑΚ του Δήμου 

Τρικκαίων επιλέχθηκαν 34 δείκτες που περιγράφουν χαρακτηριστικά του υφιστάμενου 

συστήματος κινητικότητας και εκτιμούν/ επιδιώκουν τις αντίστοιχες τιμές σε μελλοντικούς 

στόχους (Πίνακας 1.3).  

Αναφορικά με τις τιμές βάσης και τους μελλοντικούς στόχους που αποδίδονται στους 

δείκτες, οι πρώτες αναφέρονται στην υφιστάμενη κατάσταση, ενώ οι ποσοτικοί στόχοι 

διαμορφώθηκαν μέσα από τους άξονες προτεραιότητες, τα προγραμματισμένα μέτρα και τις 

παρεμβάσεις του ΣΒΑΚ.  

Για τον υπολογισμό των τιμών βάσης (2018) αντλήθηκαν δεδομένα από: 

 Επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, των παροχών συγκοινωνιακού έργου και άλλων 

φορέων 

 Επίσημα στοιχεία της Ελστατ από την απογραφή του 2011 

 Στοιχεία από την διαδικασία πρωτοβάθμιας συλλογής δεδομένων 

 Στοιχεία από την έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων 

Για την εκτίμηση των τιμών στόχων (2030) λήφθηκαν υπόψη: 

 Η ανάλυση SWOT της υφιστάμενης κατάστασης 

 Οι τάσεις εξέλιξης σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό & Εθνικό Επίπεδο 

 Οι εκτιμήσεις του κυκλοφοριακού υποδείγματος (μοντέλου) 

 Οι προτεραιότητες των εμπλεκομένων  
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 Η ρεαλιστικότητα επίτευξης της τιμής στόχου στο διαθέσιμο χρονικό πλαίσιο 

Ο υπολογισμός των τιμών των δεικτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα επιτρέπει τον 

εντοπισμό των αποκλίσεων ή μη από τους στόχους καθώς και την εύρεση των αδυναμιών 

αλλά και δυνατών σημείων. Τέλος, στα πλαίσια που ακολουθούν παρουσιάζονται τα δελτία 

περιγραφής των δεικτών. 

Πίνακας 1.3: Δείκτες και στόχοι του σχεδίου παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΣΒΑΚ του Δήμου Τρικκαίων 

Α/Α Δείκτης 
Τιμή 
Βάσης 
(2018) 

Τιμή 
Στόχος 
(2030) 

Μονάδες 

1 
Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία 
ατυχήματα ανά 1.000 κατοίκους 

0.13 0 
Ατυχήματα/ 1.000 
κατοίκους 

2 
Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία 
ατυχήματα πέριξ σχολικών συγκροτημάτων ανά 1.000 κατοίκους 

0.04 0 
Ατυχήματα/ 1.000 
κατοίκους 

3 
Ποσοστό παιδιών που μετακινούνται με ποδήλατο ή πεζή 
από/προς το σχολείο 

50% 70% Ποσοστό 

4 
Ποσοστό γονέων που αισθάνονται ασφάλεια κατά τη 
μετακίνηση των παιδιών τους από/προς το σχολείο 

83% 100% Ποσοστό 

5 
Ποσοστό λεωφορείων που είναι προσβάσιμα από χρήστες 
αμαξιδίων 

100% 100% Ποσοστό 

6 
Ποσοστό πεζοδρομίων που είναι προσβάσιμα από χρήστες 
αμαξιδίων 

14% 80% Ποσοστό 

7 Ποσοστό πεζοδρομίων όπου υφίσταται οδηγός όδευσης τυφλών 0% 80% Ποσοστό 

8 
Μέση συχνότητα λεωφορειακών γραμμών αστικής 
συγκοινωνίας  που εξυπηρετούν τον Δήμο 

20 10 - 15 Λεπτά 

9 Ποσοστό μετακινήσεων πεζή στην κατανομή κατά μέσο 26% 35% Ποσοστό 

10 Ποσοστό μετακινήσεων με ποδήλατο στην κατανομή κατά μέσο 29% 40% Ποσοστό 

11 
Ποσοστό μετακινήσεων με Αστική Συγκοινωνία στην κατανομή 
κατά μέσο 

1.6% 10% Ποσοστό 

12 Αριθμός ημερήσιων μετακινήσεων με ΔΑΣ 1150 1200 - 

13 
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί εντός ακτίνας 300m από 
στάσεις λεωφορείων 

86% 100% Ποσοστό 

14 
Ποσοστό μηνιαίου εισοδήματος των νοικοκυριών που διατίθεται 
σε δαπάνες για μετακινήσεις 

11% 8% Ποσοστό 

15 
Αριθμός θέσεων στάθμευσης σε δημοτικούς χώρους ανά 1.000 
κατοίκους 

5 12 
Θέσεις 
στάθμευσης/ 1.000 
κατοίκους 

16 Λόγος της ζήτησης προς την προσφορά στάθμευσης 0.68 0.85 - 

17 Ποσοστό θέσεων στάθμευσης που διατίθενται χωρίς πληρωμή 100% 50% Ποσοστό 

18 
Αριθμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης (e-
government) που διατίθενται από τον Δήμο 

3 20 - 

19 
Ετήσια κατανάλωση καυσίμων από τον δημοτικό στόλο 
οχημάτων 

666 533 MWh 

20 
Ποσοστό δημοτικού στόλου οχημάτων που τροφοδοτούνται με 
ανανεώσιμες/εναλλακτικές πηγές ενέργειας 

0% 80% Ποσοστό 

21 
Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου που αντιστοιχεί σε οδούς 
ήπιας κυκλοφορίας 

1.5% 3.8% Ποσοστό 

22 
Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου που αντιστοιχεί σε 
πεζοδρόμους 

1.5% 1.8%  

23 
Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου όπου υφίσταται δίκτυο 
ποδηλατοδρόμων 

1.6% 5.6% Ποσοστό 
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24 Αριθμός κοινόχρηστων ποδηλάτων 32 250 - 

25 
Ποσοστό πεζοδρομίων που είναι σε ικανοποιητική/καλή 
κατάσταση 

85% 100% Ποσοστό 

26 
Ποσοστό πεζοδρομίων με μεικτό πλάτος που πληροί τις 
προδιαγραφές 

51% 100% Ποσοστό 

27 
Ποσοστό θέσεων στάθμευσης στην οδό που προορίζονται για 
χρήση από ΑμεΑ 

0.3% 5% Ποσοστό 

28 Αριθμός δημοτικών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 2 6 - 

29 Αριθμός ΙΧ οχημάτων ανά 1000 κατοίκους 426 400 - 

30 Αριθμός μοτοσυκλετών ανά 1000 κατοίκους 118 100 - 

31 Μέση πλήρωση ΙΧ οχημάτων 1.34 1.2 - 

32 Ποσοστό θέσεων στάθμευσης που διατίθενται για Park & RIde 0 50 Ποσοστό 

33 
Ποσοστό κατάλληλα διαμορφωμένων σιδηροδρομικών 
διαβάσεις πεζών 

0 100% Ποσοστό 

34 Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης ανά έτος 1 4 - 

 

Μηχανισμοί παρακολούθησης  

Για την σωστή παρακολούθηση του σχεδίου, δεν επαρκεί η αναγνώριση των 

καταλληλότερων δεικτών. Η διαδικασία υπολογισμού των δεικτών από τα στελέχη του 

Δήμου κατά την διάρκεια της υλοποίησης του ΣΒΑΚ αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό 

αντικείμενο. Το σχέδιο παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες 

προκειμένου διαφορετικά στελέχη του δήμου, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές να είναι σε 

θέση να εκτελέσουν την αξιολόγηση της προόδου του Σχεδίου. 

Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε από την ομάδα έργου, μια λεπτομερής δομή των 

προτεινόμενων δεικτών παρακολούθησης με την μορφή πίνακα, ο οοποίος περιλαμβάνει τα 

εξής πεδία πληροφορίας: 

 Ονομασία Δείκτη 

 Μονάδα μέτρησης  

 Απαιτούμενα πρωτογενή δεδομένα 

 Βασικά Βήματα Υπολογισμού 

 Απαιτούμενα Λογισμικά 

 Πηγές πρωτογενών δεδομένων 

 Αρμόδιος φορέας για τον υπολογισμό  

Στην συνέχεια ακολουθούν οι πίνακες για το σύνολο των δεικτών παρακολούθησης. 
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Ονομασία δείκτη 
Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία 

ατυχήματα ανά 1.000 κατοίκους 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ατυχήματα/1.000 κατοίκους 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Οδικά τροχαία ατυχήματα που έχουν λάβει χώρα κατά το προηγούμενο έτος  

2 Μόνιμος πληθυσμός του Δήμου σύμφωνα με την πιο πρόσφατη  απογραφή 

πληθυσμού 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Εντοπισμός βάσει της γεωγραφικής τους θέσης των οδικών τροχαίων 

ατυχημάτων που έχουν λάβει χώρα εντός των ορίων του Δήμου 

2 Επιλογή από τα ανωτέρω των οδικών τροχαίων ατυχημάτων με νεκρούς και 

τραυματίες 

3 Υπολογισμός του αριθμού των νεκρών και τραυματιών 

4 Υπολογισμός του αριθμού των μόνιμων κατοίκων στον Δήμο 

5 Αναγωγή του ετήσιου αριθμού νεκρών και τραυματιών ανά 1.000 κατοίκους 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνομίας 

2 ΕΛΣΤΑΤ 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία 
δείκτη 

Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία 
ατυχήματα πέριξ σχολικών συγκροτημάτων ανά 1.000 

κατοίκους 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ατυχήματα/1.000 κατοίκους 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Οδικά τροχαία ατυχήματα που έχουν λάβει χώρα κατά το προηγούμενο έτος  
2 Μόνιμος πληθυσμός του Δήμου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 
πληθυσμού 
3 Υπόβαθρο οδικού δικτύου 
4 Θέσεις σχολικών συγκροτημάτων 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Εντοπισμός βάσει της γεωγραφικής τους θέσης των οδικών τροχαίων 
ατυχημάτων που έχουν λάβει χώρα εντός των ορίων του Δήμου 
2 Επιλογή από τα ανωτέρω των οδικών τροχαίων ατυχημάτων με νεκρούς και 
τραυματίες 
3 Εισαγωγή των εν λόγω ατυχημάτων σε περιβάλλον GIS 
4 Εισαγωγή των θέσεων των σχολικών συγκροτημάτων σε περιβάλλον GIS 
5 Εύρεση των ατυχημάτων που βρίσκονται πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων 
6 Υπολογισμός του αριθμού των νεκρών και τραυματιών 
7 Υπολογισμός του αριθμού των μόνιμων κατοίκων στον Δήμο 
8 Αναγωγή του ετήσιου αριθμού νεκρών και τραυματιών ανά 1.000 κατοίκους 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

2 GIS 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνομίας 

2 ΕΛΣΤΑΤ 

3 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Τρικκαίων 
Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης 

 
 

107 
 

Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό παιδιών που μετακινούνται με ποδήλατο ή πεζή 

από/προς το σχολείο 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους κατοίκους του Δήμου 

2 Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής ερώτησης και 
εξαγωγή του ποσοστού των παιδιών που μετακινούνται με φιλικά προς το 
περιβάλλον μέσα από/προς το σχολείο 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό παιδιών που μετακινούνται με ποδήλατο ή πεζή 

από/προς το σχολείο 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους κατοίκους του Δήμου 

2 Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής ερώτησης και 
εξαγωγή του ποσοστού των παιδιών που μετακινούνται με φιλικά προς το 
περιβάλλον μέσα από/προς το σχολείο 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 
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Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό γονέων που αισθάνονται ασφάλεια κατά τη 
μετακίνηση των παιδιών τους από/προς το σχολείο 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους κατοίκους του Δήμου 
2 Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής ερώτησης και 
εξαγωγή του ποσοστού των γονέων που αισθάνονται ασφάλεια κατά τη 
μετακίνηση των παιδιών τους από/προς το σχολείο 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό λεωφορείων που είναι προσβάσιμα από χρήστες 

αμαξιδίων 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Λίστα με τα χαρακτηριστικά όλων των οχημάτων που δρομολογούνται στις 
λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τον Δήμο 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός του ποσοστού των λεωφορείων που είναι προσβάσιμα από 
χρήστες αμαξιδίων σε λογιστικά φύλλα 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 ΚΤΕΛ 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό πεζοδρομίων που είναι προσβάσιμα από χρήστες 

αμαξιδίων 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Ακριβείς θέσεις ραμπών ΑμεΑ 

2 Ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίων (μέσω επιτόπιων καταγραφών και λιστών 
ελέγχου βαδισιμότητας) 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Οργάνωση σε λογιστικά φύλλα των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί τόσο 
από επιτόπιες καταγραφές όσο και από τη συμπλήρωση λιστών ελέγχου 
βαδισιμότητας (walkability audits) 

2 Υπολογισμός του αριθμού των τμημάτων πεζοδρομίων που πληρούν τα δύο 
παρακάτω κριτήρια, δηλ. την ύπαρξη ραμπών και τη διασφάλιση ελεύθερου 
πλάτους ικανού ώστε να εξασφαλίζεται η κίνηση των ατόμων με αμαξίδια 

3 Υπολογισμός του ποσοστού πεζοδρομίων που είναι προσβάσιμα από 
χρήστες αμαξιδίων 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 
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Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό πεζοδρομίων όπου υφίσταται οδηγός όδευσης 

τυφλών 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Θέσεις οδηγών όδευσης τυφλών (μέσω επιτόπιων καταγραφών και λιστών 
ελέγχου βαδισιμότητας) 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Οργάνωση σε λογιστικά φύλλα των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί τόσο 
από επιτόπιες καταγραφές όσο και από τη συμπλήρωση λιστών ελέγχου 
βαδισιμότητας (walkability audits) 

2 Υπολογισμός του αριθμού των τμημάτων πεζοδρομίων όπου υφίσταται 
οδηγός όδευσης τυφλών 

3 Υπολογισμός του ποσοστού πεζοδρομίων όπου υφίσταται οδηγός όδευσης 
τυφλών 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη 
Μέση συχνότητα λεωφορειακών γραμμών αστικής 

συγκοινωνίας που εξυπηρετούν τον Δήμο 

Μονάδα 
μέτρησης 

Λεπτά 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Πίνακας με τις λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τον Δήμο και τις 
συχνότητες αυτών 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός της μέσης συχνότητας των λεωφορειακών γραμμών που 
εξυπηρετούν τον Δήμο 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Αστικά ΚΤΕΛ Τρικάλων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 
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Ονομασία δείκτη Ποσοστό μετακινήσεων πεζή στην κατανομή κατά μέσο 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους κατοίκους του Δήμου 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

2 Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής ερώτησης και 
υπολογισμός του ποσοστού μετακινήσεων πεζή 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

1 Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό μετακινήσεων με ποδήλατο  

στην κατανομή κατά μέσο 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους κατοίκους του Δήμου 

2 Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής ερώτησης και 
υπολογισμός του ποσοστού μετακινήσεων με ποδήλατο 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό μετακινήσεων με Αστική Συγκοινωνία  

στην κατανομή κατά μέσο 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους κατοίκους του Δήμου 

2 Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής ερώτησης και 
υπολογισμός του ποσοστού μετακινήσεων με ποδήλατο 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 
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Ονομασία δείκτη Αριθμός ημερήσιων μετακινήσεων με ΔΑΣ 

Μονάδα 
μέτρησης 

- 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1  Επιβατική κίνηση, όπως προκύπτει από τις ακυρώσεις εισιτηρίων του 
ΚΤΕΛ 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός των συνολικών ακυρωθέντων εισιτηρίων των λεωφορειακών 
γραμμών του ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τον Δήμο 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 ΚΤΕΛ 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί εντός ακτίνας 300m 

από στάσεις λεωφορείων 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Υπόβαθρο οδικού δικτύου 
2 Θέσεις στάσεων ΔΑΣ 
3  Μόνιμος πληθυσμός του Δήμου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 
πληθυσμού 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Εντοπισμός βάσει της γεωγραφικής τους θέσης των στάσεων ΔΑΣ 
2 Εισαγωγή των εν λόγω στάσεων σε περιβάλλον GIS 
3 Εύρεση των Ο.Τ. που βρίσκονται σε ακτίνα 200m γύρω από τις στάσεις 
4 Υπολογισμός του αριθμού των μόνιμων κατοίκων που κατοικούν στα 
παραπάνω Ο.Τ. 
5 Αναγωγή των παραπάνω κατοίκων στο σύνολο του πληθυσμού 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

2 GIS 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 ΚΤΕΛ 

2 ΕΛΣΤΑΤ 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό μηνιαίου εισοδήματος των νοικοκυριών που 

διατίθεται σε δαπάνες για μετακινήσεις 
Μονάδα μέτρησης Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους κατοίκους του Δήμου 

2 Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής ερώτησης και 
υπολογισμός του ποσοστού μετακινήσεων με ποδήλατο 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος φορέας 
για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 
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Ονομασία δείκτη 
Αριθμός θέσεων στάθμευσης σε δημοτικούς χώρους ανά 

1.000 κατοίκους 

Μονάδα μέτρησης Θέσεις στάθμευσης/1.000 κατοίκους 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Λίστα με τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, τη χωρητικότητα τα εν γένει 
χαρακτηριστικά τους 

2 Μόνιμος πληθυσμός του Δήμου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 
πληθυσμού 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός της συνολικής χωρητικότητας των δημοτικών χώρων 
στάθμευσης 

2 Υπολογισμός του αριθμού των μόνιμων κατοίκων στον Δήμο 

3 Αναγωγή του αριθμού θέσεων στάθμευσης σε δημοτικούς χώρους ανά 
1.000 κατοίκους 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνομίας 

2 ΕΛΣΤΑΤ 

Αρμόδιος φορέας 
για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη Λόγος της ζήτησης προς την προσφορά στάθμευσης 

Μονάδα μέτρησης - 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Δεδομένα απαραίτητα για τον υπολογισμό των νόμιμων θέσεων στάθμευσης 
στην οδό σε περιβάλλον GIS 

2 Δεδομένα απαραίτητα για τον υπολογισμό της ζήτησης στάθμευσης στην 
οδό σε περιβάλλον GIS 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός της προσφοράς στάθμευσης στην οδό σε περιβάλλον GIS 

2 Υπολογισμός της ζήτησης στάθμευσης στην οδό σε περιβάλλον GIS 

3 Υπολογισμός του λόγου της ζήτησης προς την προσφορά στάθμευσης και 
εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε λογιστικά φύλλα 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος φορέας 
για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 
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Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό θέσεων στάθμευσης που διατίθενται χωρίς 

πληρωμή 

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Συνολικός αριθμός νόμιμων θέσεων στάθμευσης στην οδό (όπως προέκυψε 
κατά τον υπολογισμό προηγούμενου δείκτη) 

2 Τιμολογιακή πολιτική στάθμευσης (σε θέσεις στην οδό) 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός του αριθμού των θέσεων στάθμευσης στην οδό που 
διατίθενται χωρίς πληρωμή 

2 Υπολογισμός του ποσοστού των θέσεων στάθμευσης που διατίθενται χωρίς 
πληρωμή 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος φορέας 
για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη 
Αριθμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης (e-

government) που διατίθενται από τον Δήμο 

Μονάδα μέτρησης - 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς ιστοχώρους του Δήμου 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Αναζήτηση και καταμέτρηση των διαφορετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
διακυβέρνησης που διατίθενται από τον Δήμο 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος φορέας 
για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 
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Ονομασία δείκτη 
Ετήσια κατανάλωση καυσίμων από τον δημοτικό στόλο 

οχημάτων 

Μονάδα μέτρησης Mwh 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Λίστα με τον δημοτικό στόλο οχημάτων και τα χαρακτηριστικά αυτού 
(τεχνολογίες κινητήρων, είδους καυσίμου, κατανάλωση ανά χλμ. κλπ.) 

2 Πίνακας με τα ετήσια χιλιόμετρα που διανύει κάθε δημοτικό όχημα 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός της ετήσιας κατανάλωσης καυσίμου κάθε δημοτικού οχήματος 
πολλαπλασιάζοντας την κατανάλωσή του ανά χλμ. με τον ετήσιο αριθμό 
χιλιομέτρων που έχει διανύσει 

2 Άθροισμα της ετήσιας κατανάλωσης καυσίμου κάθε δημοτικού οχήματος 
ώστε να υπολογιστεί η ετήσια κατανάλωση καυσίμων από τον δημοτικό στόλο 
οχημάτων 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος φορέας 
για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό δημοτικού στόλου οχημάτων που τροφοδοτούνται 

με ανανεώσιμες/εναλλακτικές πηγές ενέργειας 

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Λίστα με τον δημοτικό στόλο οχημάτων και τα χαρακτηριστικά αυτού 
(τεχνολογίες κινητήρων, είδους καυσίμου, κατανάλωση ανά χλμ. κλπ.) 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός του αριθμού των οχημάτων του Δήμου που τροφοδοτούνται με 
ανανεώσιμες ή εναλλακτικές πηγές ενέργειας 

2 Υπολογισμός του συνολικού μεγέθους του δημοτικού στόλου 

3 Υπολογισμού του ποσοστού του δημοτικού στόλου οχημάτων που 
τροφοδοτούνται με ανανεώσιμες/εναλλακτικές πηγές ενέργειας 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος φορέας 
για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 
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Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου που αντιστοιχεί σε 

πεζοδρόμους 

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Υπόβαθρο οδικού δικτύου 

2 Λίστα οδικών τμημάτων που μετατράπηκαν σε πεζοδρόμους 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός του μήκους του οδικού δικτύου στην περιοχή μελέτης σε 
περιβάλλον GIS 

2 Υπολογισμός του μήκους των οδικών τμημάτων που μετατράπηκαν σε 
πεζοδρόμους σε περιβάλλον GIS 

3 Υπολογισμός σε λογιστικά φύλλα του ποσοστού μήκους του οδικού δικτύου 
που αντιστοιχεί πεζοδρόμους 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

2 GIS 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος φορέας 
για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου που αντιστοιχεί σε 

πεζοδρόμους 

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Υπόβαθρο οδικού δικτύου 

2 Λίστα οδικών τμημάτων που μετατράπηκαν σε πεζοδρόμους 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός του μήκους του οδικού δικτύου στην περιοχή μελέτης σε 
περιβάλλον GIS 

2 Υπολογισμός του μήκους των οδικών τμημάτων που μετατράπηκαν σε 
πεζοδρόμους σε περιβάλλον GIS 

3 Υπολογισμός σε λογιστικά φύλλα του ποσοστού μήκους του οδικού δικτύου 
που αντιστοιχεί πεζοδρόμους 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

2 GIS 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος φορέας 
για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 
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Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου όπου υφίσταται 

δίκτυο ποδηλατοδρόμων 

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Υπόβαθρο οδικού δικτύου 

2 Λίστα οδικών τμημάτων στα οποία κατασκευάστηκε δίκτυο 
ποδηλατοδρόμων 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός του μήκους του οδικού δικτύου στην περιοχή μελέτης σε 
περιβάλλον GIS 

2 Υπολογισμός του μήκους των οδικών τμημάτων στα οποία κατασκευάστηκε 
δίκτυο ποδηλατοδρόμων σε περιβάλλον GIS 

3 Υπολογισμός σε λογιστικά φύλλα του ποσοστού μήκους του οδικού δικτύου 
όπου υφίσταται δίκτυο ποδηλατοδρόμων 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel, GIS 

2 GIS 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος φορέας 
για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη Αριθμός κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Μονάδα μέτρησης - 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Λίστα με τον αριθμό των κοινόχρηστων ποδηλάτων που έχουν τοποθετηθεί 
στον Δήμο 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός του αριθμού των κοινόχρηστων ποδηλάτων σε λογιστικά 
φύλλα 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος φορέας 
για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 
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Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό πεζοδρομίων που είναι σε ικανοποιητική/καλή 

κατάσταση 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Επιτόπιες καταγραφές και λίστες ελέγχου βαδισιμότητας (walkability audits) 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Οργάνωση σε λογιστικά φύλλα των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί τόσο 
από επιτόπιες καταγραφές όσο και από τη συμπλήρωση λιστών ελέγχου 
βαδισιμότητας (walkability audits) 

2 Υπολογισμός του αριθμού των τμημάτων πεζοδρομίων που είναι σε 
ικανοποιητική/καλή κατάσταση 

3 Υπολογισμός του ποσοστού πεζοδρομίων που είναι σε ικανοποιητική/καλή 
κατάσταση 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό πεζοδρομίων με μεικτό πλάτος που πληροί τις 

προδιαγραφές 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Επιτόπιες καταγραφές και λίστες ελέγχου βαδισιμότητας (walkability audits) 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Οργάνωση σε λογιστικά φύλλα των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί τόσο 
από επιτόπιες καταγραφές όσο και από τη συμπλήρωση λιστών ελέγχου 
βαδισιμότητας (walkability audits) 

2 Υπολογισμός του αριθμού των τμημάτων πεζοδρομίων που έχουν μεικτό 
πλάτος που πληροί τις προδιαγραφές 

3 Υπολογισμός του ποσοστού πεζοδρομίων με μεικτό πλάτος που πληροί τις 
προδιαγραφές 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 
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Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό θέσεων στάθμευσης στην οδό που προορίζονται 

για χρήση από ΑμεΑ 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Δεδομένα απαραίτητα για τον υπολογισμό των νόμιμων θέσεων στάθμευσης 
στην οδό σε περιβάλλον GIS 

2 Λίστα με τη χωροθέτηση και τον αριθμό των θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός του αριθμού των νόμιμων θέσεων στάθμευσης στην οδό, σε 
περιβάλλον GIS 

2 Υπολογισμός του αριθμού των θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ 

3 Υπολογισμός σε λογιστικά φύλλα του ποσοστού θέσεων στάθμευσης στην 
οδό που προορίζονται για χρήση από ΑμεΑ 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

2 GIS 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη 
Αριθμός δημοτικών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων 

Μονάδα 
μέτρησης 

- 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Λίστα με τις θέσεις και τα χαρακτηριστικά των υλοποιημένων δημοτικών 
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός του αριθμού των δημοτικών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Τρικκαίων 
Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης 

 
 

119 
 

Ονομασία δείκτη Αριθμός ΙΧ οχημάτων ανά 1000 κατοίκους 

Μονάδα 
μέτρησης 

- 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους κατοίκους του Δήμου 

2 Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής ερώτησης και 
εξαγωγή του αριθμού των ΙΧ οχημάτων ανά 1000 κατοίκους 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη Αριθμός μοτοσυκλετών  ανά 1000 κατοίκους 

Μονάδα 
μέτρησης 

- 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους κατοίκους του Δήμου 

2 Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής ερώτησης και 
εξαγωγή του αριθμού των μοτοσυκλετών ανά 1000 κατοίκους 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 
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Ονομασία δείκτη Μέση πλήρωση ΙΧ οχημάτων 

Μονάδα 
μέτρησης - 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 
ερωτηματολογίου 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου προς τους κατοίκους του 
Δήμου 

2 Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής 
ερώτησης και εξαγωγή του αριθμού της μέσης πλήρωση ΙΧ 
οχημάτων  

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

 

Ονομασία δείκτη 
Ποσοστό Θέσεων στάθμευσης που διατίθενται για Park & 

Ride 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Δεδομένα απαραίτητα για τον υπολογισμό των νόμιμων θέσεων στάθμευσης 
στην οδό σε περιβάλλον GIS 

2. Δυναμικότητα σταθμών Park & Ride 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός νόμιμων δημοσίων θέσεων εκτός οδού 

2 Σύγκριση με δυναμικότητα σταθμών Park & Ride  

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 Δήμος Τρικκαίων 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 
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Ονομασία δείκτη 
Κατάλληλα διαμορφωμένες σιδηροδρομικές διαβάσεις 

πεζών 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Εντοπισμός νόμιμων και άτυπων διαβάσεων 

2. Διαμόρφωση και λειτουργία κατάλληλων σιδηροδρομικών διαβάσεων 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Υπολογισμός νόμιμων δημοσίων θέσεων εκτός οδού 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 ΟΣΕ 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

ΟΣΕ 

 

Ονομασία δείκτη 
Κατάλληλα διαμορφωμένες σιδηροδρομικές διαβάσεις 

πεζών 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσοστό 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Εντοπισμός νόμιμων και άτυπων διαβάσεων 

2. Διαμόρφωση και λειτουργία κατάλληλων σιδηροδρομικών διαβάσεων 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Αυτοψία για την εξακρίβωση της σωστής λειτουργίας των διαβάσεων 

2.Αυτοψία για ύπαρξη νεών άτυπων διαβάσεων 

3. Υπολογισμός Δείκτη 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

1 ΟΣΕ 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 

ΟΣΕ 

 

Ονομασία δείκτη Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης ανά έτος 

Μονάδα 
μέτρησης 

Πλήθος ανά έτος 

Απαιτούμενα 
πρωτογενή 
δεδομένα 

1 Στρατηγική ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

2. Ετήσιο πρόγραμμα δράσεων 

Βασικά βήματα 
υπολογισμού 

1 Επικοινωνία με αρμόδια τμήματα και φορείς 

2. Απολογισμός δράσεων. 

Απαιτούμενα 
λογισμικά 

1 Λογιστικά φύλλα πχ. Excel 

Πηγές 
πρωτογενών 
δεδομένων 

Δήμος Τρικκαίων 

Σχετικοί Φορείς 

Αρμόδιος 
φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Τρικκαίων 
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1.3 Χρονοδιάγραμμα και Προϋπολογισμός 

Το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων του ΣΒΑΚ παρουσιάζεται με 

την μορφή πίνακα που περιλαμβάνει: 

 Τον άξονα προτεραιότητας στον οποίο υπάγεται το εξεταζόμενο μέτρο 

 Τον τίτλο του μέτρου που εξετάζεται 

 Τον χρονικό ορίζοντα στον οποίο εντάσσεται το εξεταζόμενο μέτρο / δράση 

 Τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του μέτρου/ της δράσης 

 Τους φορείς που εμπλέκονται 

 Την εκτίμηση του κόστους υλοποίησης του εξεταζόμενου έργου, η οποία αποτελέιται 

από 

o Την εκτιμώμενη ποσότητα της προτεινόμενης παρέμβαση 

o Την μονάδα μέτρησης της ποσότητας 

o Την εκτιμώμενη τιμή μονάδος (€) του εξεταζόμενου στοιχείου παρέσμβασης 

o Την συνολική δαπάνη της προτεινόμενης παρέμβασης 

 Τις εν δυνάμει πηγές ή τεχνικές  χρηματοδότησης 
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Α.Π. Μέτρα Παρεμβάσεις 

20
21

 

20
25

 

20
30

 

 Απαιτούμενες ενέργειες Φορείς 

Κοστολόγηση  

Χρηματοδοτικές 
Πηγές 

Ποσότητ
α 

Μονάδα 
μέτρηση

ς 

 Τιμή 
Μονάδος 

(€) 

Συνολική 
Δαπάνη 

(€) 

Δ
ια

χε
ίρ

ισ
η

 Κ
υκ

λο
φ

ο
ρ

ία
ς Βελτίωση 

οδικών 
υποδομών 

Συντήρηση και 
αποκατάσταση 
οδικού δικτύου και 
αστικού εξοπλισμού 
στο σύνολο του 
δικτύου       

Μελέτη εφαρμογής για καταγραφή 
των αναγκών + υλοποίηση 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

50 
Km 

οδικού 
τμήματος 

50,000 2,500,000 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 
Τομεακα ΕΠ 

Διαμόρφωση δύο 
κυκλικών κόμβων 
στην περιοχή 
περιμετρικά του 
σταθμού του ΟΣΕ       

Μελέτη κόμβου (διαγωνισμός + 
υλοποίηση), κατασκευαστικές 
εργασίες (διαγωνισμός + 
υλοποίηση) 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

2 Kόμβος 175,000 350,000 ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιβαλλοντική & 
αισθητική 
αναβάθμιση νότιας 
εισόδου πόλης (Ε.Ο. 
Τρικάλων - 
Καρδίτσας) 

      

Μελέτες (Αποτυπώσεις - 
Κτηματογραφήσεις / Εφαρμογές 
ρυμοτομικών 
και πολεοδομικών μελετών / Σύνταξη 
Διαγραμμάτων 
και Πινάκων Αναλογισμού 
σε οδούς Εντός Σχεδίου) + 
απαλλοτριώσεις + υλοποίηση 
(διαγωνισμός + κατασκευή) 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

(κοστολόγηση στη μελέτη ΣΒΑΑ) 1,500,000 ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Διατάξεις 
ασφαλούς 
διάσχισης 
για πεζούς 
και ποδήλατα 

Επαναδιαγράμμιση- 
Χωροθέτηση 
διαβάσεων- 
Οριζόντια σήμανση- 
Προεκτάσεις 
πεζοδρομίων 

    

  

Μελέτη εφαρμογής για καταγραφή 
των αναγκών και υλοποίηση 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

470 
(βασικό 
δίκτυο) 

Διάβαση 400 188,000 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

    

1640 
(υπόλοιπ
ο δίκτυο) 

Διάβαση 200 328,000 
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Σχεδιασμό και 
διαμόρφωση 
ασφαλών 
σιδηροδρομικών 
διαβάσεων για 
πεζούς       

Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση 
αυτόματων συστηματων ασφαλών 
διαβάσεων 

Δήμος 
Τρικκαίων 
ΟΣΕ 

2 Διάβαση 15,000 30,000 

Διαμορφώσεις για τη 
διάσχιση ποδηλάτων 
σύμφωνα με τις 
εθνικές 
προδιαγραφές 
(διεπαφή με άλλα 
μέσα) στο 
υφιστάμενο δίκτυο       

Μελέτη κόμβου (διαγωνισμός + 
υλοποίηση), κατασκευαστικές 
εργασίες (διαγωνισμός + 
υλοποίηση) 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

25 Kόμβος 1,500 37,500 

 

Διατάξεις 
μετριασμού 
της 
μηχανοκίνητη
ς 
κυκλοφορίας 

Επιβολή ανώτατου 
ορίου ταχύτητας 30 
χλμ./ ώρα στο 
σύνολο των τοπικών 
οδών 

      

Μελέτη εφαρμογής - 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
πινακίδων  

Δήμος 
Τρικκαίων 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

235 

Εγκατάστ
αση 

Πινακίδα
ς 

Σήμανση
ς 

100 23,500 Ίδιοι Πόροι 

Εφαρμογή σχολικών 
δακτυλίων και 
σχολικών διαδρομών 
στα σχολικά 
συγκροτήματα 

      
Μελέτη εφαρμογής (διαγωνισμός και 
έγκριση) και υλοποίηση 
(κανονιστικές αποφάσεις) 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 
Δνσεις 
Εκπαίδευσ
ης 
Σύλλογοι 
Γονέων 

30 
(Πρωτοβ
άθμια) 

Δακτύλιο
ς 

25,000 750,000 

Ίδιοι Πόροι 

  
 

  

15 
(Δευτερο
βάθμια) 

Δακτύλιο
ς 

25,000 375,000 
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Αναβάθμιση 
περιοχών μέσω της 
μετατροπής τους σε 
ζώνες ήπιας 
κυκλοφορίας 
(ενδεικτικές 
περιοχές: σχολικά 
συγκροτήματα 
βόρεια, περιοχή 
κατοικίας νότια)       

Μελέτη εφαρμογής (διαγωνισμός και 
έγκριση) και υλοποίηση 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

7,000 
m οδικού 
τμήματος 

1,000 7,000,000 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Δ
ια

χε
ίρ

ισ
η

 Σ
τά

θμ
ευ

σ
η

ς 

Οργάνωση 
στάθμευσης 
παρά την οδό 

Στοχευμένο 
πρόγραμμα 
αστυνόμευσης 
παράνομης 
στάθμευσης       

Συντονισμός- Προγραμματισμός 
Δημοτικής Αστυνομίας 

Δήμος 
Τρικκαίων  
(Δημοτική 
Αστυνομία
) 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α 0 Ν/Α 

Εγκατάσταση 
χώρων στάθμευσης 
δικύκλων 

  
 

  

Μελέτη εφαρμογής - Κανονιστική 
απόφαση - Τοποθέτηση κατάλληλης 
οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης για ορισμό των θέσεων 

Δήμος 
Τρικκαίων 

5 

χώρος 
στάθμευσ

ης 
δικύκλων 

210 1,050 Ίδιο Πόροι 

Επαναπροσδιορισμ
ός και 
εξορθολογισμός 
θέσεων στάθμευσης 
ταξί    

 
  

Μελέτη εφαρμογής - Κανονιστική 
απόφαση - Τοποθέτηση κατάλληλης 
οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης για ορισμό των θέσεων 

Δήμος 
Τρικκαίων 

5 

χώρος 
στάθμευσ

ης ταξί 
(πιάτσα) 

360 1,800 Ίδιο Πόροι 

Εφαρμογή 
συστήματος 
ελεγχόμενης 

στάθμευσης στις 
κεντρικές περιοχές 

της πόλης  

  
 

  
Μελέτη Στάθμευσης 

Δήμος 
Τρικκαίων 

1 Μελέτη 60,000 60,000 Ίδιο Πόροι 

  
 

  

Έρευνα Δηλωμένων Προτυμήσεων 
για τον καθορισμό του Κομίστρου 

Δήμος 
Τρικκαίων 

1 

Υπηρεσίε
ς 

Διεξαγωγ
ής 

Ερευνας 

10,000 10,000 Ίδιο Πόροι 
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Κανονιστική απόφαση - Τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και 
κατακόρυφης σήμανσης για ορισμό 
των θέσεων - Εγκατάσταση 
συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης 

Δήμος 
Τρικκαίων 

780  
1  

Θέσεις 
Λογισμικ

ό & 
εφαρμογή 

300 €/ θέση 
50.000 

284,000 Ίδιο Πόροι 

Εφαρμογή ζωνών 
στάθμευσης για 
κατοίκους στις 
τοπικές οδούς    

 
  

Μελέτη εφαρμογής - Κανονιστική 
απόφαση - Τοποθέτηση κατάλληλης 
οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης για ορισμό των θέσεων 

Δήμος 
Τρικκαίων 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ίδιο Πόροι 

Ανάπτυξη εφαρμογής 
(mobile app) για τη 
χρήση του 
συστήματος 
ελεγχόμενης 
στάθμευσης       

Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 
Ίδιο Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Πιλοτική εφαρμογή 
και θεσμοθέτηση 
έξυπνης κάρτας 
κατοίκου (καταβολή 
τέλους στάθμευσης, 
κοινόχρηστα 
ποδήλατα, δημόσιες 
συγκοινωνίες κ.λπ.)       

Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 
Ίδιο Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Απομάκρυνση 
θέσεων στάθμευσης 
υπέρ δημιουργίας 
ποδηλατοδρόμων 
και πεζοδρόμων        

Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α 0 Ίδιοι Πόροι 
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Επέκταση 
εφαρμογής 
συστήματος 
ελεγχόμενης 
στάθμευσης σε 
επιπλέον περιοχές 
της πόλης αν κριθεί 
απαραίτητο)   

 
  

Μελέτη εφαρμογής - Κανονιστική 
απόφαση - Τοποθέτηση κατάλληλης 
οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης για ορισμό των θέσεων 

Δήμος 
Τρικκαίων 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ίδιοι Πόροι 

Οργάνωση 
στάθμευσης 
εκτός οδού 

Καθορισμός 
διαδρομών 
πρόσβασης με τη 
χρήση σχετικής 
καθοδηγητικής 
σήμανσης στους 
δημοτικούς χώρους 
στάθμευσης (κυρίως 
στις εισόδους της 
πόλης)       

Προμήθεια- τοποθέτηση πινακίδων 
Δήμος 
Τρικκαίων 

40 πινακίδες 80 3,200 Ίδιοι Πόροι 

Δημιουργία 
οργανωμένων 
χώρων στάθμευσης 
εκτός οδού        

Μελέτη βιωσιμότητας, εφαρμογής και 
υλοποίηση 

Ιδιώτες ή 
Σύμπραξη 
Ιδιωτών & 
Δήμου 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 
Ίδιοι Πόροι 

Ιδιωτική 
Επένδυση 
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Θέσπιση κινήτρων 
για δημιουργία 
θέσεων στάθμευσης 
από ιδιώτες σε 
τοποθεσίες που 
ευνοούν την 
μετεπιβίβαση σε 
οχήματα δημοσίων 
συγκοινωνιών ή και 
σε ποδήλατα και 
κινήτρων προς 
χρήστες ιδιωτικών 
οχημάτων για 
μετεπιβίβαση σε 
Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς (ΜΜΜ).       

Μελέτη βιωσιμότητας, εφαρμογής και 
υλοποίηση 

Ιδιώτες ή 
Σύμπραξη 
Ιδιωτών & 
Δήμου 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 
Ιδιωτική 

Επένδυση 

Π
ρ

ο
σ

β
α

σ
ιμ

ό
τη

τα
 

Βελτίωση 
υποδομών 
ΑμεΑ 

 Εξασφάλιση της 
απρόσκοπτης 
πρόσβασης στο 
σύνολο των 
δημοτικών κτιρίων 
και υπηρεσιών 
κοινώς ωφέλειας 
σύμφωνα με το ΝΟΚ, 
2012.        

Μελέτες εφαρμογής  
Δήμος 
Τρικκαίων 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ίδιοι Πόροι 
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 Χωροθέτηση 
θέσεων στάθμευσης 
ΑΜΕΑ με στόχο το 
2% των νόμιμων 
θέσεων στάθμευσης 
παρά την οδό και 
εκτός οδού να 
διατίθενται για 
ΑΜΕΑ.    

 
  

Κανονιστική απόφαση - Τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και 
κατακόρυφης σήμανσης για ορισμό 
των θέσεων 

Δήμος 
Τρικκαίων 

130 θέσεις 210 27,300 Ίδιοι Πόροι 

 Χωροθέτηση 
θέσεων στάθμευσης 
ΑΜΕΑ με στόχο το 
5% των νόμιμων 
θέσεων στάθμευσης 
παρά την οδό και 
εκτός οδού να 
διατίθενται για 
ΑΜΕΑ.        

Κανονιστική απόφαση - Τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και 
κατακόρυφης σήμανσης για ορισμό 
των θέσεων 

Δήμος 
Τρικκαίων 

227 θέσεις 210 47,720 Ίδιοι Πόροι 

Τοποθέτηση 
ηχητικής διάταξης 
στους φωτεινούς 
σηματοδότες στο 
σύνολο του Δήμου 
με στόχο την 
καθοδήγηση των 
ατόμων με μειωμένη 
όραση.       

Αναβάθμιση υπαρχόντων 
σηματοδοτών 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

92 
ιστοί 

σηματοδό
τησης 

620 57,040 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 
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Ράμπες και οδηγοί 
τυφλών κατά μήκος 
όλων των τμημάτων 
πεζοδρόμων και 
πεζοδρομίων του 
βασικού οδικού 
δικτύου (σύμφωνα 
με τις οδηγίες του 
ΥΠΕΚΑ 
«Σχεδιάζοντας για 
όλους»).        

Μελέτες εφαρμογής και υλοποίηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 

740 
διαβάσει

ς 
31,030 

m2 
δικτύου 

• 
διαβάσεις 

• m2 
δικτύου 

115 ανά 
διάβαση 

34.18 ανά 
m2 

870,000 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Ράμπες και οδηγοί 
τυφλών κατά μήκος 
όλων των τμημάτων 
πεζοδρόμων και 
πεζοδρομίων στο 
σύνολο του οδικού 
δικτύου σύμφωνα με 
τις οδηγίες του 
ΥΠΕΚΑ 
«Σχεδιάζοντας για 
όλους»).        

Μελέτες εφαρμογής και υλοποίηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 

2730 
διαβάσει

ς 
100,000 

m2 
δικτύου 

• 
διαβάσεις 

• m2 
δικτύου 

115 ανά 
διάβαση 

34.18 ανά 
m2 

3,732,000 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Δ
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ς 

Σ
υ

γκ
ο
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ω
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Βελτίωση 
υπηρεσιών 
και 
υποδομών 
δημόσιων 
αστικών 
συγκοινωνιώ
ν 

Αναβάθμιση του 
εξοπλισμού στο 
σύνολο των 
στάσεων 
(στέγαστρα, 
προσβασιμότητα, 
φωτισμός κ.λπ.) 

      

Μελέτη εφαρμογής για καταγραφή 
των αναγκών και υλοποίηση 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Συνεργασί
α με 
πάροχο 
αστικής 
συγκοινων
ίας 

45 
στέγαστρ

ο 
3,000 135,000 Ιδιοι Πόροι 
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Αναδιατύπωση 
προγράμματος 
δρομολογίων 
(αρίθμηση, τίτλοι 
γραμμών) 

  
 

  

Τροποποίηση απόφασης 
δρομολογίων 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Συνεργασί
α με 
πάροχο 
αστικής 
συγκοινων
ίας 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α 0 Ν/Α 

Εγκατάσταση 
πινακίδων 
πληροφόρησης 
(κατευθύνσεις, 
πορείες, συχνότητες, 
ωράρια)   

 
  

Αρμοδιότητα παρόχου 

Πάροχος 
αστικής 
συγκοινων
ίας 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α 0 
Πάροχος Αστικής 

Συγκοινωνίας 

Συντονισμός 
δρομολογίων με 
αφίξεις/αναχωρήσεις 
ΟΣΕ και ΚΤΕΛ 

  
 

  

Τροποποίηση απόφασης 
δρομολογίων 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Συνεργασί
α με 
πάροχο 
αστικής 
συγκοινων
ίας 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α 0 Ν/Α 

Δρομολόγηση 
αυτόνομου 
λεωφορείου και 
τροποποίηση 
δρομολογίων   

 
  

Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 
Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 

Μελέτη για την 
εφαρμογή DRT σε 
δρομολόγια χαμηλής 
επιβατικής κίνησης   

 
  

Μελέτη βιωσιμότητας 
Δήμος 
Τρικκαίων 

1 μελέτη 20,000 20,000 Ιδιοι Πόροι 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Τρικκαίων 
Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης 

 
 

132 
 

Προετοιμασία για 
την διενέργεια 
ανοιχτού 
διαγωνισμού 
ανάθεσης των 
δημοσίων 
επιβατικών 
μεταφορικών 
υπηρεσιών ευθύνης 
του Δήμου 
Τρικκαίων, σύμφωνα 
με τον Ε.Κ. 1370/07.    

 
  

Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο 
Τεύχη διακήρυξης 

Δήμος 
Τρικκαίων 

1 

μελέτη & 
τεύχη 

διακήρυξ
ης 

60,000 60,000 Ιδιοι Πόροι 

Αναβάθμιση και 
εμπλουτισμός 
υπηρεσιών 
πληροφόρησης από 
το διαδίκτυο       

Αρμοδιότητα παρόχου- 
προδιαγραφές σύμβασης ανάθεσης 

Πάροχος 
αστικής 
συγκοινων
ίας 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α 0 
Πάροχος Αστικής 

Συγκοινωνίας 

Λειτουργία 
μεταβλητών 
πινακίδων (VMS) 
πληροφόρησης σε 
πραγματικό χρόνο 
σε 
αντιπροσωπευτικό 
πλήθος των 
στάσεων του δικτύου       

Αρμοδιότητα παρόχου- 
προδιαγραφές σύμβασης ανάθεσης 

Πάροχος 
αστικής 
συγκοινων
ίας 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α 0 
Πάροχος Αστικής 

Συγκοινωνίας 

Μεταφορά 
τερματικού σταθμού 
στην Πλατεία ΔΕΗ 

      

Αρμοδιότητα παρόχου- 
προδιαγραφές σύμβασης ανάθεσης 

Πάροχος 
αστικής 
συγκοινων
ίας 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α 0 
Πάροχος Αστικής 

Συγκοινωνίας 
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Ίδρυση κυκλικού 
δρομολογίου 
δημοτικής 
συγκοινωνίας με 
mini bus.         

Μελέτη βιωσιμότητας 
Δήμος 
Τρικκαίων 

2 
ηλεκτροκί
νητο mini 

bus 
90,000 180,000 Ιδιοι Πόροι 

Πλήρης 
αντικατάσταση 
στόλου με οχήματα 
σύγχρονης 
τεχνολογίας (π.χ. 
ηλεκτρικά, υβριδικά)   

 
  

Αρμοδιότητα παρόχου- 
προδιαγραφές σύμβασης ανάθεσης 

Πάροχος 
αστικής 
συγκοινων
ίας 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α 0 
Πάροχος Αστικής 

Συγκοινωνίας 

Πραγματοποίηση 
του κυκλικού 
δρομολογίου με 
driverless λεωφορείο       

Δρομολόγηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 
Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 

Α
σ
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ς 
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ς 
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φ

ο
ρ
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Διευθέτηση 
συστήματος 
αστικών 
διανομών 

Αναθεώρηση θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης 

      

Μελέτη εφαρμογής - Κανονιστική 
απόφαση - Τοποθέτηση κατάλληλης 
οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης για ορισμό των θέσεων 

Δήμος 
Τρικκαίων 

40 
θέσεις 

στάθμευσ
ης 

200 8,000 Ιδιοι Πόροι 

Αστυνόμευση ορθής 
τήρησης του 
ωραρίου και της 
διάρκειας 
φορτοεκφόρτωσης       

Συντονισμός- Προγραμματισμός 
Δημοτικής Αστυνομίας 

Δήμος 
Τρικκαίων  
(Δημοτική 
Αστυνομία
) 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α 0 Ν/Α 

Διερεύνηση 
ανάπτυξης Αστικού 
Κέντρου 
Ομαδοποίησης 
Εμπορευμάτων για 
τη μεταφόρτωση 
αστικών διανομών       

Μελέτη βιωσιμότητας 
Δήμος 
Τρικκαίων 

1 μελέτη 20,000 20,000 Ιδιοι Πόροι 
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Διατάξεις 
ελεγχόμενης 
πρόσβασης σε 
οχήματα διανομής 
σε πεζοδρομημένες 
οδούς και οδούς 
ήπιας κυκλοφορίας       

Μελέτες εφαρμογής και υλοποίηση 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α 800,000 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Ενθάρρυνση 
διανομών με 
ποδήλατο (για μικρές 
αποστάσεις) και με 
οχήματα "καθαρής" 
ενέργειας        

Μελέτη Διερευνησης Κινήτρων 
Δράσεις ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης 

Δήμος 
Τρικκαίων 

1 Μελέτη 20,000 20,000 Ίδιοι Πόροι 

Π
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Βελτίωση και 
επέκταση 
υποδομών 
πεζών 

Αντικατάσταση και 
επισκευή 
φθαρμένων 
πεζοδρομίων και 
πεζοδρόμων στο 
βασικό οδικό δίκτυο 
της κεντρικής 
περιοχής. 
Προοδευτική 
αντικατάσταση στο 
υπόλοιπο δίκτυο       

Κατασκευαστικές εργασίες 
Δήμος 
Τρικκαίων 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ίδιοι Πόροι 

Σχεδιασμός 
ολοκληρωμένου 
συστήματος 
πινακίδων για 
πεζούς και 
ποδηλάτες       

Διερεύνηση βέλτιστης διάρθρωσης, 
χωροθέτησης και περιεχομένου για 
το σύστημα πληροφόρησης με 
πινακίδες 

Δήμος 
Τρικκαίων 

1 
Σχέδιο / 
Πλάνο 

20,000 20,000 Ίδιοι Πόροι 
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Εγκατάσταση 
συστήματος 
πινακίδων 
πληροφόρησης για 
πεζούς και 
ποδηλάτες       

Προμήθεια και εγκατάσταση 
Δήμος 
Τρικκαίων 

10 Πινακίδες 1,500 15,000   

Ενοποίηση Πλατειών 
Ηρώων 
Πολυτεχνείου και 
Εθνικής Αντίστασης 
με πεζοδρομήσεις 
και διαμόρφωση 
οδών ήπιας 
κυκλοφορίας στην 
περιοχή που 
περικλείεται από τις 
οδούς Αθανασίου 
Διάκου- Νικοτσάρα- 
Στρ. Σαράφη-
Όθωνος- 
Κολοκοτρώνη.       

Μελέτη εφαρμογής (διαγωνισμός και 
έγκριση) και υλοποίηση 
(κανονιστικές αποφάσεις) 

Δήμος 
Τρικκαίων 

(κοστολόγηση στη μελέτη ΣΒΑΑ) 1,300,000 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Επέκταση πλάτους 
πεζοδρομίων στα 
1,65μ (τουλάχιστον) 
με 2,5 μ.       

Μελέτες εφαρμογής και υλοποίηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 

100 
μήκος 

διαδρομή
ς (Κm.) 

15,000 1,500,000 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Βελτίωση 
υποδομών 
ποδηλάτου 

Αναβάθμιση του 
υφιστάμενου δικτύου 
και συντήρηση όπου 
απαιτείται 

      

Κατασκευαστικές εργασίες 
(σήμανση)- η συντήρηση 
πεζοδρομίων ή οδοστρωμάτων 
καλύπτεται σε αντίστοιχες 
παρεμβάσεις 

Δήμος 
Τρικκαίων 

3.3 
μήκος 

διαδρομή
ς (Κm.) 

1,500 4,950 Ίδιοι Πόροι 
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Μικτή κυκλοφορία 
πεζών και 
ποδηλάτων στους 
πεζοδρόμους με 
επαρκές πλάτος    

 
  

Κανονιστική απόφαση - Τοποθέτηση 
κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης 

Δήμος 
Τρικκαίων 

Ν/Α 
Κατ 

αποκοπή 

Εξαρτάται 
από την 
σήμανση 

20,000 Ν/Α 

Εκσυγχρονισμός 
θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων και 
πύκνωση δικτύου 
στάθμευσης   

 
  

Μελέτη χωροθέτησης και διάταξης 
θέσεων 
ποδηλάτων και υλοποίηση 

Δήμος 
Τρικκαίων 

40 

σταντ 
ποδηλάτ

ων 5 
θέσεων 

200 8,000 Ν/Α 

Διερεύνηση 
εφαρμογής 
συστήματος 
κοινόχρηστων 
ποδηλάτων και 
business plan   

 
  

Μελέτη βιωσιμότητας 
Δήμος 
Τρικκαίων 

1 μελέτη 20,000 20,000 Ίδιοι Πόροι 

Σύνδεση 
υφιστάμενων 
τμημάτων 
ποδηλατοδρόμων 
μεταξύ τους       

Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

2.4 
μήκος 

διαδρομή
ς (Κm.) 

3,000 7,200 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Επέκταση και 
πύκνωση του 
δικτύου στον αστικό 
πυρήνα προς τη 
δημιουργία ενιαίου 
δικτύου       

Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

3.2 
μήκος 

διαδρομή
ς (Κm.) 

3,000 9,600 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 
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Εγκατάσταση 
συστήματος 
κοινόχρηστων 
ποδηλάτων βάσει 
των αποτελεσμάτων 
της μελέτης (π.χ. 
ηλεκτρικά ποδήλατα, 
dockless κ.λπ.) 
Υποδομές bike and 
ride στον τερματικό 
σταθμό των ΚΤΕΛ 
και του ΟΣΕ       

Μελέτη χωροθέτησης και διάταξης 
θέσεων 
ποδηλάτων και υλοποίηση 
Προμήθεια ποδηλάτων 

Δήμος 
Τρικκαίων 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ίδιοι Πόροι 

Δημιουργία δικτύου 
προς περιαστικές 
δραστηριότητες με 
σκοπό την άθληση 
και τη ψυχαγωγία 

      

Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

4.4 

μήκος 
διαδρομή
ς (Κm.) 

(ποδηλατ
όδρομος 
διαχωρισ

μένος) 

100,000 440,000 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

      
2.3 

μήκος 
διαδρομή
ς (Κm.) 

3,000 6,900 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Επέκταση 
ποδηλατοδρόμου 
μέσω Καλυψους-
Αρριανού-Καρδίτσης 
(απαιτείται 
ανάπλαση της 
Καρδίτσης)       

Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

1.7 
μήκος 

διαδρομή
ς (Κm.) 

3,000 5,100 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 
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Ανάδειξη 
φυσικού 
περιβάλλοντο
ς και 
αισθητική 
αναβάθμιση 
περιοχής 

Αναβάθμιση αστικού 
εξοπλισμού και 
αντικατάσταση 
φθαρμένου αστικού 
εξοπλισμού πλησίον 
πόλων έλξης 
μετακινήσεων, 
πεζοδρόμων και 
χώρων αναψυχής       

Μελέτη εφαρμογής για καταγραφή 
των αναγκών και υλοποίηση 

Δήμος 
Τρικκαίων 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 
Ίδιο Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Σταδιακή αύξηση του 
πράσινου στην 
κεντρική περιοχή και 
σταδιακά και στις 
περιοχές κατοικίας       

Μελέτη εφαρμογής για καταγραφή 
των αναγκών και υλοποίηση 

Δήμος 
Τρικκαίων 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 
Ίδιο Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Αναβάθμιση του 
συνόλου των 
παιδικών χαρών 
στην περιοχή 
μελέτης σύμφωνα με 
την κείμενη 
νομοθεσία και 
πιστοποίηση αυτών   

 
  

Μελέτη εφαρμογής για καταγραφή 
των αναγκών και υλοποίηση 

Δήμος 
Τρικκαίων 

30 
παιδική 

χαρά 
20,000 600,000 

Ίδιο Πόροι 
ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Αναπλάσεις και 
διαμορφώσεις στις 
οδούς 28ης 
Οκτωβρίου- Ηρ. 
Αλβανικού Μετώπου 
και γύρω από αυτές 
για την εγκατάσταση 
υποδομών 
υπαίθριας αγοράς   

 
  

Μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 

(κοστολόγηση στη μελέτη ΣΒΑΑ) 450,000 Πράσινο Ταμείο 
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Ανάπλαση 
δημοτικού Skate 
Park στο Χώρο του 
Στρατοπέδου 
Παπαστάθη & 
δημιουργία πάρκου 
εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων.       

Μελέτη εφαρμογής (διαγωνισμός και 
έγκριση) και υλοποίηση και 
κανονιστικές αποφάσεις 

Δήμος 
Τρικκαίων 

(κοστολόγηση στη μελέτη ΣΒΑΑ) 290,000 ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Δημιουργία 
περιπατητικών 
διαδρομών στο λόφο 
του Προφήτη Ηλία, 
στο ποτάμι, όπου 
υπάρχει το 
απαραίτητο πλάτος, 
καθώς και στον Άγιο 
Γεώργιο στην έκταση 
που δεν έχει 
αξιοποιηθεί.       

Μελέτη εφαρμογής (διαγωνισμός και 
έγκριση) και υλοποίηση και 
κανονιστικές αποφάσεις 

Δήμος 
Τρικκαίων 

(κοστολόγηση στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα) 

300,000 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Ανάπλαση 
Παρόχθιας Ζώνης 
Ληθαίου Ποταμού 
κατά μήκος της 
κοίτης εντός του 
σχεδίου πόλης   

 
  

Μελέτη εφαρμογής (διαγωνισμός και 
έγκριση) και υλοποίηση και 
κανονιστικές αποφάσεις 

Δήμος 
Τρικκαίων 

(κοστολόγηση στη μελέτη ΣΒΑΑ) 2,750,000 ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Περιβαλλοντική & 
αισθητική 
αναβάθμιση νότιας 
εισόδου πόλης (Ε.Ο. 
Τρικάλων - 
Καρδίτσας)       

Μελέτη εφαρμογής (διαγωνισμός και 
έγκριση) και υλοποίηση και 
κανονιστικές αποφάσεις 

Δήμος 
Τρικκαίων 

(κοστολόγηση στη μελέτη ΣΒΑΑ) 1,500,000 ΠΕΠ Θεσσαλίας 
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Χωροθέτηση 
σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών 
οχημάτων στους 
δημοτικούς χώρους 
στάθμευσης 
(parking) καθώς και 
δημιουργία κεντρικής 
πλατφόρμας 
διαχείρισης και 
παρακολούθησης 
των σταθμών 
φόρτισης.    

 
  

Σχεδιασμός και Υλοποίηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 

2 
σταθμός 
φόρτισης 

4,500 9,000 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Χωροθέτηση 
σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών 
οχημάτων σε 
επιπλέον 
διαθέσιμους και 
κατάλληλους 
δημοτικούς χώρους       

Σχεδιασμός και Υλοποίηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 

2 
σταθμός 
φόρτισης 

4,500 9,000 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Παροχή κινήτρων 
(π.χ. μείωση       

Διερευνηση κατάλληλων κινήτρων 
και ανάπτυξη στρατηγικής 

Δήμος 
Τρικκαίων 

1 
Σχέδιο / 
Πλάνο 

20,000 20,000   
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δημοτικών τελών) για 
την ενσωμάτωση 
εναλλακτικών 
καυσίμων από τα 
υφιστάμενα 
πρατήρια και για την 
προμήθεια 
ηλεκτρικών 
οχημάτων από τα 
νοικοκυριά       

Υλοποίηση Αποτέλεσμα του σχεδίου - Εκτίμηση: 50.000 € Ίδιοι Πόροι 

Αντικατάσταση 
οχημάτων δημοτικού 
στόλου με οχήματα 
φιλικών προς το 
περιβάλλον   

 
  

Σχεδιασμός και Υλοποίηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 
Ίδιοι Πόροι 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Προνομιακές 
συνθήκες 
στάθμευσης 
(σήμανση θέσεων, 
χρέωση κ.λπ.) για 
ιδιωτικά οχήματα και 
ταξί που 
χρησιμοποιούν 
εναλλακτικά καύσιμα   

 
  

Σχεδιασμός και Υλοποίηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ίδιοι Πόροι 

Αντικατάσταση 
οχημάτων δημόσιων 
συγκοινωνιών με 
οχήματα σύγχρονης 
τεχνολογίας (π.χ. 
ηλεκτρικά, υβριδικά)       

Αρμοδιότητα παρόχου- 
προδιαγραφές σύμβασης ανάθεσης 

Πάροχος 
αστικής 
συγκοινων
ίας 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α 0 
Πάροχος Αστικής 

Συγκοινωνίας 
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Υ
ιο

θέ
τη

σ
η

 ν
έω

ν,
 έ

ξυ
π

νω
ν 

λύ
σ

εω
ν 

κα
ι τ

εχ
νο

λο
γι

ώ
ν 

"Έξυπνες" 
εφαρμογές 

Αναβάθμιση 
υφιστάμενων / 
Ανάπτυξη νέων 
διαδικτυακών 
ιστοσελίδων με 
πληροφόρηση για 
όλα τα μεταφορικά 
μέσα και υπηρεσίες 
στο Δήμο        

Σχεδιασμός και Υλοποίηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 
e- trikala 

1 

Υπηρεσίε
ς 

Διαμόρφ
ωσης 

Ιστοσελίδ
ας 

20,
000 

20000 

Ίδιοι Πόροι 
ΠΕΠ Θεσσαλίας 

Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα 

Δημιουργία 
ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για την 
προώθηση του car-
pooling   

 
  

Διερευνηση Ζήτησης και Μελέτη 
Σκοπιμότητας 

Δήμος 
Τρικκαίων 
e- trikala 

2 Μελέτη 
10,
000 

20,000 

Θεσμοθέτηση φορέα 
κινητικότητας (ή 
μετεξέλιξη του 
υφιστάμενου e-
trikala) για τον 
οργανωμένο 
σχεδιασμό και 
διαχείριση των 
εφαρμογών ευφυών 
συστημάτων 
μεταφορών   

 
  

Διαμόρφωση οργανογράμματος, 
επιλογή χώρου και προσωπικού 

Δήμος 
Τρικκαίων 
e- trikala 

1 

Κατ 
αποκοπή 
έξοδα 
εξοπλισμ
ού, 
εκπάιδευ
σης κ.ά. 

50,
000 

50,000 

Σύστημα Συλλογής 
Δεδομένων και 

Λειτουργία 
μεταβλητών 

πινακίδων (VMS) 

      
Μελέτη ανάπτυξης του συστήματος 

Δήμος 
Τρικκαίων 
e- trikala 

1 Μελέτη 
60,
000 

60,000 

      

Προμήθεια εξοπλισμού & λογισμικου 
και εγκατάσταση κέντρου ελέγχου 

1 
Προμήθει

α 

100
,00
0 

100,000 
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πληροφόρησης σε 
πραγματικό χρόνο  

      

Προμήθεια και εγκατάσταση 
πινακίδων μεταβλιτών μυνημάτων 

5 
Πινακίδες 
(VMS) 6 

m2 

9,0
00 

45,000 

      

Προμήθεια και εγκατάσταση 
πινακίδων για διαθέσιμη στάθμευση 

10 

Πινακίδες 
για 

στάθμευσ
η 

1,5
00 

15,000 

Δημιουργία 
εφαρμογής για τον 
έλεγχο της 
παράνομης 
στάθμευσης με 
αισθητήρες - Χρήση 
από Δημοτική 
Αστυνομία       

Ανάπτυξη εφαρμογής 
Δήμος 
Τρικκαίων 
e- trikala 

1 
Εφαρμογ

ή  
500

0 
5,000 

Παροχή υποδομών 
και πλαισίου για την 
πιλοτική δοκιμή 
συστημάτων 
διανομής μέσω 
urban air mobility 
τεχνολογιών       

Συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα 

Δήμος 
Τρικκαίων 
e- trikala 

  

Έξυπνη κάρτα 
κατοίκου που θα 
περιλαμβάνει όλα τα 
μέσα και υπηρεσίες 
μεταφοράς εντός του 
Δήμου  

  
 

  

Σχεδιασμός και Υλοποίηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 
e- trikala 

1 

Κατ 
αποκοπή 

έξοδα 
ενσωμάτ

ωσης 
λειτουργι

ών  

500
00 

50000 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Τρικκαίων 
Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης 

 
 

144 
 

Ε
νη

μ
έρ

ω
σ

η
 κ

α
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ευ
α

ισ
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το
π

ο
ίη

σ

η
 π

ο
λι

τώ
ν Προωθητικές 

ενέργειες 
αλλαγής 

συμπεριφορά
ς 

Πλάνο Δράσεων 
Ευασιθητοποίησης 

      

Διερεύνηση μεθόδων, εξασφάλιηση 
συνέχειας μεταξύ δράσεων, 
καθορισμός στόχων, κάλυψη 
πολλών κοινωνικών ομάδων 

Δήμος 
Τρικκαίων 
Ενδιαφερό
μενοι 
Φορέις 
e- trikala 

1 
Σχέδιο / 
Πλάνο 

200
00 

20000   
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• Ενημερωτικές 
ημερίδες σε 
συλλόγους και 
εκπαιδευτικές δομές 
για την Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και 
Κινητικότητα 
• Ενημερωτικές 
ημερίδες για τα 
οφέλη της 
ηλεκτροκίνησης, της 
ποδηλασίας, των 
μορφών ήπιας 
κινητικότητας 
• Ενημερωτικές 
ημερίδες για το 
εξωτερικό κόστος 
των Ι.Χ και την 
περιβαλλοντική 
υποβάθμιση 
• Εκστρατείες και 
Κίνητρα προώθησης 
της ποδηλασίας 
• Εκστρατείες και 
Κίνητρα προώθησης 
του συνεπιβατισμού 
• Εκστρατείες και 
Κίνητρα προώθησης 
της πεζής 
μετακίνησης 
• Εκστρατείες 
προώθησης των 
ΜΜΜ 
• Προώθηση 
βιώσιμης 
κινητικότητας μέσω 
αθλητισμού 
(αθλητική 
ποδηλασία, 
πεζοπορία, 
ορειβασία, κ.ά) 

Προγραμματισμός και Υλοποίηση 
Δήμος 
Τρικκαίων 

Κατ αποκοπή εκτίμηση στο 10.000 € ανα έτος 
Συνολική Δαπάνη 120.000 € 

Ίδιοι Πόροι 
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Συνολική Δαπάνη για την υλοποίηση του  ΣΒΑΚ Δήμου Τρικκαίων: 23,918,860.00 €  

 

 

 


