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1. Στρατηγικοί Στόχοι ΣΒΑΚ 



2. Business as usual- Προγραμματισμένες παρεμβάσεις 

• 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) 

• Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & 
δημιουργία κυκλικών κόμβων 

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

• Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου 
ποδηλατοδρόμων 

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης 

• 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. 

• Διαμορφώσεις στο χώρο της Κεντρικής 
Πλατείας (28ης Οκτωβρίου- Ηρ. Αλβανικού 
Μετώπου) για την εγκατάσταση υπαίθριας 
λαϊκής αγοράς 

• Driverless λεωφορείο για σύνδεση 
υπεραστικού ΚΤΕΛ με κέντρο 

Επιπλέον παρεμβάσεις 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 

Διαχείριση 
Κυκλοφορίας 

Προσβασιμότητα 
Δημόσιες 

Συγκοινωνίες 

Αστικές 
Εμπορευματικές 

Μεταφορές 

Προώθηση μη-
μηχανοκίνητων 

μέσων 
μεταφοράς 

Διαχείριση 
Στάθμευσης 

Βελτίωση 
αστικού 

περιβάλλοντος 

Διαχείριση 
κατανάλωσης 

ενέργειας 

Υιοθέτηση νέων, 
έξυπνων λύσεων 
και τεχνολογιών 

Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση 

πολιτών 

10 άξονες παρεμβάσεων 

3 ορίζοντες υλοποίησης 

2019-2021 

Βραχυπρόθεσμός 

-2025 

Μεσοπρόθεσμός 

-2030 

Μακροπρόθεσμος 

Περισσότερος χώρος στις ήπιες μορφές μετακίνησης 
Ενίσχυση πεζών και ποδηλάτων 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Α. Διαχείριση Κυκλοφορίας 

Μέτρα Παρεμβάσεις 
Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2021) 
Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2025) 
Μακροπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2030) 
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Βελτίωση οδικών 
υποδομών 

• Βελτίωση κρίσιμων 
κυκλοφοριακών κόμβων 
• Συντήρηση/ αποκατάσταση 
οδικού δικτύου 
•Συντήρηση/εγκατάσταση 
αστικού εξοπλισμού 

• Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού 
δικτύου και αστικού εξοπλισμού στις 
βασικές αρτηρίες (π.χ.Πύλης, 
Καρδίτσης, Καλαμπάκας, Λαρίσης, 
Περιφερειακή) 

• Συντήρηση και 
αποκατάσταση οδικού δικτύου 
και αστικού εξοπλισμού στο 
σύνολο του δικτύου 
• Διαμόρφωση κυκλικών 
κόμβων στην περιοχή 
περιμετρικά του ΟΣΕ 

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

Διατάξεις ασφαλούς  
διάσχισης για πεζούς 
και ποδήλατα 

• Επαναδιαγράμμιση 
διαβάσεων 
• Σχέδιο χωροθέτησης 
διαβάσεων 
• Νησίδες πεζών- προεκτάσεις 
πεζοδρομίου 
• Διαμορφώσεις για τη 
διάσχιση ποδηλάτων 
σύμφωνα με τις εθνικές 
προδιαγραφές (διεπαφή με 
άλλα μέσα) 
• Συμπλήρωση με οριζόντια 
σήμανση 

Υλοποίηση παρεμβάσεων: 
• στις κεντρικές οδούς (ενδεικτικές 
διατομές Ερμού και Βενιζέλου & 
Όθωνος) 
• γύρω από σημεία ενδιαφέροντος 
(σχολεία, υπηρεσίες κ.ά.) 
• στις διασταυρώσεις με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο 
 

• Υλοποίηση παρεμβάσεων 
στο σύνολο του οδικού 
δικτύου 

: 

Διατάξεις μετριασμού 
της μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

• Χωροθέτηση ζωνών 
μειωμένης ταχύτητας 
• Εφαρμογή σχολικών 
δακτυλίων 
• Εφαρμογή σχολικών 
διαδρομών 
• Δημιουργία ζωνών ήπιας 
κυκλοφορίας 

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

• Εφαρμογή σχολικών 
δακτυλίων στα συγκροτήματα 
της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 
• Εφαρμογή σχολικών 
διαδρομών σε όλα τα 
συγκροτήματα πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

• Εφαρμογή σχολικών 
δακτυλίων στα συγκροτήματα 
της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 
• Εφαρμογή σχολικών 
διαδρομών σε όλα τα 
συγκροτήματα 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
• Αναβάθμιση περιοχών μέσω 
της μετατροπής τους σε ζώνες 
ήπιας κυκλοφορίας 
(ενδεικτικές περιοχές: σχολικά 
συγκροτήματα βόρεια, 
περιοχή κατοικίας νότια) 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Α. Διαχείριση Κυκλοφορίας 

Προτεινόμενος σχολικός δακτύλιος 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Α. Διαχείριση Κυκλοφορίας 

Διατάξεις ασφαλούς διάσχισης για πεζούς και ποδήλατα 

Προέκταση πεζοδρομίου στην οδό Ερμού 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Α. Διαχείριση Κυκλοφορίας 

Διατάξεις ασφαλούς διάσχισης για πεζούς και ποδήλατα 

Αναδιαμόρφωση διαβάσεων στον κόμβο Βενιζέλου και Όθωνος 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Α. Διαχείριση Κυκλοφορίας 

Ενδεικτικές περιοχές διαμόρφωσης ζωνών ήπιας κυκλοφορίας 

Σχολικά Συγκροτήματα στο 
βόρειο τμήμα της πόλης 

Περιοχή κατοικίας στο νότιο 
τμήμα της πόλης 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Α. Διαχείριση Κυκλοφορίας 

Ενδεικτικές περιοχές διαμόρφωσης ζωνών ήπιας κυκλοφορίας: Σχολικά Συγκροτήματα 

o 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. 

o Στις τοπικές οδούς (Ιουστινιανού, 

Βελισσαρίου,Κατσώνη) 

δραστικότερα μέτρα περιορισμού 

των ταχυτήτων με αλλαγή της 

υφής του οδοστρώματος και 

θλάσεις στον άξονα της οδού, 

κατά προτίμηση με την 

αλληλουχία θέσεων στάθμευσης 

δεξιά και αριστερά της οδού. 

o Μονοδρόμηση οδών Κονδύλη και 

οδών Μακεδονίας 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Α. Διαχείριση Κυκλοφορίας 

Ενδεικτικές περιοχές διαμόρφωσης ζωνών ήπιας κυκλοφορίας: Περιοχή Κατοικίας 

ΟΣΕ 

Νοσοκομείο 

Πλατεία 
Φιλοσόφων 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Β. Προσβασιμότητα 

Μέτρα Παρεμβάσεις 
Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2021) 
Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2025) 
Μακροπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2030) 
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Βελτίωση 
υποδομών ΑΜΕΑ 

• Δημιουργία ραμπών και οδηγών 
τυφλών στα πεζοδρόμια 
• Δημιουργία ραμπών και οδηγών 
τυφλών για πρόσβαση στις στάσεις 
λεωφορείων και ταξί αλλά και στα 
παρακείμενα πεζοδρόμια 
• Βελτίωση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ 
στα δημοτικά κτήρια και υπηρεσίες 
• Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ  
• Ηχητική καθοδήγηση ατόμων με 
μειωμένη όραση στους φωτεινούς 
σηματοδότες 
 
 

• 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 

• 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  
 
 

• Ράμπες και οδηγοί τυφλών κατά 
μήκος όλων των τμημάτων 
πεζοδρόμων και πεζοδρομίων στο 
σύνολο του οδικού δικτύου  
 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Γ. Δημόσιες Συγκοινωνίες 

Μέτρα Παρεμβάσεις 
Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2021) 
Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2025) 
Μακροπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2030) 
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Βελτίωση 
υπηρεσίων και 
υποδομών 
δημόσιων 
αστικών 
συγκοινωνιών 

• Αναβάθμιση ποιότητας υποδομών 
• Εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών 
εξυπηρέτησης και πληροφόρησης 
• Εκσυχρονισμός στόλου 
• Τροποποίηση και αναδιάρθωση 
δρομολογίων 
• Ίδρυση νέου τερματικού σταθμού 
σύμφωνου με τις προδιαγραφές 
 
 

• 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 (διαδρομή κέντρο-ΚΤΕΛ) 
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.  
 
 
 

 
• Αναβάθμιση και εμπλουτισμός 
υπηρεσιών πληροφόρησης από το 
διαδικτύο 
• Λειτουργία μεταβλητών πινακίδων 
(VMS) πληροφόρησης σε πραγματικό 
χρόνο σε αντιπροσωπευτικό πλήθος 
των στάσεων του δικτύου 
• Μεταφορά τερματικού σταθμού στην 
Πλατεία ΔΕΗ 
• Ίδρυση κυκλικού δρομολογίου 
δημοτικής συγκοινωνίας με mini bus.   
 

• Πλήρης αντικατάσταση στόλου με 
οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. 
ηλεκτρικά, υβριδικά) 
• Πραγματοποίηση του κυκλικού 
δρομολογίου με driverless λεωφορείο 
 
 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Γ. Δημόσιες Συγκοινωνίες 

Πορεία κυκλικού δρομολογίου δημοτικής συγκοινωνίας (mini bus- driverless) 

Σκοπός του κυκλικού 

δρομολογίου (↔) είναι να 

αποθαρρύνει τη χρήση Ι.Χ. για 

μετακινήσεις εντός πόλης.  

 

Το δρομολόγιο θα συνδέει:  

• το κέντρο της πόλης με τα 

κύρια σημεία ενδιαφέροντος 

(εκπαίδευση, περίθαλψη, 

υπηρεσίες, ψυχαγωγία, 

άθληση, τουρισμός) και τις 

περιμετρικές περιοχές 

κατοικίας,  

• τους τερματικούς σταθμούς 

ΟΣΕ και αστικών λεωφορείων 

με το κέντρο και 

• τους περιαστικούς χώρους 

στάθμευσης αυτοκινήτων με 

την κεντρική περιοχή της 

πόλης 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Δ. Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές 

Μέτρα Παρεμβάσεις 
Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2021) 

Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2025) 

Μακροπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2030) 

Α
σ

τι
κ

έ
ς 

Ε
μ

π
ο

ρ
ε

υ
μ

α
τι

κ
έ

ς 

Μ
ε

τα
φ

ο
ρ

έ
ς Διευθέτηση 

συστήματος 

αστικών 

διανομών 

 

• Επανακαθορισμός 

αποκλειστικών θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης 

• Αυστηρή τήρηση ωραρίου 

και διάρκειας 

φορτοεκφόρτωσης 

 

 

• Αναθεώρηση θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης 

• Αστυνόμευση ορθής τήρησης 

του ωραρίου και της διάρκειας 

φορτοεκφόρτωσης 

• Διερεύνηση ανάπτυξης 

Αστικού Κέντρου 

Ομαδοποίησης 

Εμπορευμάτων για τη 

μεταφόρτωση αστικών 

διανομών 

• Διατάξεις ελεγχόμενης 

πρόσβασης σε οχήματα 

διανομής σε πεζοδρομημένες 

οδούς και οδούς ήπιας 

κυκλοφορίας 

 

• Ενθάρρυνση διανομών με 

ποδήλατο (για μικρές 

αποστάσεις) και με οχήματα 

"καθαρής" ενέργειας  



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Ε. Προώθηση μη-μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς  

Μέτρα Παρεμβάσεις 
Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2021) 

Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2025) 

Μακροπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2030) 
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Βελτίωση και 

επέκταση 

υποδομών 

πεζών 

 

 

• Βελτίωση υποδομών 

πεζοδρομίων στο σύνολο του 

οδικού δικτύου 

• Επέκταση πεζοδρομημένων 

περιοχών 

• Καθοδηγητική σήμανση 

πεζών και ποδηλατιστών 

 

• Αντικατάσταση και επισκευή 

φθαρμένων πεζοδρομίων και 

πεζοδρόμων στο βασικό 

οδικό δίκτυο της κεντρικής 

περιοχής 

 

• 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. 

 

 

 

• 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 

 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Ε. Προώθηση μη-μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς: Πεζοί  

Ενοποίηση Κεντρικών Πλατειών & Πεζοδρομήσεις  

Πεζοδρομήσεις και διαμόρφωση οδών ήπιας 

κυκλοφορίας στην περιοχή που περικλείεται 

από τις οδούς Αθανασίου Διάκου- 

Νικοτσάρα- Στρ. Σαράφη-Όθωνος- 

Κολοκοτρώνη. 

 

Ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας θα 

διαμορφωθούν τμήματα των οδών 

Τσιτσάνη, Καραϊσκάκη και 28ης Οκτώβριου 

που βρίσκονται εντός της υπόψη περιοχής 

 

Στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας θα 

επιτρέπεται η διέλευση και στάση 

λεωφορείων και ταξί σε επιλεγμένες θέσεις 

στην Κεντρική Πλατεία. Θα επιτρέπεται 

επίσης η είσοδος και στάθμευση οχημάτων 

κατοίκων με κάρτα κατοίκου. Θα επιτρέπεται 

επίσης η είσοδος και ολιγόλεπτη στάθμευση 

οχημάτων τροφοδοσίας μόνο εντός του 

ωραρίου φορτοεκφόρτωσης 



Υφιστάμενοι Πεζόδρομοι 

Προτεινόμενοι πεζόδρομοι 

Ελεύθερη Κίνηση Ι.Χ. 

Οδοί Ήπιας Κυκλοφορίας 



Υφιστάμενοι Πεζόδρομοι 

Προτεινόμενοι πεζόδρομοι 

Ελεύθερη Κίνηση Ι.Χ. 

Οδοί Ήπιας Κυκλοφορίας 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Ε. Προώθηση μη-μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς: Πεζοί  

Κατευθυντήρια σήμανση με φυσική παρουσία πινακίδων 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Ε. Προώθηση μη-μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς: Ποδήλατο  

Μέτρα Παρεμβάσεις 
Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2021) 

Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2025) 

Μακροπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2030) 
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Βελτίωση 

υποδομών 

ποδηλάτου 

 

 

• Αναβάθμιση και 

συντήρηση υφιστάμενου 

δικτύου 

ποδηλατοδρόμων 

• Ανάπτυξη δικτύου 

ποδηλατοδρόμων 

• Αναβάθμιση και 

επέκταση δικτύου 

θέσεων στάθμευσης 

ποδηλάτων 

• Εγκατάσταση 

συστήματος 

κοινόχρηστων 

ποδηλάτων 

 

 

 

• Αναβάθμιση του υφιστάμενου 

δικτύου και συντήρηση όπου 

απαιτείται: (1) Διαμόρφωση 

διατομών σύμφωνα με τις εθνικές 

προδιαγραφές (π.χ. διασταύρωση με 

Βενιζέλου, παράκαμψη στάσης 

λεωφορείων στη Τσιτσάνη), (2) 

Συμπλήρωση οριζόντιας και 

κατακόρυφης σήμανσης, κυρίως στις 

διασταυρώσεις με άλλες οδούς 

(σημαντικά προβλήματα στην 

Καλαμπάκας και Τσιτσάνη), (3) 

Βελτίωση ορατότητας και τάπητα 

κυκλοφορίας (π.χ. Κονδύλη και 

Τσιτσάνη) 

• Μικτή κυκλοφορία πεζών και 

ποδηλάτων στους πεζοδρόμους με 

επαρκές πλάτος  

• Εκσυχρονισμός θέσεων 

στάθμευσης ποδηλάτων και 

πύκνωση δικτύου στάθμευσης 

• Διερεύνηση εφαρμογής 

συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων και business plan 

 

• 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). 

• Εγκατάσταση συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων 

βάσει των αποτελεσμάτων της 

μελέτης (π.χ. ηλεκτρικά 

ποδήλατα, dockless κ.λπ.) 

 

• 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 

και (β) Υιοθέτηση της 

πρότασης του ΒΑΑ με 

δημιουργία κυκλικής 

διαδρομής περί της περιοχής 

του Αγίου Γεωργίου. 

• Υποδομές bike and ride στον 

τερματικό σταθμό των ΚΤΕΛ 

• Επέκταση ποδηλατοδρόμου 

μέσω Καλυψους- Αρριανού- 

Καρδίτσης (απαιτείται 

ανάπλαση της Καρδίτσης) 

 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Ε. Προώθηση μη-μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς: Ποδήλατο  

Σχέδιο Ανάπτυξης δικτύου ποδηλατικών διαδρομών 



Λωρίδα ποδηλάτου στο οδόστρωμα 

Κόστος: Μέτριο 
Ταχύτητα Κίνησης ποδηλάτου: Μέτρια 

Ασφάλεια: Μέτρια 
Δέσμευση Χώρου: Μέτρια 
-Αφαιρεί θέσεις στάθμευσης 

Λωρίδα ποδηλάτου διαχωριζόμενη 
από την κυκλοφορία 

Κόστος: Υψηλό 
Ταχύτητα Κίνησης Ποδηλάτου: Υψηλή 
Ασφάλεια: Υψηλή 

Δέσμευση Χώρου: Υψηλή 
+ Δεν παραβιάζεται από Ι.Χ. 
-Αφαιρεί θέσεις στάθμευσης 

Μεικτή Κυκλοφορία με οχήματα 

Κόστος: Χαμηλό 
Ταχύτητα Κίνησης Ποδηλάτου: Μέτρια 
Ασφάλεια: Μέτρια 
Δέσμευση Χώρου: Χαμηλή 
+ Δεν αφαιρείτε στάθμευση 
+ Κατάλληλο για στενές οδούς 
- Απαιτείται έντονη σήμανση  



Μεικτή Κυκλοφορία με οχήματα 

Κόστος: Χαμηλό 
Ταχύτητα Κίνησης Ποδηλάτου: Μέτρια 
Ασφάλεια: Μέτρια 
Δέσμευση Χώρου: Χαμηλή 
+ Δεν αφαιρείτε στάθμευση 
+ Κατάλληλο για στενές οδούς 

- Απαιτείται έντονη σήμανση  



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Ε. Προώθηση μη-μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς: Ποδήλατο  

Εθνική προδιαγραφή ποδηλατοδρόμου διπλής κατεύθυνσης 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
ΣΤ. Διαχείριση Στάθμευσης 

Μέτρα Παρεμβάσεις Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης (2021) 
Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2025) 
Μακροπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2030) 

Δ
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Οργάνωση 
στάθμευσης παρά την 
οδό 

• Απαγορεύσεις-
απομάκρυνση στάθμευσης 
υπερ παρεμβάσεων ήπιας 
κινητικότητας 
• Αστυνόμευση για αποφυγή 
παράνομης στάθμευσης 
• Εγκατάσταση χώρων 
στάθμευσης δικύκλων 
• Ζώνες ελεγχόμενης 
στάθμευσης 
• Ζώνες στάθμευσης 
κατοίκων 
• Χωροθέτηση θέσεων 
στάθμευσης ταξί 
 

• Στοχευμένο πρόγραμμα αστυνόμευσης 
παράνομης στάθμευσης (εστίαση σε κρίσιμες 
περιοχές του δικτύου και χρονικές περιόδους, 
βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων) 
• Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης δικύκλων 
• Επαναπροσδιορισμός και εξορθολογισμός 
θέσεων στάθμευσης ταξί σύμφωνα με τη σχετική 
εγκύκλιο 
• 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  
• Θέσπιση συστήματος καταγραφής, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των συνθηκών 
στάθμευσης (ΣΥΠΑΣ) 
 

 
• 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.) 
 

• 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  
 

Οργάνωση 
στάθμευσης εκτός 
οδού 

• Καθοδηγητικές πινακίδες για 
τους δημοτικούς χώρους 
στάθμευσης 
• Πινακίδες μεταβλητών 
μηνυμάτων VMS 
• Αύξηση διαθεσιμότητας 
χώρων στάθμευσης εκτός 
οδού 
 

• 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.  

• Δημιουργία οργανωμένων 
χώρων στάθμευσης εκτός 
οδού κατά κύριο λόγο για τους 
εργαζόμενους (υπαλλήλους, 
καταστηματάρχες, κλπ.) στις 
περιοχές 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 

• 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). 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
ΣΤ. Διαχείριση Στάθμευσης 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
ΣΤ. Διαχείριση Στάθμευσης 

Στην πλήρη τους ανάπτυξη, οι 

παρεμβάσεις υπέρ της ήπιας 

κινητικότητας θα οδηγήσουν σε 

κατάργηση ~ 270 νόμιμων θέσεων 

στάθμευσης παρά την οδό 

 

Ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης 

στην κεντρική περιοχή: 

•  Α’ φάση υλοποίησης (-2025): 

Αθανασίου Διάκου- Νικοτσάρα -

Κολοκοτρώνη- Μιαούλη- Κανούτα- 

Όθωνος- Γαριβάλδη- Ασκληπιού- 

Καποδιστρίου- Βύρωνος:  780 

θέσεις.  Έρευνα  SP και μη 

ανταγωνιστική τιμολόγηση προς Δ.Σ.  

•  Β’ φάση υλοποίησης (-2030): 

Επέκταση αν απαιτηθεί στην 

παρακείμενη περιοχή 

 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
ΣΤ. Διαχείριση Στάθμευσης 

Ενημέρωση διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης μέσω VMS 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Ζ. Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος 

Μέτρα Παρεμβάσεις 
Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2021) 

Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2025) 

Μακροπρόθεσμος 

ορίζοντας υλοποίησης 

(2030) 
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Ανάδειξη 

φυσικού 

περιβάλλοντος 

και αισθητική 

αναβάθμιση 

περιοχής 

 

• Αναπλάσεις περιοχών 

ενδιαφέροντος 

• Αύξηση των χώρων 

πρασίνου 

• Εξωραϊσμός ελεύθερων/ 

κοινόχρηστων χώρων 

 

 

 

• 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 

• 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 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) 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Η. Διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας για τις μεταφορές 

Μέτρα Παρεμβάσεις 
Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2021) 

Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2025) 

Μακροπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2030) 
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Αύξηση χρήσης 

εναλλακτικών 

καυσίμων 

• Χωροθέτηση σταθμών 

φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων 

• Εκσυγχρονισμός στόλου 

• Ανάπτυξη πακέτου 

κινήτρων 

 

 

 

• Βελτιστοποίηση 

δρομολογίων 

απορριμματοφόρων 

• Χωροθέτηση σταθμών 

φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων στους δημοτικούς 

χώρους στάθμευσης (parking) 

καθώς και δημιουργία 

κεντρικής πλατφόρμας 

διαχείρισης και 

παρακολούθησης των 

σταθμών φόρτισης.  

 

• Χωροθέτηση σταθμών 

φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων σε επιπλέον 

διαθέσιμους και κατάλληλους 

δημοτικούς χώρους 

• Παροχή κινήτρων (π.χ. 

μείωση δημοτικών τελών) για 

την ενσωμάτωση 

εναλλακτικών καυσίμων από 

τα υφιστάμενα πρατήρια και 

για την προμήθεια ηλεκτρικών 

οχημάτων από τα νοικοκυριά 

• Αντικατάσταση οχημάτων 

δημοτικού στόλου με οχήματα 

φιλικών προς το περιβάλλον 

• Προνομιακές συνθήκες 

στάθμευσης (σήμανση 

θέσεων, χρέωση κ.λπ.) για 

ιδιωτικά οχήματα και ταξί που 

χρησιμοποιούν εναλλακτικά 

καύσιμα 

• Αντικατάσταση οχημάτων 

δημόσιων συγκοινωνιών με 

οχήματα σύγχρονης 

τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρικά, 

υβριδικά) 

 

 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Θ. Υιοθέτηση νέων, έξυπνων λύσεων και τεχνολογιών 

Μέτρα Παρεμβάσεις 
Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2021) 

Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2025) 

Μακροπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2030) 
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"Έξυπνες" 

εφαρμογές 

• Υιοθέτηση εφαρμογών 

ευφυών συστημάτων 

μεταφορών (ITS) στην 

πληροφόρηση, τη διαχείριση 

της κυκλοφορίας και την 

εισαγωγή καινοτόμων 

τεχνολογιών κινητικότητας 

 

 

 

• Αναβάθμιση υφιστάμενων 

διαδικτυακών ιστοσελίδων με 

πληροφόρηση για όλα τα 

μεταφορικά μέσα και 

υπηρεσίες στο Δήμο  

• Δημιουργία ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας για την 

προώθηση του car-pooling 

• Θεσμοθέτηση φορέα 

κινητικότητας (ή μετεξέλιξη 

του υφιστάμενου e-trikala) για 

τον οργανωμένο σχεδιασμό 

και διαχείριση των 

εφαρμογών ευφυών 

συστημάτων μεταφορών 

• Λειτουργία μεταβλητών 

πινακίδων (VMS) 

πληροφόρησης σε 

πραγματικό χρόνο σε 

αντιπροσωπευτικό πλήθος 

στάσεων δημόσιας 

συγκοινωνίας 

• Δημιουργία εφαρμογής για 

τον έλεγχο της παράνομης 

στάθμευσης με αισθητήρες 

• Παροχή υποδομών και 

πλαισίου για την πιλοτική 

δοκιμή συστημάτων διανομής 

μέσω urban air mobility 

τεχνολογιών 

• Δημιουργία εφαρμογής για 

την παρακολούθηση της 

κυκλοφορίας σε πραγματικό 

χρόνο και την παροχή 

αντίστοιχης πληροφόρησης 

σε κατοίκους και επισκέπτες.  

• Κάρτα κατοίκου που θα 

περιλαμβάνει όλα τα μέσα και 

υπηρεσίες μεταφοράς εντός 

του Δήμου (σύστημα 

ελεγχόμενης στάθμευσης, 

σύστημα κοινοχρήστων 

ποδηλάτων, driverless 

λεωφορεία δημοτικής 

συγκοινωνίας κ.λπ.).  

 



3. Προκαταρκτική Πρόταση ΣΒΑΚ 
Ι. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών 

Μέτρα Παρεμβάσεις 
Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2021) 

Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2025) 

Μακροπρόθεσμος ορίζοντας 

υλοποίησης (2030) 
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Προωθητικές 

ενέργειες 

αλλαγής 

συμπεριφοράς 

• 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) 

• Διοργάνωση ποδηλατοδρομίας (εντός των Τρικάλων ή/και με διπλανούς οικισμούς) 

• Προσωρινή (εποχιακή) πεζοδρόμηση κεντρικών εμπορικών οδών 

• Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας - Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο 

 



• Ολοκλήρωση πακέτων μέτρων (Συνεργασία με Δήμο, Φορείς, Πολίτες) 

• Αντιστοίχιση των πακέτων μέτρων με φορέα υλοποίησης, ενδεικτική 

κοστολόγηση και καταγραφή δυνητικών πηγών χρηματοδότησης 

• Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των πιο σημαντικών πακέτων μέτρων μέσω 

υπολογισμού επιλεγμένων δεικτών βιώσιμης αστικής κινητικότητας και σύγκριση 

αυτών των δεικτών με τους δείκτες που υπολογίσθηκαν αρχικά και αφορούσαν 

την υφιστάμενη κατάσταση 

• Σχέδιο παρακολούθησης των δεικτών, το οποίο θα αναφέρει τους δείκτες, την 

τιμή βάσης και την τιμή στόχο, καθώς και τις πηγές από τις οποίες προήλθαν τα 

στοιχεία στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ 

• Διαρκής παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Σχεδίου από τον ίδιο τον 

Δήμο με σκοπό να εντοπίζονται κενά και αδυναμίες 

4. Επόμενα Βήματα- Ολοκλήρωση ΣΒΑΚ 



Σχέδιο Βιώσιμης  

Αστικής Κινητικότητας          

Δήμου Τρικκαίων – 1η Διαβούλευση 

 
Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ 

 
21/03/2019 Source: Guidelines-Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan 

Παρουσίαση Προτεινόμενων Μέτρων και Παρεμβάσεων Αστικής Κινητικότητας 
στην πόλη των Τρικάλων  

Ευχαριστούμε πολύ!! 


