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1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

Η μεθοδολογία υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ είναι μια διαδικασία με συγκεκριμένα βήματα 

υλοποίησης αλλά και ικανό βαθμό ευελιξίας έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις 

συγκεκριμένες ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής μελέτης. Επιπρόσθετα η πληθώρα 

διαβουλεύσεων που υπεισέρχονται σε αυτήν την καθιστούν μια sui generis μη 

ντετερμινιστική διαδικασία, με ικανό βαθμό ελευθερίας και μη μονοσήμαντες επιλογές 

και λύσεις. 

Οι αρχικοί άξονες στρατηγικής για το ΣΒΑΚ του Δήμου Πέλλας προέκυψαν από την 

ανάλυση  και προσπάθεια εύρεση κοινής συνισταμένης ανάμεσα σε διάφορα θεσμικά 

πλαίσια (Εθνικά & Ευρωπαϊκά), τον τοπικό και υπερτοπικό σχεδιασμό, την 

υφιστάμενη κατάσταση αλλά και της διαδικασίες διαβούλευσης της Α’ φάσης του 

συμμετοχικού σχεδιασμού του ΣΒΑΚ. Τα παραπάνω παρουσιάζονται γραφικά στο 

διάγραμμα 3.2 του Γ’ Παραδοτέου το οποίο και παρατίθεται στη συνέχεια: 

 

Εικόνα 1.1: Διαδικασία διαμόρφωσης αρχικών στρατηγικών στόχων και οράματος 

Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψαν οι τρεις άξονες στρατηγικής: 

1. Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας στην πόλη των Γιαννιτσών  

2. Ενίσχυση προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας των υποδομών ήπιας 

κινητικότητας στο κέντρο και τις γειτονίες των Γιαννιτσών  

3. Οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

Στη συνέχεια και μετά την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης καθορίσθηκαν οι 

τομείς προτεραιότητας που θα μπορούσαν να συνδράμουν στην υλοποίηση των 

τεσσάρων αξόνων στρατηγικής. Οι προτεραιότητες που προέκυψαν είναι οι 

παρακάτω: 

 Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 

 Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης 

 Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων 

 Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας  

 Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης 

 Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών 

 Βελτίωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών 
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Το επόμενο βήμα της μεθοδολογίας ήταν η ιεράρχηση των παραπάνω 

προτεραιοτήτων. Τα κριτήρια έναντι των οποίων αξιολογήθηκαν οι προτεραιότητες 

ήταν τα παρακάτω: 

 Ποιότητα αέρα 

 Οδική ασφάλεια 

 Προσβασιμότητα 

 Υγεία  

 Αστική ανάπλαση – αναζωογόνηση 

 Νέες τεχνολογίες 

 Αποσυμφόρηση οδών 

Εικόνα 1.2: Διαδικασία διαμόρφωσης αρχικών στρατηγικών στόχων και οράματος 

Τα κριτήρια επιλέχθηκαν ώστε να αντιπροσωπεύονται σε αυτά όλα οι βασικές 

συνιστώσες των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας. Η αποτίμηση και ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων έναντι αυτών έγινε με χρήση Πολυκριτηριακής ανάλυσης και της 

τεχνικής της Αναλυτικής Ιεραρχικής Μεθόδου. Η διαδικασία της ανάλυσης 

παρουσιάζεται σε όλη της την έκταση στο Γ’ Παραδοτέο, τα αποτελέσματα αυτής 

προσδιόρισαν την ιεραρχία των πεδίων παρεμβάσεων και των μέτρων παρεμβάσεων 

του ΣΒΑΚ Πέλλας.  Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που προέκυψε μετά την 

εφαρμογή της διαδικασίας είναι η ακόλουθη: 

1. Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης (βαθμολογία 0,29) 

2. Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων (βαθμολογία 0,19) 

3. Βελτίωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών (βαθμολογία 0,16) 

4. Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας (βαθμολογία 0,14) 

5. Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης (βαθμολογία 0,08) 

όραμα και 
άξονες 

στρατηγικής 

Οδική ασφάλεια 

Πεζή μετακίνηση 

Ποδήλατο 

Διαχείριση 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

Διαχείριση 
στάθμευσης 

Εμπορευματικές 
μεταφορές 
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6. Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (βαθμολογία 

0,06) 

7. Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών (βαθμολογία 

0,05) 

Από την παραπάνω ανάλυση, την εφαρμογή της SWOT ανάλυσης για τον Δήμο 

Πέλλας και την ανασκόπηση καλών πρακτικών από την Ευρωπαική πραγματικότητα 

προέκυψαν τα πεδία παρέμβασης και τα μέτρα παρέμβασης που παρουσιάζονται 

στον Πίνακα: 

Πίνακας 1.1: Πεδία και μέτρα παρέμβασης για το ΣΒΑΚ του Δήμου Πέλλας 

 Μέτρα παρέμβασης 

Ιεράρχηση  οδικού δικτύου Δημιουργία ολοκληρωμένου οδικού δακτυλίου. 
Εκτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας 

 
Μετακίνηση πεζή-Προώθηση μη 
μηχανοκίνητων (ενεργών) μέσων 
μεταφοράς  

Δημιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας 

Πεζόδρομοι 

Βελτίωση υποδομής για ΑΜΕΑ 

Μετακίνηση με ποδήλατο- 
Προώθηση μη μηχανοκίνητων 
(ενεργών) μέσων μεταφοράς 

Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων 

 
 
 
 
Οδική ασφάλεια 

Διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων 

Διαμόρφωση ισόπεδων διασταυρώσεων σε κυκλικό 
κόμβο 

Σχολικές διαδρομές/Σχολικοί δακτύλιοι 

Διατάξεις μετριασμού ταχύτητας της μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

Διαμόρφωση διαβάσεων πεζών και διατάξεις 
ασφαλούς διάσχισης της οδού 

 
Διαχείριση χώρων Στάθμευσης 

Διαχείριση στάθμευσης 

Έξυπνη στάθμευση 

Logistics – Εμπορευματικές Μεταφορές Προώθηση οχημάτων «Καθαρής Ενέργειας» - 
Ηλεκτρικά Οχήματα Μπαταρίας και Κυψελών 
Καυσίμου- στον Τομέα των Logistics 

Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες Παρεμβάσεις στο σύστημα ΔΑΣ 

Επικοινωνιακά μέτρα Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

 

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 
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 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. 

 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. 
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 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 1.3: Διαγραμματική απεικόνιση δομής σχεδίου δράσης 

Οριστικά μέτρα Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

Τα οριστικά μέτρα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πέλλας 

διαμορφώθηκαν ως το τελικό παράγωγο της συνολικής διαδικασίας εκπόνησης που 

ακολουθήθηκε στο παρόν έργο, σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές 

Οδηγίες. 
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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  

 Στρατηγικοί Στόχοι του ΣΒΑΚ 

 Επικρατέστερο Σενάριο Κινητικότητας 

 Αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης 

 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 παρακάτω 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 1.2: Πρότυπο ανάλυσης των μέτρων του ΣΒΑΚ 

 
Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τ
Α

Υ
Τ

Ο
Τ

Η
Τ

Τ
Α

 Μ
Ε

Τ
Ρ

Ο
Υ

 

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. 

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) 

Υ
Λ

Ο
Π

Ο
ΙΗ

Σ

Η
 Μ

Ε
Τ

Ρ
Ο

Υ
 

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 
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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 4.2 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 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 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 
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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.).  

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 πίνακα που αφορούν: (α) στους δείκτες 

υλοποίησης των μέτρων του ΣΒΑΚ, (β) στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και (γ) 
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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, καθώς υποστηρίζουν την 

παρακολούθηση υιοθέτησης και εφαρμογής του συνολικής στρατηγικής του ΣΒΑΚ 

στην τοπική κοινωνία.  
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Δημιουργία ολοκληρωμένου οδικού δακτυλίου – 
εκτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας  

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Ιεράρχηση οδικού δικτύου 

Στρατηγικοί στόχοι 
ΣΒΑΚ 

1.1 Μείωση της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου στο κέντρο 
της πόλης 
1.3 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 
2.4 Μείωση των αέριων ρύπων από την μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία  

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

- Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
- Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Πέλλας 2015-2019 

 
Χαρακτήρας 

Φυσικό Έργο:  Χ 

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία Διαδικασία: - 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Η κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου είναι το πρώτο βήμα για την έρευνα της 
περιβαλλοντικής αντοχής του αστικού χώρου. Εστιάζεται στην κατανομή των 
αποδεκτών φόρτων για την κάθε πολεοδομική ενότητα ανάλογα με τις χρήσεις που 
φιλοξενεί, αποθαρρύνοντας τις υπερβάλλουσες κυκλοφοριακές πιέσεις από το τοπικό 
επίπεδο των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών (κυρίως περιοχών κατοικίας) και 
αποτρέποντας τις διαμπερείς ροές αυτοκινήτων.  Αυτή η κατηγοριοποίηση οδηγεί στη 
διαμόρφωση ενός δακτυλικού συστήματος κυκλοφορίας που παρακάμπτει τις 
εσωτερικές ζώνες της πόλης όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες οι χρήσεις που 
απαιτούν προστασία, όπως γειτονιές κατοικίας, σχολεία, πάρκα, νοσοκομεία, 
δραστηριότητες πολιτισμού και περιοχές κέντρου με υψηλές πυκνότητες πεζών. Η 
λογική του δακτυλίου εφαρμόζεται σε κάθε επίπεδο πολεοδομικής ενότητας (τοπικό-
γειτονιά, συνοικιακό, περιφερειακό). 
Οι γειτονιές-θύλακες ήπιας κυκλοφορίας, που αποτελούν «το κύτταρο του 
πολεοδομικού οργανισμού», θωρακίζονται χάρις στο δακτύλιο που τις περιβάλλει. 
Στις γειτονιές θα πρέπει να επικρατούν ανθρώπινες συνθήκες ζωής, να έχει 
προτεραιότητα ο πεζός, ενώ ο δημόσιος χώρος να απευθύνεται και να 
χρησιμοποιείται κυρίως από τον άνθρωπο. Η κίνηση του αυτοκινήτου περιμετρικά 
της πολεοδομικής ενότητας, δεν επιβαρύνει εσωτερικά την περιοχή, τα αυτοκίνητα 
μπορούν να εισέρχονται με μικρή ταχύτητα και να σταθμεύουν.  
Σε ένα σύστημα δακτυλίων, θα πρέπει να υπάρχουν οι συνοδευτικές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις και διαμορφώσεις, ώστε να εξασφαλίζουν την τήρηση της λειτουργίας του 
δακτυλίου. 
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 Κατα 
Η κύρια παρέμβαση που θα επιτρέψει την εισαγωγή στοιχείων βιώσιμης 
κινητικότητας στην περιοχή είναι η μετατροπή της Ε.Ο. Έδεσσας – Θεσσαλονίκης σε 
οδό με χαρακτηριστικά Κύριας Αστικής Οδού κατά ΟΜΟΕ ΚΑΟ. Η σημερινή 
λειτουργία της οδού λειτουργεί ως εμπόδιο για την εγκάρσια συνδεσιμότητα της 
περιοχής. 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Οι οδοί οι οποίες διέρχονται από τον αστικό ιστό όπου συνυπάρχει η αμιγής κατοικία 
με τις εμπορικές χρήσεις ή η εξολοκλήρου περιοχή της αμιγούς κατοικίας, 
επιβαρύνουν την ποιότητα του αστικού ιστού με την διέλευση βαρέων οχημάτων με 
ποικίλες συνέπειες όπως αύξηση του περιβαλλοντικού φορτίου του αστικού ιστού 
(αέριοι ρύποι, επιβάρυνση δημόσιας υγείας, οπτική όχληση, ακουστική ρύπανση 
κλπ), αύξηση του κινδύνου πρόκλησης οδικών ατυχημάτων, μείωση της 
προσβασιμότητας των κατοίκων από τον συνεπαγόμενο περιορισμό της 
κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού κλπ. 
 

Πεδίο εφαρμογής  

Η συνολική έκταση του Δήμου Πέλλας 
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Προτεραιότητα Υψηλή  

 
 
Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής (πχ 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Απαλλαγή 
από ΣΥΠΟΘΑ) 

Χ 

Ε) Απαλλοτριώσεις Χ 

ΣΤ)  Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων  

Ζ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Η) Άλλη δράση Ωριμότητας  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Διαδικασίες τροποποιήσεων θεσμικού 6 – 12 Μήνες 
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πλαισίου  

Διαδικασίες προκήρυξης και εκπόνησης 
όλων των σχετικών μελετών  

12 – 18 Μήνες 

Δημοπράτηση έργου κατασκευής  6 – 9 Μήνες 

Κατασκευή Έργου  18 – 24 Μήνες 

Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Σχεδιασμού:  Δήμος Πέλλας – Περιφέρεια Κ. 
Μακεδονίας – ΥΠΥΜΕ (Διεύθυνση 
Οδικών Υποδομών) 

Υλοποίησης:  Δήμος Πέλλας -Περιφέρεια Κ. 
Μακεδονίας –ΥΠΥΜΕ (Διεύθυνση 
Οδικών Υποδομών) 

Εποπτείας:  Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας – Δήμος 
Πέλλας – ΥΠΥΜΕ (Διεύθυνση Οδικών 
Υποδομών) 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 Μείωση διαμπερών κινήσεων γενικά και ειδικά βαρέων οχημάτων 

 Αναβάθμιση περιβάλλοντος σε όλες τις εκφάνσεις (αέριοι ρύποι, οπτική όχληση, 
ακουστική όχληση) 

 Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας 

 Βελτίωση προσβασιμότητας κατοίκων στις λειτουργίες του κέντρου (υπηρεσίες 
υγείας, εκπαίδευσης, δημόσιες υπηρεσίες κλπ) 

 

Δείκτες προόδου  Χλμ Κατασκευασμένου οδικού δικτύου 

 Μείωση διαμπερών κινήσεων 

Προεκτίμηση δαπάνης 6 – 7 Εκατομμύρια ευρώ / χλμ 

Χρηματοδότηση ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

Χρονική Περίοδος 2020-2025 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας  

Πεδίο αστικής κινητικότητας Πεζή Μετακίνηση – Προώθηση μη μηχανοκίνητων 
(ενεργών) μέσων μεταφοράς 

Στρατηγικοί στόχοι ΣΒΑΚ 1.1 Μείωση της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου στο 
κέντρο της πόλης 
1.3 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 
1.4 Αναβάθμιση δικτύου πεζοδρομίων με 
απαραίτητες υποδομές υποστήριξης 
2.1 Αύξηση του μεριδίου της πεζή μετακίνησης  στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων εντός του 
οικισμού 
2.2 Αύξηση του μεριδίου των ποδηλάτων στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων  
2.3 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία 
2.4 Μείωση των αέριων ρύπων από τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

Συνάφεια με Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Πέλλας 2015-
2019 
Πρόγραμμα “OPEN MALL – Ανοιχτά Κέντρα 
Εμπορίου” 
 

 
Χαρακτήρας 

΄Εργο: Χ 

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

 
Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας ορίζεται η περιοχή που έχει χαρακτηριστεί και σημανθεί 
ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999, άρθρο 1. Οι 
Οδοί Ήπιας Κυκλοφορίας είναι οι οδοί  με προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών, 
στους οποίους με κατάλληλες διαμορφώσεις εξασφαλίζεται, η διέλευση οχημάτων με 
χαμηλή ταχύτητα ή και η στάθμευση.  
Η μείωση της ταχύτητας των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων 
παρεμβάσεων με μέτρα «ήπιας κυκλοφορίας» με στόχο την ασφαλή διακίνηση 
ευάλωτων χρηστών (πεζών/ποδηλατών) και συνεπώς την μείωση-ελαχιστοποίηση ή 
και αποτροπή των ατυχημάτων.   
Βασικά χαρακτηριστικά της ανάπλασης: 
- Διάστρωση  της οδού με  κυβόλιθο 
- Διαπλάτυνση πεζοδρομίων, πλάτος 2 μ. (όπου είναι εφικτό) 
- Κατάργηση στάθμευσης ή οριοθετημένη στάθμευση, όπου το πλάτος της οδού το 
επιτρέπει δημιουργία εσοχών στάθμευσης πλάτους 2 μ.  
- Διαχωρισμός πεζοδρομίου με την οδό μέσω κολωνακίων 
- όριο ταχύτητας 30km/h 
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 Για την πόλη των Γιαννιτσών προτείνονται: 

 Η ανάπλαση/ αναβάθμιση της οδού Στράντζης σε οδό Μνημειακού χαρακτήρα 
αναδεικνύοντας το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής 

 Η υλοποίηση του προγράμματος “OPEN MALL” σε τμήματα των οδών Ν. 
Πλαστήρα, Δ & Μ. Παπαδόπουλου, Απ. Λουκά, Γ. Κουγιουμτζίδη και Πρόνοιας 
αναβαθμίζοντας την περιοχή περιμετρικά του πεζοδρόμου της Ελ. Βενιζέλου.  

 Η μετατροπή της οδού Χατζηδημητρίου στο κατάντη από την οδό Εθνικής 
Αντίστασης τμήμα σε οδό ήπιας κυκλοφορίας – εμπορικού χαρακτήρα με 
προνομιακή πρόσβαση των μέσων αστικής συγκοινωνίας. 

 

 
 

 Η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου στο σύνολο της (οδός συνύπαρξης οχήματος και 
ποδηλάτου με μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30χλμ/ ώρα) 

Ανάπλαση και αναβάθμιση της οδού με τα εξής μέτρα : 

 μονής κατεύθυνσης (ζευγάρι με την Φιλίππου) 

 διαπλάτυνση πεζοδρομίων 

 οδός συνύπαρξης οχήματος και ποδηλάτου 

 μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα 

 οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης 

 αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού και πρασίνου 
Επιπλέον, ασφαλείς διαβάσεις θα διαμορφωθούν ειδικά στα σημεία όπου θα 
προβλεφθούν δίκτυα πεζών και ποδηλατιστών. 
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 Επέκταση του δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας επί των οδών Βενιζέλου, 
Νικηφόρου, Γεωργούλη, για την ενοποίηση των προγραμματισμένων 
αναπλάσεων του Δήμου και των παρεμβάσεων στο πλαίσιο του έργου “OPEN 
MALL” με τον πεζόδρομο της οδού Βενιζέλου (τμήμα Στάμκου – Αρβανίτη) 
αλλά και την πρόταση μετατροπής της οδού Χατζηδημητρίου σε ήπιας 
κυκλοφορίας, για τη δημιουργία ζώνης ήπιας κινητικότητας εντός του κέντρου 
της πόλης. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Ήπιας κυκλοφορίας οδός με 
ξεχωριστές λωρίδες 
ποδηλατόδρομου 
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Ζήτημα που εξυπηρετούνται 

Επιλογή περιοχών του δικτύου για την μετατροπή τους σε περιοχές ήπιας 
κυκλοφορίας, με στόχο την μείωση της ταχύτητας, τις χρήσεις γης, την ασφαλή 
κινητικότητα πεζών και ευάλωτων χρηστών και την αστική αναβάθμιση της περιοχής.  
Μείωση αέριων ρύπων από την κυκλοφορία των οχημάτων, αισθητικά αναβάθμιση 
της περιοχής, βελτίωση της δημόσιας υγείας. 
Στην οδό Χατζηδημητρίου παρατηρούνται τα εξής προβλήματα: μικρού πλάτους 
πεζοδρόμια, εμπόδια στο ελεύθερο πλάτος, μη ανεμπόδιστη και μη ασφαλής κίνηση 
πεζών, ασυνέχειες και ελλείψεις σε ράμπες πεζών, προβλήματα στην κίνηση με 
μειωμένη κινητικότητα.  
Η οδός Μ.Αλεξάνδρου αποτελεί μία από τις εισόδους της πόλης, διπλής κατεύθυνσης 
οδός, με υψηλό φόρτο και ταχύτητες, μεταβαλλόμενο πλάτος της διατομής, μικρού 
πλάτους πεζοδρόμια, έλλειψη διαβάσεων, έλλειψη οργανωμένων θέσεων 
στάθμευσης. Οι πολλές σχολικές και αθλητικές μονάδες που βρίσκονται παρά την 
οδό σε συνδυασμό με τα παραπάνω αναφερόμενα προβλήματα δημιουργούν 
συνθήκες μη ασφαλούς κίνησης πεζών και μαθητών.  
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. Η πεζή μετακίνηση και η μετακίνηση με ποδήλατο 
καθίστανται ελκυστικότερες αναβαθμίζοντας συνολικά την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων.  
 

Πεδίο εφαρμογής  

Επιλεγμένες περιοχές κυρίως στο κέντρο των Γιαννιτσών 
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Προτεραιότητα  

 
 
Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού 
πλαισίου 

Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής Χ 

Ε)  Άδειες εκτέλεσης Χ 
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παρεμβάσεων 

ΣΤ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Ζ) Άλλη δράση Ωριμότητας  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Προκήρυξη / Εκπόνηση Μελέτης  12 – 18 Μήνες 

Διαδικασίες Τροποποίησης Θεσμικού Πλαισίου 6 - 12 Μήνες 

Υλοποίηση Παρέμβασης / Κατασκευή Έργου 12 – 18 Μήνες / Περίπτωση 

Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Σχεδιασμού:  Δήμος Πέλλας 

Υλοποίησης: Δήμος Πέλλας 

Εποπτείας: ΕΠΑΝΕΚ 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 ασφαλής και απρόσκοπτη κίνηση των πεζών κάθε ηλικίας και ικανοτήτων 

  ασφαλής κίνηση των ποδηλάτων  

 απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης 

  αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος (περισσότερο πράσινο, αισθητικά 
αναβαθμισμένο αστικό εξοπλισμό) 

  βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

 περιορισμός μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
 

Δείκτες προόδου  Χλμ Οδικού δικτύου που μετατράπηκε σε οδό ήπιας 
κυκλοφορίας 

 Μ2 Ανάπλασης στην περιοχή παρέμβασης που 
ολοκληρώθηκαν ανά κάτοικο 

 Αύξηση ποσοστού πεζής μετακίνησης στην κατανομή 
κατά μέσο 

 Ποσοστιαία μείωση αριθμού ατυχημάτων  με 
εμπλοκή πεζών 

Προεκτίμηση δαπάνης Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ΜΟΔ (Ιούνιος 2019) 
το μέσο κόστος της υλοποίησης ανασχεδιασμού οδών 
από Δήμους κυμαίνεται από  
86 έως 128 €/m2 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Δήμου / ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

Χρονική Περίοδος 2020 - 2025 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Πεζόδρομοι  

Πεδίο αστικής κινητικότητας Μετακίνηση πεζή – Προώθηση μη μηχανοκίνητων 
(ενεργών) μέσων μεταφοράς 

Στρατηγικοί στόχοι ΣΒΑΚ 1.1 Μείωση της χρήσης αυτοκινήτου στο κέντρο 
της πόλης 
1.3 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 
1.4 Αναβάθμιση δικτύου πεζοδρομίων με 
απαραίτητες υποδομές υποστήριξης 
2.1 Αύξηση του μεριδίου της πεζή μετακίνησης  
στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων εντός 
του οικισμού 
2.2 Αύξηση του μεριδίου των ποδηλάτων στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων  
2.3 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία 
2.4 Μείωση των αέριων ρύπων από τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

Συνάφεια με Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Πέλλας 2015-
2019 

 
Χαρακτήρας 

΄Εργο: Χ 

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία Διαδικασία:  

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

 
Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά τη διαμόρφωση, την επέκταση και την ενοποίηση του 
δικτύου πεζοδρόμων της πόλης, προωθώντας περισσότερο την πεζή μετακίνηση και 
εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. 
 

 
 

 Δημιουργία νέου μικρού πεζοδρόμου: Η πεζοδρόμηση μικρού τμήματος της οδού 
Θεώδ. Κολοκοτρώνη από την συμβολή με την οδό Χατζηδημητρίου έως την οδό 
Ανοιχτού Θεάτρου. Η προγραμματισμένη μονοδρόμηση της οδού Εθνικής 
Αντίστασης σε συνάρτηση με την πεζοδρόμηση του τμήματος της Θεώδ. 
Κολοκοτρώνη απλοποιεί σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία της διασταύρωσης, 
διευκολύνοντας τη διοχέτευση της κυκλοφορίας και αναβαθμίζοντας σημαντικά 
το επίπεδο παρεχόμενης ασφάλειας κυρίως για τους ευάλωτους χρήστες. 
 
Σε χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο των  5 ετών προτείνεται :  

  Πεζοδρόμηση της οδού Χατζηδημητρίου στο κατάντη από την οδό Εθνικής 
Αντίστασης τμήμα, με προνομιακή πρόσβαση των μέσων αστικής συγκοινωνίας 
σε αποκλειστική λωρίδα διαδρομής.  
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 Υλοποίηση τμημάτων πεζόδρομων που είναι ορισμένα χωροταξικά στο ΓΠΣ της 
πόλης των Γιαννιτσών.  
 

  
 

 
 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Δράσεις αστικής αναζωογόνησης σε ζώνες, διαδρομές και πλατείες, προωθώντας 
την ασφαλή και απρόσκοπτη πεζή μετακίνηση για τη σύνδεση όλων των σημείων 
ενδιαφέροντος μεταξύ τους. 
 

Πεδίο εφαρμογής  

Επιλεγμένες περιοχές στο κέντρο των Γιαννιτσών. Πεζοδρόμηση της οδού Θεώδ. 
Κολοκοτρώνη. Υλοποίηση οδών χαρακτηρισμένων ως πεζόδρομων από το ΓΠΣ  
των Γιαννιτσών. 
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Προτεραιότητα Μέση 

 
 
Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού 
πλαισίου 

Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 
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Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής Χ 

Ε)  Άδειες εκτέλεσης 
παρεμβάσεων 

Χ 

ΣΤ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Ζ) Άλλη δράση Ωριμότητας  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Προκήρυξη / Υλοποίηση Μελέτης (Α’ Φάση) 12 Μήνες 

Υλοποίηση Παρέμβασης / Κατασκευή Έργου (Β Φάση) 12 Μήνες 

  

Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Πέλλας 

Υλοποίησης: Δήμος Πέλλας 

Εποπτείας: Δήμος Πέλλας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 αισθητική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος 

 περιορισμός της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

 βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κίνηση των ΙΧ 

 ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

 βελτίωση της προσβασιμότητας με ποδήλατο ή πεζή  

 αύξηση του παρεχόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας 
 

Δείκτες προόδου  Μ2 πεζοδρόμησης στην περιοχή παρέμβασης που 
ολοκληρώθηκε ανά κάτοικο 

 Αύξηση ποσοστού πεζής μετακίνησης στην 
κατανομή κατά μέσο 

 Ποσοστιαία μείωση αριθμού ατυχημάτων  με 
εμπλοκή πεζών 

Προεκτίμηση δαπάνης 250.000 – 350.000 ευρώ (Α’ Φάση)* 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Δήμου / ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

Χρονική Περίοδος Δύο φάσεις για την παρέμβαση: 
Α’ 2020 -2025 
Β’ 2025 - 2030 

 

* Η Β’ Φάση κρίθηκε αρκετά πρώιμο να κοστολογηθεί μιας και για την υλοποίηση 

υπάρχουν αρκετά προαπαιτούμενα βήματα που δημιουργούν υψηλό βαθμό 

ασάφειας για πολλές από τις παραμέτρους του έργου 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Βελτίωση υποδομής για ΑμεΑ 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Μετακίνηση πεζή – Βελτίωση Προσβασιμότητας 

Στρατηγικοί στόχοι 
ΣΒΑΚ 

1.2 Διαμόρφωση διαβάσεων σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ασφαλείας και προσβασιμότητας 
1.3 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 
1.4 Αναβάθμιση δικτύου πεζοδρομίων με απαραίτητες 
υποδομές υποστήριξης 
2.1 Αύξηση του μεριδίου της πεζή μετακίνησης στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων  
2.3 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία 
2.4 Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη 
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κυκλοφορία 
 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Πέλλας 2015-2019 
Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη  

 
Χαρακτήρας 

΄Εργο: Χ 

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση: 

Υπηρεσία Διαδικασία:  

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Ως προς το θέμα της προσβασιμότητας, εκτός από το Τεύχος των Οδηγιών 
«Σχεδιάζοντας για όλους», το βασικό νομοθετικό πλαίσιο καθορίζεται από την 
Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών 
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» ΦΕΚ 2621/Β/31.12.2009 και τις 
σχετικές με αυτήν Εγκυκλίους. 
Η εφαρμογή της απόφασης είναι υποχρεωτική για νέες διαμορφώσεις – αναπλάσεις 
και ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων πόλεων και οικισμών, που προορίζονται 
για την κυκλοφορία πεζών. Η υποχρέωση της εφαρμογής ισχύει και για 
μεμονωμένες παρεμβάσεις διαφόρων φορέων, που δεν εντάσσονται σε συνολικό 
έργο διαμόρφωσης του δημόσιου χώρου, όπως τοποθέτηση ιστών φωτισμού, 
πινακίδων οδικής σήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων, pillars τηλεφωνικών 
θαλάμων, κάδων απορριμμάτων, διαφημιστικών πλαισίων, κ.λπ.. 
 

 Οι κοινόχρηστοι χώροι που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, όπως 
πλατείες, άλση, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, στάσεις και αποβάθρες μέσων 
μαζικής μεταφοράς, διαμορφώνονται ή ανακατασκευάζονται έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται σε αυτούς η δυνατότητα πρόσβασης και ατόμων με αναπηρία  

 Επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη 
συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με 
απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη 
συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο 
και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως 
σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός 
της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάμενων 
πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει 
όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται 
ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. 

 Εφόσον από την μελέτη διαμόρφωσης-ανάπλασης μικρού εύρους οδών που 
δεν μπορούν να πεζοδρομηθούν, προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η 
εξασφάλιση δύο πεζοδρομίων με ζώνη όδευσης πεζών πλάτους 1.50 μ. 
ελεύθερη από εμπόδια, θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το ένα 
τουλάχιστον πεζοδρόμιο να είναι πλήρως προσβάσιμο. 

 Για την ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης επιβάλλεται 
η κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών που αποβλέπει στην καθοδήγησή 
τους σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Ο οδηγός όδευσης τυφλών 
κατασκευάζεται με πλάτος 0,30μ έως 0,60μ εντός της ελεύθερης ζώνης 
όδευσης πεζών και στις ειδικές θέσεις που αναφέρονται κατωτέρω, 
συνίσταται δε από λωρίδες επίστρωσης, διαφορετικής υφής. 

 Στους κοινόχρηστους χώρους στους οποίους προβλέπεται η κατασκευή 
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χώρων στάθμευσης κοινής χρήσης προβλέπονται ειδικές θέσεις για τα 
οχήματα των ατόμων με αναπηρία, σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των 
προβλεπόμενων θέσεων, με ελάχιστο αριθμό τη μία θέση. Το ελάχιστο 
πλάτος των ειδικών αυτών θέσεων καθορίζεται σε 3,50μ. Από τις ειδικές 
αυτές θέσεις μία (1) τουλάχιστον ικανοποιεί απαιτήσεις στάθμευσης 
αναπηρικών οχημάτων τύπου VAN ή πρόσβασης σε όχημα από το πίσω 
μέρος με ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις 4,50μΧ6,60μ. Στο τμήμα που 
προβλέπονται οι ειδικές θέσεις οχημάτων ατόμων με αναπηρία προβλέπεται 
η κατάλληλη σύνδεση της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν 
παρακείμενο πεζοδρόμιο με κεκλιμένο επίπεδο. Οι ειδικές θέσεις 
στάθμευσης σημαίνονται επί εδάφους και επί στύλου με το Διεθνές Σύμβολο 
Πρόσβασης. 

 Αυστηρή αστυνόμευση με σκοπό την αποτροπή παράνομης στάθμευσης επί 
ραμπών σε διασταυρώσεις. 

 Σε περίπτωση λειτουργίας αστικής ή δημοτικής συγκοινωνίας στην πόλη στο 
μέλλον, να περιλαμβάνει πρόβλεψη μετακίνησης ΑμεΑ. Αυτό σημαίνει πως 
το λεωφορείο θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη ράμπα προέκτασης για το 
πεζοδρόμιο και ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο. 

 Λειτουργία ειδικού οχήματος 10 θέσεων για την εξυπηρέτηση μετακινήσεων 
ΑμεΑ εντός και εκτός πόλης κατόπιν ραντεβού με τους ενδιαφερόμενους. 

 Εφαρμογή ραμπών σε όλες τις διασταυρώσεις της πόλης. 
 

       
 

 
Εξοχές του πεζοδρομίου, ράμπες ΑΜΕΑ, με πλάτος όσο η ζώνη στάθμευσης 

 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Στόχος είναι η διασφάλιση ελεύθερης ζώνης όδευσης των πεζών και η αποτροπή 
δημιουργίας εμποδίων, που δυσχεραίνουν τη μετέπειτα διαμόρφωση του χώρου. Το 
ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, 
ψυγείων αναπηρικών περιπτέρων κ.λπ. σε κοινοχρήστους χώρους, για τις οποίες οι 
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ρυθμίσεις της απόφασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τη χορήγηση της 
άδειας παραχώρησης της χρήσης του χώρου, όσο και κατά τον έλεγχο της 
επιτόπιας εφαρμογής. 
Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις δεν αφορούν μόνο 
τα ΑΜΕΑ αλλά συνολικότερα τους ευάλωτους χρήστες όπως παιδιά, ηλικιωμένους, 
γονείς με καροτσάκια, άτομα με προσωρινές κινητικές δυσκολίες (π.χ. τραυματίες) 
έτσι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που επηρεάζονται και βελτιώνονται οι 
συνθήκες ζωής τους μπορεί να προσεγγίσει και το 50% του πληθυσμού. 
 

Πεδίο εφαρμογής  

Πόλη των Γιαννιτσών 
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Προτεραιότητα Υψηλή 

 
 
Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου  

Γ) Οριστική Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής  

Ε)  Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

ΣΤ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Ζ) Άλλη δράση Ωριμότητας  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Εκπόνηση Μελετών – Τεχνικών 
Προδιαγραφών 

Σε όλη τη διάρκεια του ΣΒΑΚ 

Υλοποίηση Παρεμβάσεων Σε όλη τη διάρκεια του ΣΒΑΚ 

  

Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Πέλλας 

Υλοποίησης: Δήμος Πέλλας 

Εποπτείας: Δήμος Πέλλας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

 προώθηση της πεζής μετακίνησης 

 βελτίωση εξυπηρέτησης των ευάλωτων χρηστών 

 βελτίωση της προσβασιμότητας 
 

Δείκτες προόδου  Ποσοστό προσβάσιμων κτιρίων δημόσιων 
υπηρεσιών 

 Ποσοστό διασταυρώσεων που πληρούν τις 
προδιαγραφές προσβασιμότητας εντός του αστικού 
ιστού των Γιαννιτσών 

Προεκτίμηση δαπάνης Μικρού κόστους παρεμβάσης ανά περίπτωση θα πρέπει 
να δεσμεύεται ένα ικανό ποσό κάθε χρόνο στο τεχνικό 
πρόγραμμα για το συγκεκριμένο σκοπό ενώ όλες οι νέες 
παρεμβάσεις και έργα θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές για την προσβασιμότητα των ευάλωτων 
χρηστών. 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Δήμου/ΠΕΠ Κ.Μακεδονίας 

Χρονική Περίοδος 2020 - 2030 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Κατασκευη δικτύου ποδηλατοδρόμων 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Μετακίνηση με ποδήλατο - Προώθηση μη 
μηχανοκίνητων (ενεργών) μέσων μεταφοράς 

Στρατηγικοί στόχοι ΣΒΑΚ 1.1 Μείωση της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου στο 
κέντρο της πόλης 
1.3 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 
2.2 Αύξηση του μεριδίου των ποδηλάτων στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων 
2.3 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία 
2.4 Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Γ.Π.Σ. Γιαννιτσών  
Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Πέλλας 2015-2019 
Κυκλοφοριακή Μελέτη Γιαννιτσών 

 
Χαρακτήρας 

΄Εργο: Χ 

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία Διαδικασία:  

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Η μελέτη και η κατασκευή ενός δικτύου ποδηλατοδρόμου αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση των μετακινήσεων των κατοίκων με τη χρήση του ποδήλατου, 
ανεξαρτήτως ή σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Η ένταξη του 
ποδήλατου στο δίκτυο των αστικών μετακινήσεων και ο σχεδιασμός του δικτύου του 
θα πρέπει να διέπεται από βασικές αρχές: η οδική ασφάλεια, η συνοχή και η 
συντομία/αμεσότητα (ΦΕΚ 1053/Β/14.04.2016).  
Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ασφαλών ποδηλατικών υποδομών είναι 
σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλες πιθανές εναλλαγές του αστικού 
περιβάλλοντος (πλήθος χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, ποικίλα γεωμετρικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές διασταυρώσεις) και να σχεδιάζονται 
κατάλληλες ασφαλείς και άνετες υποδομές μετάβασης από έναν τύπο υποδομής 
ποδηλάτων σε άλλον. 
 
Για την πόλη των Γιαννιτσών προτείνονται: 

 Ποδηλατόδρομος 1: Η προτεινόμενη χάραξη συνδέει τον χώρο αναψυχής του 
Πλατανότοπου με το 1ο Λύκειο – Γυμνάσιο Γιαννιτσών, τον κεντρικό πεζόδρομο 
των Γιαννιτσών και το Δημοτικό Στάδιο Γιαννιτσών. Η όδευση της 
προτεινόμενης χάραξης έχει ως αφετηρία τον χώρο του Πλατανότοπου όπου 
υπάρχει πληθώρα αθλητικών χώρων και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Στη 
συνέχεια ο ποδηλατόδρομος αναπτύσσεται κατά μήκος της οδού 
Κωνσταντινουπόλεως έως το ύψος της οδού Ειρήνης. Σημειώνεται ότι η οδός 
Κωνσταντινουπόλεως έχει επαρκές πλάτος για την ανάπτυξη πλήρως 
διαχωρισμένου ποδηλατοδρόμου διπλής κατεύθυνσης. Στην οδό Ειρήνης 
έχουμε την πρώτη διακλάδωση της προτεινόμενης χάραξης. Την οδό Ειρήνης 
την διατρέχει έως την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου από όπου και κατευθύνεται 
νότια και καταλήγει στο Δημοτικό Στάδιο Γιαννιτσών. Ο στόχος είναι η 
λειτουργική διασύνδεση διαφορετικών χρήσεων γης μέσω ενός 
ποδηλατοδρόμου υψηλών προδιαγραφών έτσι ώστε το ποδήλατο να αποτελεί 
μια ελκυστική εναλλακτική για μετακινήσεις και να μην περιορισθεί η χρήση του 
σε αναψυχής. 

 Ποδηλατόδρομος 2: Επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως μετά και την 
διασταύρωση με την οδό Ειρήνης ο ποδηλατόδρομος συνεχίζει σε βορεινή 
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κατεύθυνση έως ότου συναντήσει την οδό Οδυσσέα Ελύτη. Μετά τη 
διασταύρωση, η προτεινόμενη χάραξη συνεχίζει κατά μήκος της οδού Οδυσσέα 
Ελύτη μέχρι που συναντά την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι κατά μήκος των οδών Ειρήνης και Οδυσσέα Ελύτη υπάρχει 
αισθητή ανωφέρεια, η κλίση της οποίας όμως δεν είναι απαγορευτική για τη 
δημιουργία ποδηλατοδρόμου. Το πλάτος των παραπάνω οδών κρίνεται 
επαρκές με αυτό της οδού Ειρήνης να είναι αισθητά μικρότερο σε ορισμένα 
σημεία. 

 Ποδηλατόδρομος 3: Στον σημαντικό και προς αναβάθμιση κόμβο των οδών 
Μπάφρας – Μεγ. Αλεξάνδρου – Οδυσσέα Ελύτη, ο ποδηλατόδρομος 
διακλαδίζεται με το ένα τμήμα του να κατευθύνεται νότια όπου συναντά τον 
κλάδο της οδού Ειρήνης και τελικά καταλήγει στο Δημοτικό Στάδιο Γιαννιτσών. 
Το άλλο τμήμα του ποδηλατοδρόμου διατρέχει την οδό Μπάφρας, περνάει σε 
κοντινή απόσταση από το 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Γιαννιτσών και απολήγει στον 
Πεζόδρομο της οδού Ελ. Βενιζέλου. Πρέπει να τονισθεί ότι το τμήμα του 
ποδηλατοδρόμου που θα διατρέχει την οδό Μπάφρας δεν θα είναι διπλής 
κατεύθυνσης καθώς δεν το επιτρέπει το πλάτος της οδού.  

 Ποδηλατόδρομος 4: Η προέκταση του τμήματος που διατρέχει την οδό 
Κωνσταντινουπόλεως στην οδό Τραπεζούντας περίπου στο ύψος της 
διασταύρωσης της οδού Κωνσταντινουπόλεως με την οδό Οδ. Ελύτη. Στη 
συνέχεια και αφού περάσει η χάραξη περιμετρικά του 4ου Γυμνασίου θα 
συνεχίσει στην οδό Βασιλειάδη μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Παναγιωτάκη. 
Ο ποδηλατόδρομος θα ακολουθήσει την οδό Παναγιωτάκη μέχρι τη 
διασταύρωση με την οδό Αργυρουπόλεως την οποία και θα ακολουθήσει σε 
βόρεια κατεύθυνση μέχρι την απόληξη του στο σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑΛ. 
Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ανάπτυξη του παραπάνω ποδηλατόδρομου 
προϋποθέτει τη διάνοιξη οδών και κατά συνέπεια και την ανάλογη εύρεση και 
δέμευση πόρων. 

 Ποδηλατόδρομος 5: Ποδηλατόδρομος στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης όπου 
παρατηρείται συγκέντρωση εμπορικών χρήσεων (LIDL) καθώς και εκπαίδευσης 
(2ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών, Μουσικό Σχολείο). Προϋπόθεση η μετατροπή της 
Ε.Ο. Έδεσσας – Θεσσαλονίκης σε οδό με χαρακτηριστικά Κύριας Αστικής Οδού 
κατά ΟΜΟΕ ΚΑΟ. Η διαδρομή συνεχίζει Κ. Κάππα → Ταβουλάρη έως τον 
πεζόδρομο της Ελ. Βενιζέλου συνδέοντας την περιοχή με το κέντρο της πόλης. 
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Συνύπαρξη οχημάτων και ποδήλατου, σε οδό με όριο ταχύτητας 30 km/h  και 
οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης. 

  
 
Στο σημείο αυτό, αξίζει να ανεφέρουμε ότι τμήμα του δικτύου 
ποδηλατοδρόμων αποτελεί και ο πεζόδρομος της οδού Βενιζέλου όπως και το 
προτεινόμενο δίκτυο Οδών Ήπιας Κυκλοφορίας που περιγράφονται στο 
μέτρο 4.1.2 Δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας 
 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Τα Γιαννιτσά είναι μια πόλη που ευνοεί το ποδήλατο, καθώς οι αποστάσεις δεν είναι 
πολύ μεγάλες (μέσος χρόνος μετακίνησης με τα πόδια από το ένα άκρο στο άλλο 35 
λεπτά και μέγιστο μήκος 3000 μ). Η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και 
ελκυστικού δικτύου εξασφαλίζει την ασφαλή και άνετη μετακίνηση με ποδήλατο 
ανάμεσα στις περιοχές κατοικίας και σύνδεση των σημαντικότερων χρήσεων γης, 
πόλων έλξης και ενδιαφερόντων της πόλης (πεζόδρομος, σχολεία της πόλης, 
ιστορικά και πολιτιστικά σημεία).  
Τα οφέλη από την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου θα είναι πολλαπλασιαστικά 
για την υγεία των πολιτών, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος σε όλες του τις 
εκφάνσεις (μείωση αέριων ρύπων, οπτική όχληση, μείωση θορύβου) αλλά και την εν 
γένει ελκυστικότητα των  Γιαννιτσών ως τουριστικού προορισμού. 
 

Πεδίο εφαρμογής  
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Το δύκτυο ποδηλατοδρόμων στην πλήρη ανάπτυξη του θα φθάσει τα 7 περίπου 
χιλιόμετρα προσφέροντας μια βιώσιμη εναλλακτική στη εκτεταμένη χρήση 
αυτοκινήτου στην περιοχή. 
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Προτεραιότητα Υψηλή 

 
 
Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής Χ 

Ε)  Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

ΣΤ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Ζ) Άλλη δράση Ωριμότητας  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Όλοι οι ποδηλατόδρομοι Σταδιακή Υλοποίηση 

Προκήρυξη/ Εκπόνηση Μελέτης 12 Μήνες 

Υλοποίηση ποδηλατόδρομου 12 -18 Μήνες 

Εμπλεκόμενοι Φορείς 
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Σχεδιασμού: Δήμος Πέλλας, Περιφέρεια  
Κ. Μακεδονίας 

Υλοποίησης: Δήμος Πέλλας, Περιφέρεια  
Κ. Μακεδονίας 

Εποπτείας: Δήμος Πέλλας, Περιφέρεια  
Κ. Μακεδονίας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 προώθηση της χρήσης του ποδήλατου 

 ενίσχυση φιλικής προς το περιβάλλον μετακίνησης 

 βελτίωση ανταγωνιστικότητας έναντι του ΙΧ 

 βελτίωση της υγείας του μετακινούμενου 

 συνολική αναβάθμιση του περιβάλλοντος 

 ενίσχυση ελκυστικότητας Γιαννιτσών ως προορισμού 

 λειτουργική σύνδεση χρήσεων γης με εναλλακτικούς του ΙΧ τρόπους 
μετακίνησης 

 

Δείκτες προόδου  Χλμ / κατασκευασμένων ποδηλατόδρομων ανά 
κάτοικο 

 Ποσοστό μετακινούμενων με ποδήλατο στην 
κατανομή κατά μέσο 

Προεκτίμηση δαπάνης Κατασκευή νέου ποδηλατοδρόμου με χρωματισμό 
λωρίδας: 2.500 – 4.000 € / χλμ 
Κατασκευή νέου ποδηλατοδρόμου με διαχωρισμό από 
την κυκλοφορίας 80.000€ - 150.000 / χλμ: 

Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι Δήμου,  
ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας  

Χρονική Περίοδος 2020 – 2025 - 2030 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Οδική ασφάλεια 
 

Στρατηγικοί στόχοι 
ΣΒΑΚ 

1.2 Διαμόρφωση διαβάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ασφαλείας και προσβασιμότητας 
1.3 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 
 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Πέλλας 2015 -2019 
Κυκλοφοριακή Μελέτη Γιαννιτσών 

 
Χαρακτήρας 

΄Εργο: Χ 

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση: 

Υπηρεσία Διαδικασία:  

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 
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H θέση και η κατασκευή του ισόπεδου κόµβου πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να 
βοηθάει τους οδηγούς να αντιληφθούν έγκαιρα την παρουσία και τη λειτουργία του, 
για να προετοιμαστούν εγκαίρως για τους απαιτούμενους χειρισµούς. Στους 
χειρισµούς αυτούς συγκαταλέγονται η τροχοπέδηση, η στροφή και η διασταύρωση, 
ενώ αν πρόκειται για δευτερεύουσα οδό, σηµαντική είναι και η διαπίστωση της 
προτεραιότητας. 
 
Βασικές αρχές σχεδιασμού και κατασκευής των κόμβων είναι οι εξής: 

 Η δυνατότητα έγκαιρης αναγνώρισης του κόμβου 

 Η επαρκής ορατότητα και εποπτεία του κόμβου 

 Η σαφήνεια του κόμβου και του τρόπου λειτουργίας του 

 Οι συνθήκες καλής βατότητας του κόμβου 
 
Με την τήρηση των παραπάνω αρχών, εξασφαλίζεται επαρκής σαφήνεια, ορθή 
κυκλοφοριακή λειτουργία και ικανότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια στον κόµβο, 
στοιχεία που πρέπει να διατηρηθούν στα ίδια υψηλά επίπεδα µέχρι το τέλος της 
περιόδου ζωής του κόµβου. 
Επιπρόσθετα κρίνεται ότι πρέπει να αναβαθμισθούν οι παρακάτω κόμβοι ως προς τη 
λειτουργία τους και το επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας, χωρίς όμως τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή να είναι ξεκάθαρη η μορφή της αναβάθμισης (κυκλικός, 
σηματοδοτημένος, σημειακές παρεμβάσεις στους κλάδους του κόμβου κλπ.): 
 
1. Λεωφ. Ανατολικής Ρωμυλίας – Μενελάου Πασταβούδη 
2. Μητροπόλεως – Νίκης – Διγενή – Χρ.Διδασκάλου 
3. Ε.Ο. Έδεσσας - Θεσσαλονίκης - Ελ.Βενιζέλου – Περδίκα 
4. Ελ.Βενιζέλου – Λυκούργου – Αριστείδη – Στράντζης 
5. Γιώτα Γκόνου – Δούβατζη – Φιλλιπουπόλεως – Πατσαβούδη 
6. Π.Ε.Ο. Θες/νίκης Έδεσσας στο ύψος του 2ου Γυμνασίου – Μουσικού 
σχολείου 
7. Βασιλειάδη – Αλαρλή – Παπανδρέου  
8. Ηλιοπούλου – Κάππα – Ιων. Δραγούμη 
 
Άλλες μεγάλης ή μικρότερης έκτασης παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε κόμβους ως 
τμήμα μεγαλύτερων παρεμβάσεων όπως είναι η ανάπλαση στον γραμμικό άξονα της 
οδού Στράντζης και στην Πλατεία Γκώνου, και η προγραμματισμένη μονοδρόμηση 
της οδού Εθνικής Αντίστασης. Οι κόμβοι που συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω 
παρεμβάσεις είναι: 
 
9. Εθνικής Αντίστασης – Χατζηδημητρίου – Θ. Κολοκοτρώνη  
10. 20ης Οκτωβρίου – Αδερφών  Παπαϊωάννου – Αθ Καστρέτσου  
11. Πλατεία Αγ. Γεωργίου 
Επιπρόσθετα αναφορικά με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, διαμορφώσεις και 
επανασχεδιασμό διασταυρώσεων για την ανάπτυξη ποδηλατόδρομου θα πρέπει να 
εξετασθούν οι ακόλουθες διασταυρώσεις: 
12. Μπάφρας – Μεγ. Αλεξάνδρου – Οδυσσέα Ελύτη 
13. Κωνσταντινουπόλεως – Οδυσσέα Ελύτη – Αγ. Κωνσταντίνου 
14. Μπάφρας – Σπαρτιάτου – Ν.Βασιλειάδη 
15.  20ης Οκτωβρίου – Ταγμ. Ηλιόπουλου – Λεω. Ανατολ. Ρωμυλίας 
 
Τέλος ένας μεγάλος αριθμός διασταυρώσεων μικρότερης σημασίας από πλευράς 
διερχόμενων κυκλοφοριακών φόρτων, που όμως χρήζουν αναβάθμισης κυρίως σε 
θέματα οδικής ασφάλειας και προστασίας των ευάλωτων χρηστών της οδού είναι οι 
διασταυρώσεις κατά μήκος των παρακάτω οδικών αξόνων: 
• Διασταυρώσεις κατά μήκος της οδού Μπάφρας & της οδού Οδυσσέα 
             Ελύτη (Διέλευση ποδηλατόδρομου) 
• Διασταυρώσεις κατά μήκος της οδού Ειρήνης  
             (Διέλευση ποδηλατόδρoμου) 
• Διασταυρώσεις κατά μήκος της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου  
             (Οδός συνύπαρξης οχημάτων και ποδηλάτων) 
• Διασταυρώσεις κατά μήκος της οδού Κωνσταντινουπόλεως και στη 
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Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Μετά την επιτόπου εξέταση και παρατήρηση των ισόπεδων κόμβων στον αστικό ιστό 
της πόλης καταγράφηκαν σοβαρές λειτουργικές και γεωμετρικές αδυναμίες και 
ασάφειες: 
 
• ελλιπής ή και ακατάλληλος γεωμετρικός σχεδιασμός του κόμβου 
• έλλειψη κατάλληλων κατασκευών που οριοθετούν τον χώρο π.χ. 
             νησίδων, που διαχωρίζουν τις κινήσεις οχημάτων και πεζών και  
             δημιουργούν συνθήκες ασφαλούς μετακίνησης  
• απουσία διαβάσεων πεζών  
• περιοχές επικίνδυνης πλέξης κινήσεων  
• έλλειψη οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την σωστή  
             πληροφόρηση  
• προβλήματα προτεραιότητας κινήσεων 
•  προβλήματα ορατότητας 

Πεδίο εφαρμογής  

 

 
Οι προτεινόμενοι προς μερική ή ολική αναβάθμιση κόμβοι παρουσιάζονται στον 
χάρτη με μπλε και πράσινο χρώμα. 
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Προτεραιότητα Υψηλή 

 
 
Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου  

Γ) Οριστική Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής  

Ε)  Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

ΣΤ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Ζ) Άλλη δράση Ωριμότητας  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Οριστική Μελέτη κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων 

6 Μήνες/ Παρέμβαση 
 



 

Δήμος 
Πέλλας 

Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας 

 

 

33 
 

Διαδικασία Διαγωνισμού 6 Μήνες/ Παρέμβαση 

Κατασκευή 12 Μήνες/ Παρέμβαση 

Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος  Πέλλας 

Υλοποίησης: Δήμος Πέλλας 

Εποπτείας: Δήμος Πέλλας/ Περιφέρεια  
Κ. Μακεδονίας* 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Επανασχεδιασμός και ανακατασκευή των ισόπεδων κόμβων για την αναβάθμιση του 
επιπέδου της οδικής ασφάλειας της πόλης και την απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων και 
πεζών. Επιπρόσθετα βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζών και αναβάθμιση της 
ελκυστικότητας των «ενεργών» τρόπων μετακίνησης (πεζή και με χρήση 
ποδηλάτου).  
 

Δείκτες προόδου  Αριθμός κόμβων που αναβαθμίστηκαν,   

 Ποσοστιαία μείωση αριθμού ατυχημάτων  
με εμπλοκή πεζών 

 Ποσοστό διασταυρώσεων που πληρούν 
τις προδιαγραφές προσβασιμότητας 
εντός του αστικού ιστού των Γιαννιτσών 

 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 

Προεκτίμηση δαπάνης Κόστος / κόμβο ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του. 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Δήμου / ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

Χρονική Περίοδος 2020 - 2025 - 2030 

 

*Για τους ισόπεδους κόμβους που ανήκουν στο Επαρχιακό Δίκτυο 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Διαμόρφωση ισόπεδων διασταυρώσεων σε κυκλικό 
κόμβο 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Οδική ασφάλεια/ Βελτίωση Κυκλοφοριακής Ροής/ 
Διαχείριση Κυκλοφορίας 

Στρατηγικοί στόχοι 
ΣΒΑΚ 

1.2 Διαμόρφωση διαβάσεων σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ασφαλείας και προσβασιμότητας 
1.3 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 
2.3 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία 
2.4 Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Πέλλας  2015 -2019 
Κυκλοφοριακή Μελέτη Γιαννιτσών 

 
Χαρακτήρας 

Έργο: Χ  

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση:  

Υπηρεσία/Διαδικασία:  

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

 
Oι κυκλικοί κόμβοι (roundabouts) αποτελούν ειδική μορφή κόμβων, όπου τα 
οχήματα κινούνται συνεχώς κατά φορά αντίθετη προς εκείνη των δεικτών του 
ωρολογίου, γύρω από μια κεντρική νησίδα, συνηθέστατα κυκλική. 
Στους κυκλικούς κόμβους όλες οι διασταυρώσεις κυκλοφοριακών ρευμάτων 
μετατρέπονται σε διαδοχικούς ελιγμούς συμβολής και μερισμού. Αποφεύγεται 
επομένως η διασταύρωση αλλά δημιουργείται περιοχή πολλαπλής πλέξης.  
 
Η χρήση τους έναντι των σηματοδοτούμενων κόμβων ενδείκνυται καθώς λόγω της 
μικρότερης ταχύτητας που απαιτούν, παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια, λιγότερους 
περιορισμούς καθώς και μικρότερες καθυστερήσεις. 
 
Οι παρακάτω κόμβοι βρίσκονται σε προχωρημένη φάση μελετητικής ωριμότητας: 
1. 20ης Οκτωβρίου – Αρ. Δουβατζή – Δημ. Βόσκογλου 
2. Φιλίππου – Κατσαντώνη – Λεωνίδου 
3. Εθνικής Αντίστασης – Καπετάν Άγρα – Κωνσταντινουπόλεως – Λ. 
             Κατσώνη – Καπ. Βάρδα 
4. 20ης Οκτωβρίου – Πηνελόπης Δέλτα 
 
 

  
 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Διαχείριση της κυκλοφορίας, δημιουργία ασφαλών συνθηκών κίνησης οχημάτων και 
πεζών, μείωση των πιθανοτήτων εμπλοκής των οχημάτων. Βελτίωση 
κυκλοφοριακής ροής, μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης, μείωση αέριων ρύπων. 
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Πεδίο εφαρμογής  

         
Ισόπεδοι κόμβοι της πόλης των Γιαννιτσών 
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Προτεραιότητα Υψηλή 

 
 
Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου  

Γ) Οριστική Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής  

Ε)  Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

ΣΤ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Ζ) Άλλη δράση Ωριμότητας  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Οριστική Μελέτη  6 Μήνες/ κόμβο 

Διαδικασία Διαγωνισμού 6 Μήνες/ κόμβο 

Κατασκευή 12 Μήνες/ κόμβο 

Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Πέλλας 

Υλοποίησης: Δήμος Πέλλας 

Εποπτείας: Δήμος Πέλλας/ Περιφέρεια  
Κ. Μακεδονίας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 μείωση της ταχύτητας των οχημάτων 

 βελτίωση της  λειτουργικότητας του κόμβου 

 μείωση των σημείων εμπλοκής οχημάτων  

 αύξηση του επιπέδου ασφάλειας πεζών 

 βελτίωση της αισθητικής του κόμβου 

 μείωση των αέριων ρύπων 

 βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής 
 

Δείκτες προόδου  Ποσοστιαία μείωση αριθμού 
ατυχημάτων  με εμπλοκή πεζών 

 Ποσοστό διασταυρώσεων που πληρούν 
τις προδιαγραφές προσβασιμότητας 
εντός του αστικού ιστού των Γιαννιτσών 

Προεκτίμηση δαπάνης 100.000 ευρώ/ κόμβο 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Δήμου / ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

Χρονική Περίοδος 2020 -2025 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Σχολικές διαδρομές/ σχολικοί δακτύλιοι 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Οδική ασφάλεια 
Ενεργή Μετακίνηση 

Στρατηγικοί στόχοι ΣΒΑΚ 1.1 Μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου στο κέντρο 
της πόλης 
1.2 Διαμόρφωση διαβάσεων σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ασφαλείας &προσβασιμότητας 
1.3 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 
2.1 Αύξηση του μεριδίου της πεζής μετακίνησης στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων 
2.2 Αύξηση του μεριδίου των ποδηλάτων στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων 
2.3 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία 
2.4 Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

 
- 

 
Χαρακτήρας 

΄Εργο: Χ 

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Η εφαρμογή κατάλληλων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων στοχεύουν 
στην ασφαλέστερη μετακίνηση των παιδιών-μαθητών από και προς το σχολικό 
χώρο. Αξιολόγηση του οδικού τμήματος μπροστά στην σχολική μονάδα, πλάτος 
οδού, μέτρα για διαχείριση ταχύτητας, οργάνωση θέσεων στάθμευσης, κατασκευή 
ποδηλατόδρομου, επαρκές πλάτος πεζοδρομίων, ύπαρξη ραμπών για ΑμΕΑ, 
απομάκρυνση κάθε είδους εμποδίων, κατάλληλα υλικά επίστρωσης του 
πεζοδρομίου, κατάλληλη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, κατάλληλες διαβάσεις, 
αποτελούν μέτρα προς έναν ασφαλή σχεδιασμό σχολικών διαδρομών.  (ΦΕΚ 
2302/Β/16.09.2013, Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο 
αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων).  
 
Συγκεκριμένα τα μέτρα που θα εφαρμοστούν είναι : 

 Για το πεζοδρόμιο μπροστά από την είσοδο – έξοδο της σχολικής μονάδας, 
προτείνεται να διαπλατύνεται σε βάρος της παρόδιας στάθμευσης. 

 Πρόσθετο μέτρο προστασίας αποτελεί η τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων κατά 
μήκος του διαπλατυσμένου ή μη πεζοδρομίου που παρεμποδίζουν τα μικρά 
παιδιά να περνούν ακόμη και από κάτω. Εφόσον το πλάτος του πεζοδρομίου 
επαρκεί, μπορεί αντί των μεταλλικών εμποδίων να τοποθετούνται καθιστικά.  

 Ειδικότερα στα σημεία εισόδου – εξόδου της σχολικής μονάδας, όπου 
πραγματοποιείται η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου, τα εμπόδια και τα καθιστικά 
τοποθετούνται χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους απόσταση.  

 Κατά μήκος των πεζοδρομίων πρέπει να τοποθετούνται εμπόδια ή ζαρντινιέρες, 
προκειμένου οι πεζοί να καθοδηγούνται στις προκαθορισμένες διαβάσεις τύπου 
ZEBRA.  

 Η διαδρομή επί του πεζοδρομίου, από την είσοδο της σχολικής μονάδας έως το 
σημείο διάβασης, είναι δυνατόν να διαμορφωθεί με οριζόντια σήμανση – 
παιχνίδι στο επίπεδο του πεζοδρομίου. 

 Κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης που καταλαμβάνει ολόκληρη την 
επιφάνεια της διασταύρωσης και εκτείνεται ακόμη στις διασταυρούμενες οδούς 
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σε μήκος 6,0 μέτρων από την τομή των ρυμοτομικών γραμμών των Ο.Τ. που 
υπάρχουν εκατέρωθεν, ώστε οι οδηγοί να ελέγχουν την κυκλοφορία στη 
διασταύρωση σε οριζόντιο επίπεδο. Η υπερύψωση είναι συνεπίπεδη με τα 
πεζοδρόμια, το τέλος των οποίων επισημαίνεται με πλάκες σήμανσης κινδύνου 
παράλληλα και σε επαφή με το κράσπεδο τους και σε πλάτος 1,50μ. Η 
υπερύψωση κατασκευάζεται στο σύνολό της από ειδικό  χυτό δάπεδο ή 
εναλλακτικά από κυβόλιθους σκυροδέματος (ΦΕΚ 2302/16-09-2013).  

 Εφαρμογή μέτρων ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή γύρω από την σχολική 
μονάδα 

 Εκτενής διαβούλευση και έρευνες ερωτηματολογίου σε συνεργασία με μαθητές, 
εκπαιδευτικό προσωπικό και γονείς για την επισήμανση των σχετικών με την 
προσβασιμότητα ζητημάτων σε κάθε σχολική μονάδα 

 

 

 
 Υπερυψωμένη διάβαση 
 

 
  

 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Τα σχολικά συγκροτήματα αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία καθώς συσχετίζονται 
με αυτά πολλές κοινωνικές ομάδες, γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, με τους 
τελευταίους να συνιστούν μία ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα.  
Οι αρχές που διέπουν την ανάπτυξη σχεδίων των μετακινήσεων στα σχολεία είναι: 

 ασφαλείς τρόποι μετακίνησης στο σχολείο 

 μείωση των μετακινήσεων με ΙΧ αυτοκίνητα 

 προώθηση ενός ασφαλέστερου, υγιέστερου και ενεργού τρόπου μετακίνησης 
στο σχολείο 

 βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών να μετακινούνται στην πόλη και στο 
δρόμο προς το σχολείο με ασφαλή και αυτόνομο τρόπο 

 διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης περιμετρικά των σχολείων 

 η διάδοση των ιδεών διαχείρισης της κινητικότητας και της πράσινης 
κινητικότητας μεταξύ των μαθητών-εκπαιδευτικών-γονέων και η 
μακροπρόθεσμα αλλαγή των προτύπων του τρόπου μετακίνησης.  

Πεδίο εφαρμογής  

 Στην πόλη των Γιαννιτσών, λόγω της θέσεις πολλών σχολικών κτιρίων σε 
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κεντρικούς οδούς και σε οδούς με μεγάλους κυκλοφοριακούς κόμβους, τέτοιου 
είδους παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες. 
Τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τη δομή του συγκεκριμένου μέτρου είναι: 
• Εκπαίδευση 
• Ενθάρρυνση 
• Ρυθμιστικές διατάξεις 
• Υποδομές 
Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας και σχολικού δακτυλίου θα εφαρμοστούν στις παρακάτω 
σχολικές μονάδες: 
- 1ο, 2ο  Γενικό Λύκειο  και ΕΠΑΛ 
- 3ο  Γυμνάσιο 
-1ο,  5ο ,  6ο , 9ο Δημοτικά Σχολεία   
Η επιτυχής εφαρμογή του μέτρου στα σχολεία των Γιαννιτσών θα λειάνει το έδαφος 
για την εφαρμογή ανάλογων μέτρων και στις σχολικές μονάδες στους υπόλοιπους 
οικισμούς του Δήμου Πέλλας.  
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Προτεραιότητα  Πολύ Υψηλή 

 
 
Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής Χ 

Ε)  Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

ΣΤ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Ζ) Άλλη δράση Ωριμότητας  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Οριστική Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων/ 
Μελέτης Σχολικού Δακτυλίου 

6 Μήνες/ μελέτη 

Δημοπράτηση 6 Μήνες 

Εφαρμογή/ Κατασκευή 12 Μήνες 

Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Πέλλας / Σχολικές 
Επιτροπές/ Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια αρμόδια 
Διεύθυνση Παιδείας 

Υλοποίησης: Δήμος Πέλλας 

Εποπτείας: Δήμος Πέλλας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 ασφαλής μετακίνηση των παιδιών-μαθητών από και προς το σχολικό χώρο 

 αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας της γύρω από την σχολική μονάδα 
περιοχή 

 αύξηση αριθμού μετακινήσεων πεζή και με ποδήλατο (ενεργές μετακινήσεις) 

 ευκαιρία για εισαγωγή των μαθητών στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας 
και την ανάπτυξη μιας ορθής κουλτούρας μετακίνησης ειδικά σε ηλικίες όπου 
τα παιδιά είναι ιδιαιτέρως δεκτικά π.χ. στην πρωτοβάθμια βαθμίδα 
εκπαίδευση 

 προτεραιοποίηση πεζών στις διασταυρώσεις  

 αναβάθμιση σχολικών διαδρομών 

Δείκτες προόδου  Ποσοστό διασταυρώσεων που πληρούν τις 
προδιαγραφές προσβασιμότητας εντός του 
αστικού ιστού των Γιαννιτσών 

 Ποσοστό σχολείων στα οποία εφαρμόστηκαν 
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μέτρα σχολικού δακτυλίου 

Προεκτίμηση δαπάνης Εξαρτάται από την περίπτωση και το είδος των  
παρεμβάσεων 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Δήμου/ ΠΕΠ  
Κ. Μακεδονίας 

Χρονική Περίοδος 2020 – 2025 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Διατάξεις μετριασμού ταχύτητας της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

Πεδίο αστικής κινητικότητας Οδική ασφάλεια 
Πεζή μετακίνηση 

Στρατηγικοί στόχοι ΣΒΑΚ 1.1 Μείωση της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου 
στο κέντρο της πόλης 
1.3 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 
1.4 Αναβάθμιση δικτύου πεζοδρομίων με 
απαραίτητες υποδομές υποστήριξης 
2.1 Αύξηση του μεριδίου της πεζή μετακίνησης 
στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων  
2.2 Αύξηση του μεριδίου των ποδηλάτων στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων 
2.3 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από 
τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία 
2.4 Μείωση των αέριων ρύπων από  τη 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

Συνάφεια με Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Πέλλας 
2014-2019 

 
Χαρακτήρας 

΄Εργο: Χ 

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία Διαδικασία:  

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

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.  
Εφαρμόζονται κυρίως σε οδούς του τοπικού οδικού δικτύου, είτε μεμονωμένα, είτε σε 
συγκεκριμένη περιοχή (ζώνη) ή σε ειδικές περιπτώσεις, όπου υπάρχει μεγαλύτερη 
ανάγκη για την ενίσχυση της ασφαλούς και απρόσκοπτης κίνησης πεζών γενικότερα 
αλλά ιδιαιτέρως των ευάλωτων ομάδων πεζών (ΑμεΑ, εμποδιζόμενων ατόμων, 
ηλικιωμένων ατόμων, γονείς με καροτσάκια κλπ)  (κατοικία, τα σχολεία) ή όπου 
αλλού μέσα σε μία πόλη υφίσταται αποδεδειγμένα, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση πεζών 
(περιοχές με έντονη εμπορική ή τουριστική δραστηριότητα).  Η μέγιστη επιτρεπόμενη 
ταχύτητα είναι 30km/h η οποία εξασφαλίζεται με την κατάλληλη κάθετη σήμανση 
(πινακίδες Ρ-60 και Ρ-61).  
Τα διαθέσιμα μέτρα μετριασμού της κυκλοφορίας είναι : 
(ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013) 
 

Οι ζώνες ήπιας κυκλοφορίας 
χαρακτηρίζονται από σημεία 
εισόδου (πύλες), που θα 
σημανθούν με την πινακίδα Ρ-
60.  
Διατάξεις- Πύλες στην είσοδο 
μικρών οικισμών 
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Κάθετη σήμανση, αναλόγως του 
χαρακτήρα της οδού και των 
παρακείμενων χρήσεων 
 

 
Τοποθέτηση εγκάρσιων 
τοποθετημένων υπερυψωμένων 
λωρίδων στο οδόστρωμα 
(σαμαράκια). Τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά τους επηρεάζουν 
το βαθμό δυσφορίας των 
επιβατών και το ποσοστό 
μείωσης των οχημάτων.  
 

 
Κατεργασία στο οδόστρωμα με 
ειδικές λωρίδες που προκαλούν 
θόρυβο κατά τη διέλευση 
οχήματος. Στο αστικό οδικό 
δίκτυο τοποθετούνται στην αρχή 
της οδού και (50 m) πριν από 
οποιοδήποτε άλλο μέτρο 
μείωσης ταχύτητας, προκειμένου 
να προειδοποιήσουν τους 
οδηγούς, ότι εισέρχονται σε οδό, 
στην οποία θα πρέπει να 
μειώσουν ταχύτητα και θα 
συναντήσουν και άλλα μέτρα 
‘ήπιας κυκλοφορίας’. 

 

Τοποθέτηση ανακλαστήρων 
οδοστρώματος (μάτια γάτας), τα 
οποία ανακλούν το προσπίπτον 
φως, για προειδοποίηση, 
καθοδήγηση ή πληροφόρηση 
των χρηστών των οδών.   
 

 
Μείωση του πλάτους του 
οδοστρώματος,  σε ένα τμήμα ή 
σε όλο το μήκος της οδού. 
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Οφιοειδής διάταξη, μία τεχνητή 
εναλλαγή στη διαδρομή των 
οχημάτων, που επιτυγχάνεται 
μέσω της κατασκευής δύο 
προεξοχών σε διαφορετικές 
θέσεις, εναλλάξ στις δύο πλευρές 
του, αναγκάζοντας τους οδηγούς 
να κάνουν δύο συνεχόμενους 
διαδοχικούς ελιγμούς, 
μειώνοντας την ταχύτητά τους.   

 

  
 
 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Τα μέτρα μετριασμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας αποτελούν χρήσιμα εργαλεία 
για τις οδούς ήπιας κυκλοφορίας ή όπου απαιτείται μείωση της ταχύτητας. Με την 
εφαρμογή τους επιτυγχάνεται αύξηση του επιπέδου της παρεχόμενης οδικής 
ασφάλειας για τους ευάλωτους χρήστες της οδού. Πολλές από τις διατάξεις που 
εφαρμόζονται έχουν ευεργετικές συνέπειες και στην αισθητική αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος. Ευεργετικές συνέπειες ως προς τους αέριους ρύπους και την 
ηχορύπανση. 
 

Πεδίο εφαρμογής  

 Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 

 Σχολικές μονάδες (Σχολικοί Δακτύλιοι) 

 Είσοδοι της πόλης 
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Προτεραιότητα Υψηλή 

 
 
Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη 
σκοπιμότητας 

 

Β) Διαδικασίες 
Θεσμικού πλαισίου 

 

Γ) Οριστική 
Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της 
παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ 
εφαρμογής 

Χ (σε ορισμένες 
περιπτώσεις) 
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Ε)  Άδειες εκτέλεσης 
παρεμβάσεων 

Χ 

ΣΤ) Διαδικασία 
Δημοπράτησης 

Χ 

Ζ) Άλλη δράση 
Ωριμότητας 

 

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Εκπόνηση Μελέτης ή Έκθεσης Κυκλοφοριακής 
Τεκμηρίωσης 

3 - 6 Μήνες 

Δημοπράτηση ή Αυτεπιστασία 1 - 6 Μήνες  

Εφαρμογή / Κατασκευή 1 – 12 Μήνες (ανάλογα με το 
είδος της παρέμβασης) 

Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Πέλλας 

Υλοποίησης: Δήμος Πέλλας 

Εποπτείας: Δήμος Πέλλας / Τμήμα 
Τροχαίας Γιαννιτσών 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 εξασφάλιση φιλικών συνθηκών μετακίνησης των ευάλωτων χρηστών της 
οδού 

 αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση γειτονιών 

 βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

 ενίσχυση προσπελασιμότητας πεζών και ποδηλάτων  

 άνετη και ασφαλής μετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών 

 μείωση της ταχύτητας των οχημάτων 

 μείωση των αερίων ρύπων και της ηχορύπανσης 
 

Δείκτες προόδου  Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 

Προεκτίμηση δαπάνης Εξαρτάται από το είδος των παρεμβάσεων 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Δήμου/ ΠΕΠ  
Κ. Μακεδονίας 

Χρονική Περίοδος 2020 - 2025 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Διαμόρφωση διαβάσεων πεζών και διατάξεων 
ασφαλούς διάσχισης της οδού 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Οδική ασφάλεια 
Πεζή μετακίνηση 

Στρατηγικοί στόχοι 
ΣΒΑΚ 

1.2 Διαμόρφωση διαβάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ασφαλείας και προσβασιμότητας 
1.4 Αναβάθμιση δικτύου πεζοδρομίων με απαραίτητες 
υποδομές υποστήριξης 
1.3 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων  
2.1 Αύξηση του μεριδίου της πεζή μετακίνησης στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων  
2.2 Αύξηση του μεριδίου των ποδηλάτων στις καθημερινές 
μετακινήσεις των κατοίκων  

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Πέλλας 2014-2019 
Κυκλοφοριακή Μελέτη Γιαννιτσών  

 
Χαρακτήρας 

Έργο : Χ 

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση: 

Υπηρεσία/Διαδικασία: 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Οι διαβάσεις πεζών αποτελούν ένα μέσο για την εύκολη και ασφαλή κίνηση των 
πεζών και πρέπει να στοχεύουν στις ανάγκες των χρηστών, ιδίως όσων 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην κίνηση. Ως διάβαση πεζών 
χαρακτηρίζεται το τμήμα του οδοστρώματος που ορίζεται με ειδική σήμανση ή 
διαγράμμιση ή σηματοδότηση για την διάβαση των πεζών (Ν.2696/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999). 
Σε περίπτωση που η ροή των οχημάτων είναι χαμηλή, οι πεζοί μπορούν να περνούν 
από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο ελεύθερα. Όταν όμως η ροή το επιβάλλει, τότε οι 
διαβάσεις πρέπει να χωροθετούνται εκτός από τις διασταυρώσεις και σε κρίσιμα 
σημεία, όπως σε στάσεις δημόσιας συγκοινωνίας, και σε μεγάλη συχνότητα (πυκνά), 
ώστε να γίνεται η πόλη φιλική και ασφαλής για τον πεζό. 
Υπάρχουν 3 τύποι διαβάσεων (ΦΕΚ 85/23.01.2018) : 

 Διαβάσεις με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση 

 Διαβάσεις με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση με χρήση αναλάμποντος 
φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου για τα οχήματα  

 Πλήρως σηματοδοτημένες διαβάσεις σε κόμβο ή σε μεμονωμένα σημεία  
 

 Ο τύπος της διάβασης που θα επιλεγεί πρέπει να είναι κατάλληλος για τις 
εκάστοτε συνθήκες της θέσης υλοποίησης, τα κυκλοφοριακά δεδομένα και τη 
συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου. 

  Το πλάτος των διαβάσεων είναι κατ’ ελάχιστο 2,5 μ. και το μήκος τους δεν 
πρέπει να είναι μεγάλο, καθώς όσο μεγαλώνει το μήκος, τόσο μειώνεται η 
ασφάλεια των πεζών.  

 Η διάβαση πεζών πρέπει απαραίτητα να συνδέεται με τα πεζοδρόμια με 
ράμπα (πλάτους τουλάχιστον 1,50μ)  για εμποδιζόμενα άτομα (ΦΕΚ 
2621/31.12.2009).  

 Στο σημείο εξόδου/εισόδου από και προς τη διάβαση, η υψομετρική διαφορά 
της ράμπας πρέπει να είναι μηδενική και να προβλέπονται εκατέρωθεν, 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την απορροή των ομβρίων, χυτοσιδηρές 
εσχάρες καταστρώματος, με ράβδους εγκάρσιες (κάθετες ή λοξές) προς την 
κατεύθυνση της κυκλοφορίας ώστε να αποφεύγονται δυστυχήματα από τη 
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διέλευση αμαξιδίων ή ποδηλάτων.  

 Εφόσον τοποθετείται φωτεινός σηματοδότης για πεζούς (πεζοφάναρο) οι 
συστήνεται να συνδυάζεται και με ηχητική σήμανση από αυτόματους ή 
ενεργοποιούμενους από τους πεζούς σηματοδότες, των οποίων οι μηχανισμοί 
χειρισμού θα είναι σε μια ζώνη υψών 0,90 m ως 1,20 m από το δάπεδο (ώστε 
να προειδοποιούνται τα άτομα με προβλήματα στην όραση).  

 Όταν το πλάτος του οδοστρώματος είναι μεγαλύτερο από 12μ ή το είδος της 
κυκλοφορίας το επιβάλλει, κατασκευάζονται νησίδες με πλάτος τουλάχιστον 
1.50μ. 

 Με σημειακές διαπλατύνεις του πεζοδρομίου οι οποίες διευθετούν και την 
κίνηση των οχημάτων, καθώς μειώνουν τις ακτίνες καμπυλότητας. Με αυτές 
τις διαπλατύνσεις βελτιώνεται η ορατότητα του πεζού,  που διαφορετικά 
παρεμποδίζεται από τα σταθμευμένα οχήματα. 

 Αισθητικές παρεμβάσεις όπως η αλλαγή των υλικών (διαφορετική υφή και 
χρώμα), με στόχο τη διαφοροποίηση της διάβασης από την άσφαλτο και την 
αισθητική σύνδεσή της με το πεζοδρόμιο, το βάψιμο της διάβασης, την 
τοποθέτηση ακουστικών λωρίδων, γίνονται με στόχο την ασφαλή μετάβαση 
των πεζών. 

 

 
Υπερυψωμένη διάβαση πεζών με νησίδα στο κέντρο που λειτουργεί ως χώρος 

αναμονής για τους πεζούς. 

 
 



 

Δήμος 
Πέλλας 

Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας 

 

 

46 
 

  
Υπερυψωμένη διασταύρωση 

 

Κατασκευή 3D διαβάσεων.  
Σκοπός τους είναι να δημιουργούν 
την οφθαλμαπάτη εμποδίου, 
αναγκάζοντας τους οδηγούς να 
μειώσουν ενστικτωδώς ταχύτητα 

 

Ζητήματα προς αντιμετώπιση 

Η ορθολογική χωροθέτηση  και η τελική αναδιαμόρφωση των διαβάσεων των πεζών  
έχουν στόχο την ασφαλή διάσχιση της οδού καθώς και τη γενικότερη διεπαφή των 
πεζών με την μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Αναβαθμίζεται το επίπεδο εξυπηρέτησης 
των μετακινήσεων και η βέλτιστη και ασφαλής κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, 
συγκεντρώνοντας τις κινήσεις των πεζών σε συγκεκριμένα προεπιλεγμένα σημεία. 
Αναβαθμίζεται το επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας ενώ μειώνεται και ο 
αριθμός των ατυχημάτων. 
 

Πεδίο εφαρμογής  

Σε όλη την έκταση της πόλης των Γιαννιτσών 
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Προτεραιότητα Υψηλή 

 
 
Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου  

Γ) Οριστική Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής  

Ε)  Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων  

ΣΤ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Ζ) Άλλη δράση Ωριμότητας  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Μελέτη εφαρμογής για την χωροθέτηση των 
διαβάσεων 

3 Μήνες 

Εφαρμογή / Κατασκευή Σταδιακή Υλοποίηση 
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Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Πέλλας 

Υλοποίησης: Δήμος Πέλλας 

Εποπτείας: Δήμος Πέλλας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Σκοπός της εφαρμογής τους αποτελεί η αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης 
των μετακινήσεων και η βέλτιστη και ασφαλής κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, 
συγκεντρώνοντας τις κινήσεις των πεζών σε συγκεκριμένα προεπιλεγμένα σημεία. 
Αύξηση της προσβασιμότητας και του παρεχόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας με 
συνέπεια να γίνει ελκυστικότερη η πεζή μετακίνηση. 
 

Δείκτες προόδου  Ποσοστιαία μείωση αριθμού ατυχημάτων  με 
εμπλοκή πεζών 

 Ποσοστό διασταυρώσεων που πληρούν τις 
προδιαγραφές προσβασιμότητας εντός του 
αστικού ιστού των Γιαννιτσών 

Προεκτίμηση δαπάνης 5000 – 20000 Ανάλογα και με το είδος της διάβασης 
που θα υλοποιηθεί 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι/  ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

Χρονική Περίοδος 2020 -2025 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Διαχείριση στάθμευσης  

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Διαχείριση ζήτησης στάθμευσης 

Στρατηγικοί 
στόχοι ΣΒΑΚ 

1.1  Μείωση της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου στο κέντρο της 
πόλης 
2.1  Αύξηση του μεριδίου της πεζής μετακίνησης στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων 
2.2 Αύξηση του μεριδίου των ποδηλάτων στις καθημερινές 
μετακινήσεις των κατοίκων 
3.3 Αύξηση του μεριδίου της αστικής συγκοινωνίας στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων 
 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Πέλλας 2015-2019 
Κυκλοφοριακή Μελέτη Γιαννιτσών  

 
Χαρακτήρας 

΄Εργο: Χ 

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Ο αντικειμενικός στόχος σε ότι αφορά τη διαχείριση της στάθμευσης σχετίζεται με 
την ορθή τιμολόγηση της στάθμευσης, με τη διερεύνηση λύσεων προσφοράς 
θέσεων εκτός οδού, με την ενθάρρυνση μετακίνησης με άλλα εναλλακτικά μέσα.  
Η σωστή διαχείριση της στάθμευσης, η αστυνόμευση αλλά και η παιδεία αποτελούν 
τους βασικούς άξονες στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Η οργάνωση της στάθμευσης στην κεντρική περιοχή έχει στόχο : 

 Δημιουργία εσοχών στάθμευσης ώστε να καθοριστούν με σαφήνεια οι 
νόμιμες θέσεις στάθμευσης και να εξαλειφθεί η παράνομη στάθμευση-
παροχή θέσεων στάθμευσης κατοίκων 

 Δημιουργία θέσεων βραχυχρόνιας στάθμευσης επισκεπτών με τιμολογιακή 
πολιτική 

 Εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης με συστηματική και αυστηρή 
αστυνόμευση  

 Ενημέρωση και πληροφόρηση των οδηγών σχετικά με τη διαθεσιμότητα και 
τη χρέωση. 

 Διαχείριση χώρων στάθμευσης 
 
Στην περιοχή των Γιαννιτσών σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή εντοπίστηκαν οι 
χώροι οι οποίοι μπορούν δυνητικά να χρησιμεύσουν ως χώροι στάθμευσης οι πιο 
σημαντικοί από αυτούς είναι περιληπτικά: 

 Αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου 

 Πάρκο Αγίου Γεωργίου 

 Πλατεία ΠΙΚΠΑ 

 Πλησίον της οδού 20ης Οκτωβρίου 

 Πολιτιστικό Κέντρο 

 Νέο δικαστικό κτίριο με χώρο στάθμευσης 35 θέσεων (ο συγκεκριμένος 
χώρος θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες λειτουργίας του κτιρίου) 

 Υπαίθριος χώρος που χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή λαϊκής αγοράς 
(Ο.Τ. 221 Β). 
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Επιπρόσθετα στο Χάρτη Παρεμβάσεων παρουσιάζονται όλοι οι δυνητικοί χώροι 
στάθμευσης όπως αυτοί ορίζονται και στο ΓΠΣ. Τριάντα συνολικά χώροι 
στάθμευσης παρουσιάζεται στον χάρτη αρχικής χωροθέτησης παρεμβάσεων πρέπει 
να τονισθεί όμως ότι παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση ως προς τα χαρακτηριστικά 
τους (π.χ. έκταση, πρόσβαση κλπ) όσο και ως προς την ωριμότητα χρήσης τους.   
Για τους υπόγειους χώρους που προτείνονται στο νότιο άκρο του πεζοδρόμου της 
οδού Βενιζέλου και στην περιοχή του Πολιτιστικού κέντρου λόγω του αναμενόμενου 
αυξημένου κόστους υλοποίησης, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα 
χρηματοδότησης και υλοποίησης μέσω ΣΔΙΤ. 
Επιπρόσθετα η παρά την οδό στάθμευση θα ταχτοποιηθεί μέσω πολιτικών 
στάθμευσης, των αναπλάσεων που θα οριοθετήσουν καλύτερα τις επιτρεπόμενες 
θέσεις στάθμευσης αλλά και του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης στις περιοχές 
όπου είναι προγραμματισμένο να εφαρμοσθεί. Σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της 
υφιστάμενης κατάστασης θα διαδραματίσουν και οι δράσεις ευαισθητοποίησης που 
θα έχουν ως στόχο την συμπεριφορική αλλαγή των πολιτών στο θέμα της χρήσης 
αυτοκινήτου. 

 
 

 
 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Το ζήτημα της στάθμευσης αποτελεί θέμα αιχμής και εγείρει έντονες συζητήσεις σε 
όλες τις πόλεις της Ελληνικής επικράτειας. Στόχο των μελετητών αποτελεί συνήθως 
η διατήρηση του υπάρχοντος ισοζυγίου στάθμευσης με έμφαση όμως στην 
ανάκτηση χώρου για τους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης και την παροχή νόμιμων, 
επαρκών και ικανοποιητικών εναλλακτικών για την στάθμευση οχημάτων.  Στην 
πόλη των Γιαννιτσών παρατηρούνται σε αρκετά οδικά τμήματα θέματα 
παραβατικότητας της στάθμευσης, όπως παράνομη στάθμευση, κατάληψη 
πεζοδρομίων, διπλοπαρκάρισμα, δημιουργώντας συνθήκες μη ασφαλούς κίνησης 
πεζών αλλά και μη απρόσκοπτη κίνηση της διπλής κατεύθυνσης των οδών.  Η 
παράνομη στάθμευση επικεντρώνεται σε περιοχές με έντονο εμπορικό χαρακτήρα 
καθώς και περιοχές όπου στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. Δημαρχείο, 
Εφορία) και την περιοχή γύρω από τους πεζοδρόμους του κέντρου των Γιαννιτσών. 
Χωρίς στάθμευση είναι οι οδοί στο κέντρο στις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα κατά της 
στάθμευσης (κολωνάκια και απαγορεύσεις), είτε οι οδοί  που έχουν μικρό πλάτος 
οδού που δεν επαρκεί για στάθμευση. 
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στην επίλυση των παραπάνω θεμάτων ή 
κατ’ ελάχιστο στην ύφεση των φαινομένων παραβατικότητας μέσω των 
σχεδιαστικών επιλογών που θα ακολουθηθούν.  
 

Πεδίο εφαρμογής  

 Η πόλη των Γιαννιτσών 
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Προτεραιότητα Υψηλή  

 
 
Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ (για ορισμένα από 
τους προτεινόμενους 
χώρους στάθμευσης 
όπως π.χ. ο υπόγειος 
χώρος στάθμευσης) 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού 
πλαισίου 

 

Γ) Οριστική 
Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής  

Ε)  Άδειες εκτέλεσης 
παρεμβάσεων 

Χ 

ΣΤ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Ζ) Άλλη δράση Ωριμότητας  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Εξέταση εφικτότητας και Μελέτη 
Σκοπιμότητας για υπόγειους χώρους 
στάθμευσης, επίγειους χώρους και 
χώρους Park & Ride) στις παρυφές της 
πόλης 

6 - 12 Μήνες 

Μελέτες Κατασκευής Παρεμβάσεων/ 
Σύνολο Μελετών Υλοποίησης 
Υπογείων Χώρων Στάθμευσης και 
Χώρων Park & Ride 

Εξαρτάται από το είδος της παρέμβασης 
και του έργου 
Σταδιακή Υλοποίηση 

  

Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Πέλλας 

Υλοποίησης: Δήμος Πέλλας 

Εποπτείας: Δήμος Πέλλας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 βελτίωση πρόσβασης στην περιοχή του κέντρου 

 αύξηση της προσφοράς στάθμευσης 

 ενθάρρυνση μιας πιο αποδοτικής χρήσης της υφιστάμενης υποδομής  
στάθμευσης 

 ενίσχυση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην περιοχή (πεζή 
μετακίνηση, ποδήλατο) 

 κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση & βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

 βελτίωση της εικόνας της πόλης, αναβάθμιση αστικών περιοχών 

 μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης 
 

Δείκτες προόδου  Πλήθος νέων χώρων στάθμευσης θέσεων 
εκτός οδού 

 Μεταβολή στα ποσοστά χρήσης Ι.Χ. στην 
κατανομή κατά μέσο σε σχέση με το έτος 
βάσης 

Προεκτίμηση δαπάνης Η δαπάνη εξαρτάται από το είδος και το 
μέγεθος των παρεμβάσεων που θα 
υλοποιηθούν 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι/  ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

Χρονική Περίοδος 2020 - 2030 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Έξυπνη σταθμευση  

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Διαχείριση χώρων στάθμευσης 

Στρατηγικοί στόχοι 
ΣΒΑΚ 

1.1  Μείωση της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου στο κέντρο 
της πόλης 
2.1  Αύξηση του μεριδίου της πεζής μετακίνησης στις 
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων 
2.2 Αύξηση του μεριδίου των ποδηλάτων στις καθημερινές 
μετακινήσεις των κατοίκων 
 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Πέλλας 2015 -2019 

 
Χαρακτήρας 

΄Εργο: Χ 

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση: 

Υπηρεσία Διαδικασία: Χ 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Η έξυπνη στάθμευση περιλαμβάνει υπηρεσίες στάθμευσης με τη χρήση 
τεχνολογιών όπως με συγκριτική ανάλυση εικόνων, καθώς και μαγνητικών 
αισθητήρων. Παρέχεται στους πολίτες πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά 
με τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης, κατευθείαν στις έξυπνες κινητές συσκευές 
τους. 
Η περιοχή εφαρμογής του έργου είναι: η Οδός Χατζηδημητρίου (από το ύψος της 
οδού Ασμανίδη μέχρι την είσοδο της πλατείας Γκόνου Γιώτα) και η οδός Βελίκα 
Ρώμα (από το ύψος της οδού Καψαμπέλη μέχρι την είσοδο της πλατείας Γκόνου 
Γιώτα). Η ενημέρωση γίνεται και μέσω LED πινακίδων στα σημεία: στην Πλατεία 
Γκόνου Γιώτα και στην οδό Χατζηδημητρίου στο ύψος της οδού Κολοκοτρώνη. Το 
έργο πετυχαίνει να: 
i. Διευκολύνει το χρήστη/οδηγό στην εύρεση, με τον απλούστερο δυνατό́ τρόπο, 
ελεύθερης θέσης στάθμευσης, όταν χρησιμοποιεί́ το όχημα του για να κινηθεί́ στο 
κέντρο της πόλης και ειδικά στην περιοχή παρέμβασης.  
ii. Επιτρέπει στο Δήμο να ελέγχει με αποτελεσματικό́ τρόπο τις θέσεις στάθμευσης 
που είναι διαθέσιμες ή όπου απαγορεύεται η στάθμευση. 
iii. Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης των 
κεντρικών αρτηριών που διατρέχουν το Δήμο. 
iv. Προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης είτε 
με πληρωμή είτε με αντισταθμιστικά ωφελήματα από τα εξυπηρετούμενα 
καταστήματα του Εμπορικού Κέντρου της πόλης (VOUCHER από τα καταστήματα 
με αγορές, συστήματα συλλογής και εξαργύρωσης πόντων κλπ.). 
v. Διαθέτει χρήσιμα στατιστικά δεδομένα για την κίνηση στο κέντρο της πόλης σε 
επίπεδο ωραρίου, ημερών και μηνών προτίμησης από τους πολίτες καθώς και 
δεδομένα για το μέσο χρόνο παραμονής. Με βάση τα δεδομένα αυτά η δημοτική 
αρχή αλλά και οι εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της 
πόλης, μπορούν να κάνουν έξυπνες προωθητικές ενέργειες για την τόνωση της 
κίνησης ή την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών στις ώρες αιχμής. 
vi. Συνδέεται και δια-λειτουργεί με την πλατφόρμα έξυπνης πόλης, προσφέροντας 
αφενός ανοιχτά δεδομένα για εκμετάλλευση από την κοινωνία, αφετέρου 
διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές και τομείς της έξυπνης πόλης (όπως π.χ. ο 
έξυπνος οδοφωτισμός ή διαχείριση της αστικής κινητικότητας πεζών και οχημάτων). 
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Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

• Ανεπαρκής πληροφόρηση των οδηγών σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη 
χρέωση.  

• Μη πρακτικές μέθοδοι χρέωσης της στάθμευσης, όπως χρήση καρτών που 
απαιτούν από το χρήστη να προβλέψει για πόσο χρόνο πρόκειται να μείνει το 
όχημα σταθμευμένο χωρίς να έχει τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων αν 
φύγει νωρίτερα.  

• Μη ορθολογική χρήση των διαθέσιμων περιοχών στάθμευσης. Συσσώρευση 
παράνομης στάθμευσης στο κέντρο και άδειες οδοί σε αποστάσεις 5 λεπτών 
περπατήματος. 

• μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρυπογόνων 
εκπομπών που παράγονται από τους οδηγούς που αναζητούν θέση 
στάθμευσης. 

Πεδίο εφαρμογής  

Η περιοχή εφαρμογής του έργου είναι: η Οδός Χατζηδημητρίου (από το ύψος της 
οδού Ασμανίδη μέχρι την είσοδο της πλατείας Γκόνου Γιώτα) και η οδός Βελίκα 
Ρώμα (από το ύψος της οδού Καψαμπέλη μέχρι την είσοδο της πλατείας Γκόνου 
Γιώτα). Η ενημέρωση γίνεται και μέσω LED πινακίδων στα σημεία: στην Πλατεία 
Γκόνου Γιώτα και στην οδό Χατζηδημητρίου στο ύψος της οδού Κολοκοτρώνη. 
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Προτεραιότητα  

 
 
Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής Χ 

Ε)  Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων  

ΣΤ) Διαδικασία Δημοπράτησης  

Ζ) Άλλη δράση Ωριμότητας  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Υλοποίηση Έργου - 

  

  

Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Πέλλας 

Υλοποίησης: Ανάδοχος 

Εποπτείας: Δήμος Πέλλας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος σε όρους μειωμένης κίνησης 
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αυτοκινήτων στην πόλη και ιδιαίτερα στο κέντρο της (περιοχή παρέμβασης), 
μέσω της έξυπνης αστικής κινητικότητας. 

 Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρυπογόνων 
εκπομπών που παράγονται από τους οδηγούς που αναζητούν θέση 
στάθμευσης. 

 Προστασία ευαίσθητων χώρων στάθμευσης (διαβάσεις πεζών, θέσεις 
αναπήρων). 

 Καλύτερη διαχείριση των χώρων στάθμευσης. 

 Αντισταθμιστικά ωφελήματα για τις επιχειρήσεις του Κέντρου της Πόλης 
(εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο) και δυνατότητα δυναμικής 
προσέλκυσης πελατών με κίνητρο την έξυπνη στάθμευση. 

 Δυνατότητα κοστοστρεφούς χρέωσης των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης 
(κόστος στάθμευσης που καλύπτει το κόστος συντήρησης και λειτουργίας 
της υποδομής). 

Δείκτες προόδου  Μεταβολή στα ποσοστά χρήσης Ι.Χ. στην 
κατανομή κατά μέσο σε σχέση με το έτος 
βάσης 

Προεκτίμηση δαπάνης - 

Χρηματοδότηση Δήμος Πέλλας / ΠΕΠ Κ.Μακεδονίας 

Χρονική Περίοδος 2020 - 2025 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Προώθηση οχημάτων «καθαρής ενέργειας»  

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Διαχείριση ενέργειας 
LOGISTICS – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Στρατηγικοί στόχοι 
ΣΒΑΚ 

3.4 Αύξηση του ποσοστού ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο 
σύνολο της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
3.5 Αύξηση του μεριδίου των εναλλακτικών συστημάτων 
μεταφοράς εμπορευμάτων στο σύνολο των αστικών 
εμπορευματικών υποδομών 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Πέλλας 2015 -2019 
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 Κεντρικής Μεακδονίας Ελλάδας 
- Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών CO2 για 

όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 

- Ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με δράσεις 
για την προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών 
μεταφορών φιλικών στο περιβάλλον 

- Μείωση επιπτώσεων μεταφορών στο περιβάλλον 
(εκπομπές CO2, αέριοι ρύποι, θόρυβος) 

- Αγορά ηλεκτρικών μέσων μεταφοράς 
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) 

 
Χαρακτήρας 

΄Εργο:  

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση: X 

Υπηρεσία Διαδικασία:  

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 
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συγκοινωνίες (οχήματα χαμηλών εκπομπών όπως ηλεκτρικά λεωφορεία, κ.λπ.). 

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 Γιαννιτσών 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.  

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

  «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 Γιαννιτσών με προτεραιότητα στα σημεία ενδιαφέροντος  

 Επιπρόσθετα προτείνεται η θέσπιση «ζωνών χαμηλών εκπομπών» από τον 
Δήμο Πέλλας, στις οποίες θα έχουν προνομιακή πρόσβαση τα «καθαρά 
οχήματα» (φορτοεκφόρτωσης και ΙΧ) 

 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 

 Ηλεκτρικά οχήματα 

 Οχήματα που λειτουργούν με βιοκαύσιμα 
Οι τύποι βιοκαυσίμων είναι οι εξής: 

o Βιοαέριο (βιομεθάνιο). 
o Βιοντίζελ  
o Βιοαιθανόλη  

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

 Οχήματα που λειτουργούν με Υδρογόνο 
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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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Θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων 

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  
 

 Επιβράβευση με μείωση δημοτικών τελών για κάθε όχημα χαμηλών ρύπων 
σε ένα νοικοκυριό και στις επιχειρήσεις που ανεφοδιάζονται με οχήματα 
καθαρής ενέργειας 

O Δήμος, 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.  

Όμοια και για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων που τροφοδοτούνται με περιβαλλοντικά 
φιλικά 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 Γιαννιτσών 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 
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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.  

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.  

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 
Μετά την ταυτοποίηση και την επιλογή της γενικής θέσης, θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη διάφοροι παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένες συνθήκες της 
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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 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 



 

Δήμος 
Πέλλας 

Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας 

 

 

60 
 

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: 

 Μελέτη 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). 

 

Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών επαναφόρτισης επί οδοστρώματος, 
Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 
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Ενδεικτική χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών επαναφόρτισης σε κλειστό ή 
υπαίθριο χώρο στάθμευσης, Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 

 

Λεπτομέρεια μηχανικής προστασίας, Πηγή: ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19) 

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 

 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. 
 
Ήδη σε εθνικό επίπεδο πολύ πρόσφατα ψηφίσθηκε ο Νόμος 4710/2020 
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» ο οποίος περιέχει 
κίνητρα για την προώθηση της αγοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 
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Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

 μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των αερίων ρύπων και της 
ηχορύπανσης  από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία   

 αύξηση του μεριδίου των εναλλακτικών συστημάτων μεταφοράς 
εμπορευμάτων 

 μικρότερη όχληση στις εμπορικές περιοχές της πόλης καθώς τα 
ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι αθόρυβα και δεν εκπέμπουν ρύπους 

Πεδίο εφαρμογής  

Η εμπορική – κεντρική περιοχή της πόλης των Γιαννιτσών. 
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Προτεραιότητα Μέση 

 
 
Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής Χ 

Ε)  Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

ΣΤ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Ζ) 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 και επιχειρήσεις 
Μελέτη με αντικείμενο την διερεύνηση για 
κίνητρα αντικατάστασης του στόλου 
Ανάπτυξη στρατηγικής για την 
αντικατάσταση του ιδιωτικού στόλου και το 
στόλου βαρέων οχημάτων φ/φ 
Εφαρμογή κινήτρων 

 
 

3 έως 6 μήνες 
 

3 έως 6 μήνες 
Διαρκής 

Ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροκίνησης 
Χωροθέτηση εγκαταστάσεων φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων 

 
6 έως 12 μήνες 

Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Πέλλας/ Εμπορικός  Σύλλογος 

Υλοποίησης: Ιδιώτες – Μέλη του Εμπορικού 
Συλλόγου 
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Εποπτείας: Δήμος Πέλλας/ Εμπορικός  Σύλλογος 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 

 μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αέρια ρύπανση, ηχορρύπανση 

 βελτίωση εικόνα της πόλης στην διαχείριση περιβαλλοντικών ζητημάτων 

 Μείωση Ηχορύπανσης  

 Βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών λόγω των παραπάνω 

 Μείωση των εξόδων του δήμου για καύσιμα 
 

Δείκτες προόδου  Ποσοστό μηχανοκίνητου στόλου με 
περιβαλλοντιά φιλικές μορφές ενέργειεας  

 Ποσοστό φ/φ που λαμβάνουν χώρα με 
περιβαλλοντικά φιλικά οχήματα 

Προεκτίμηση δαπάνης - 

Χρηματοδότηση - 

Χρονική Περίοδος 2020 - 2025 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Παρεμβάσεις στο σύστημα ΔΑΣ 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Δημόσια Αστική Συγκοινωνία 

Στρατηγικοί στόχοι 
ΣΒΑΚ 

3.1 Αναβάθμιση του στόλου της αστικής 
συγκοινωνίας (νέα τεχνολογία και προσβασιμότητα) 
3.2 Αύξηση της καλυπτόμενης περιοχής από 
το δίκτυο των λεωφορειακών γραμμών 
3.3 Αύξηση του μεριδίου των αστικών συγκοινωνιών στο 
σύνολο των εισερχομένων μετακινήσεων 

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Πέλλας 2015-2019 
Κυκλοφοριακή Μελέτη Γιαννιτσών 

 
Χαρακτήρας 

΄Εργο: Χ 

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση: Χ 

Υπηρεσία Διαδικασία:  

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Η εξέταση και συνολική θεώρηση των αστικών συγκοινωνιών στον Δήμο Πέλλας 
κατέληξε στα επιμέρους θέματα που κρίθηκαν ότι χρήζουν βελτίωσης καθώς και στις 
προτεινόμενες παρεμβάσεις οι οποίες παρουσιάζονται ακολούθως. Οι επιμέρους 
προτάσεις βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο ωρίμανσης με κάποιες από αυτές όπως 
την αναβάθμιση των στάσεων και των στεγάστρων να είναι σε πολύ προχωρημένο 
στάδιο ωριμότητας.  
 

 Προνομιακή πρόσβαση των λεωφορείων στην οδό Χατζηδημητρίου, ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην καρδιά της πόλης με αστικές 
συγκοινωνίες 

 Αναβάθμιση των στεγάστρων & στάσεων αστικής συγκοινωνίας (Φιλόδημος) 
 Αναβάθμιση στόλου οχημάτων αστικής συγκοινωνίας – Αναζήτηση πηγών 

χρηματοδότησης (EIB) – Εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών για 
απαιτούμενες υποδομές για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση 

 Σημειακές παρεμβάσεις για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ΔΑΣ 
(μέτρα προτεραιότητας, απαγόρευση στάθμευσης σε διασταυρώσεις κλπ) 

 Αναδιοργάνωση του προγράμματος δρομολογίων. Αύξηση των συχνοτήτων 
των λεωφορειακών γραμμών που συνδέουν την πόλη των Γιαννιτσών με 
τους περιφερειακούς οικισμούς. Η βελτιστοποίηση του παρεχόμενου 
επιπέδου εξυπηρέτησης θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του ΚΤΕΛ και της 
Δημοτικής Αρχής πιθανώς με την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας 
που θα διερευνά πιθανές δράσεις αμοιβαίας ωφέλειας με στόχο την 
ελαχιστοποίηση της εξάρτησης της πόλης από το ΙΧ. 

 Οργάνωση της πληροφόρησης. Η διαδικτυακή πληροφόρηση αποτελεί 
κρίσιμο χαρακτηριστικό για την προώθηση ενός συστήματος αστικής 
συγκοινωνίας.. Προοδευτικά μπορούν να ενταχθούν πληροφορίες σχετικά με 
τις ώρες διέλευσης του δρομολογίου από κάθε στάση – οικισμό. 
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Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Η προνομιακή μεταχείριση της Δημόσιας Συγκοινωνίας επικυρώθηκε από τους 
πολίτες των Γιαννιτσών μέσω της προτίμησης που έδειξαν στο Σενάριο Γ που 
πριμοδοτούσε τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά τη διάρκεια της 
έρευνας ερωτηματολογίου που διεξήχθη στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ. 
Κυρίως αυτό οφείλεται στην νοοτροπία των πολιτών να χρησιμοποιούν το ΙΧ ακόμα 
και για μετακινήσεις μικρού μήκους εντός της πόλης, αλλά και στην προηγούμενη 
αποτυχημένη απόπειρα λειτουργίας αστικής συγκοινωνίας προ εξαετίας. 

Πεδίο εφαρμογής  

Δήμος Πέλλας 
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Προτεραιότητα Μέση 

 
 
Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας Χ 

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής Χ 

Ε)  Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

ΣΤ) Διαδικασία Δημοπράτησης  

Ζ) Άλλη δράση Ωριμότητας  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Τα βήματα υλοποίησης καθώς και η εκτιμώμενη διάρκεια τους διαφέρουν από 
παρέμβαση σε παρέμβαση και θα πρέπει η κάθε πρόταση να εξετασθεί διακριτά. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Πέλλας 

Υλοποίησης: ΣΔΙΤ ή ΚΤΕΛ Πέλλας 

Εποπτείας: Δήμος Πέλλας, ΥΠΥΜΕ 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 ανταγωνιστικό μέσο προς το ΙΧ 

 αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των μετακινουμένων 

 σε συνδυασμό με την πεζή μετακίνηση, δημιουργείται ένα δίκτυο 
φιλοπεριβαλλοντικής μετακίνησης 

 αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο κέντρο της πόλης με τον μειωμένο 
αριθμό αυτοκινήτων 

 μειωμένη περιβαλλοντικό αποτύπωμα ειδικά αν επιλεχθούν ηλεκτροκίνητα 
οχήματα 
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Δείκτες προόδου  Αύξηση ποσοστού χρήσης Δημοσίων 
Συγκοινωνιών στην κατανομή κατά μέσο 

 Δαπάνες για καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης 

Προεκτίμηση δαπάνης Εξαρτάται από τον αριθμό των οχημάτων, το 
είδος των οχημάτων 

Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι, Φιλόδημος, ΣΔΙΤ, ΕΤΕΠ 

Χρονική Περίοδος 2020 - 2025 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Δράσεις Επικοινωνίας & Ενημέρωσης 

Στρατηγικοί στόχοι 
ΣΒΑΚ 

1.1 Μείωση της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου στο κέντρο 
της πόλης 

1.3 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 
2.1 Αύξηση του μεριδίου της πεζή μετακίνησης στις 
       καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων 
2.2 Αύξηση του μεριδίου των ποδηλάτων στις  
      καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων  
3.3 Αύξηση του μεριδίου της αστικής συγκοινωνίας στις  
      καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων  

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Πέλλας 2015 -2019 
 

 
Χαρακτήρας 

΄Εργο: 

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση: 

Υπηρεσία Διαδικασία: X 

Περιεχόμενο & Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου μέτρου 

Η ενημέρωση και η συμμετοχή των πολιτών είναι μια διαρκής επιδίωξη, τόσο κατά 
τη φάση ανάπτυξης του ΣΒΑΚ όσο και κατά τη διαδικασία υλοποίησης μέτρων του 
σχεδίου που αφορούν συγκεκριμένα υποσύνολα του κοινού.  
Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, πρόκειται να δοθεί 
μεγάλη βαρύτητα στην καλλιέργεια της συμπεριφοράς των πολίτων όσον αφορά την 
βιώσιμη κινητικότητα. Επίσης, κατά τη διαδικασία υλοποίησης των διάφορων 
μέτρων, είναι απαραίτητο να γίνεται ενημέρωση του κοινού για την πρόοδο του 
έργου. 
Ενδεικτικές προωθητικές δραστηριότητες αλλαγής συμπεριφοράς μετακινουμένων 
που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι : 
• 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 Γιαννιτσών ή/και με 
             διπλανούς οικισμούς) 
• Προσωρινή (εποχιακή) πεζοδρόμηση κεντρικών εμπορικών οδών 
• Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας - Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο 
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Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Σύνολο δράσεων και εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των μετακινούμενων και των κατοίκων της πόλης για τους στόχους και τα οφέλη της 
βιώσιμης κινητικότητας και κατ’επέκταση της βιώσιμης και ανθρώπινης πόλης. 
Οι ενημερωμένοι πολίτες μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα έτσι ώστε να 
συντελεστεί μια αλλαγή συμπεριφοράς του μοτίβου κινητικότητας της πόλης προς 
τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας. 

Πεδίο εφαρμογής  

Κάτοικοι-μετακινούμενοι της πόλης των Γιαννιτσών, μαθητές  
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Προτεραιότητα Υψηλή 

 
 
Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου Χ 

Γ) Οριστική Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της παρέμβασης 

 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής  

Ε)  Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων  

ΣΤ) Διαδικασία Δημοπράτησης  

Ζ) Άλλη δράση Ωριμότητας  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Σχεδιασμός Δράσεων 12 Μήνες 

Υλοποίηση Δράσεων Σε όλη τη διάρκεια του ΣΒΑΚ 

  

Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Σχεδιασμού: Ομάδα Έργου ΣΒΑΚ, Ανάδοχος 

Υλοποίησης: Δήμος Πέλλας 

Εποπτείας: Δήμος Πέλλας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών προς τη βιώσιμη κινητικότητα 

 εξασφάλιση της κατανόησης, της αποδοχής, της εφαρμογής  και της 
διατήρησης των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας 

 ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τις ευκαιρίες και τους 
περιορισμούς που προκύπτουν από την εφαρμογή των μέτρων 

Δείκτες προόδου  Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης 

 Ποσοστό μετακινούμενων με Ι.Χ. 

 Αύξηση ποσοστού χρήσης Δημοσίων Συγκοινωνιών 
στην κατανομή κατά μέσο 

 Ποσοστό μετακινούμενων με ποδήλατο στην 
κατανομή κατά μέσο 

 Αύξηση ποσοστού πεζής μετακίνησης στην κατανομή 
κατά μέσο 

Προεκτίμηση δαπάνης 10000 - 30000 ευρώ 
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Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι, ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

Χρονική Περίοδος 2020 – 2025 -2030 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Οργανωμένη πληροφόρηση κατοίκων και επισκεπτών 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Διαχείριση κινητικότητας 

Στρατηγικοί στόχοι 
ΣΒΑΚ 

1.2 Μείωση της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου στο κέντρο 
της πόλης 

2.1 Αύξηση του μεριδίου της πεζή μετακίνησης στις 
       καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων 
2.2 Αύξηση του μεριδίου των ποδηλάτων στις  
      καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων  
3.3 Αύξηση του μεριδίου της αστικής συγκοινωνίας στις  
      καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων  

Συνάφεια με 
Προγράμματα & 
Στρατηγικές 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Πέλλας 2015 -2019 
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 

 
Χαρακτήρας 

΄Εργο: Χ 

Κανονισμός/Θεσμική Παρέμβαση: 

Υπηρεσία Διαδικασία: X 

Περιεχόμενο & 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. 

Με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα στις νεότερες ηλικίες, οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν καθημερινά αντικείμενα τεχνολογίας προκειμένου να ενημερωθούν 

και να προγραμματίσουν μια μετακίνηση στην πόλη. 

Για την περίπτωση του Δήμου Πέλλας προτείνονται οι εξής δραστηριότητες: 

1. Οργάνωση διαδικτυακής πληροφόρησης 

Τα Γιαννιτσά είναι μια πόλη που φιλοξενεί πληθώρα διοικητικών, εκπαιδευτικών, 

εμπορικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων.  

Οι εν λόγω δραστηριότητες συγκεντρώνουν μετακινήσεις τόσο από περιμετρικούς 

οικισμούς όσο και από ευρύτερη του νομού. Η διαδικτυακή πληροφόρηση των 

μετακινουμένων που σκοπεύουν να επισκεφτούν την πόλη από μια επίσημη πηγή 

με επικαιροποιημένο το σύνολο των πληροφοριών, μπορεί να επηρεάσει το τρόπο 

μετακίνησης τους. Συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία ιστοσελίδας (ή η 

ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα του δήμου) με τις εξής πληροφορίες για τις 

μετακινήσεις στο: 
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 Χάρτης με κυρίες διαδρομές εισόδου και εξόδου στην πόλη. Ο χάρτης θα 

περιλαμβάνει τα σημεία ενδιαφέροντος 

 Χάρτης με την πολιτική στάθμευσης. Ο χάρτης θα παρουσιάζει τις θέσεις 

στάθμευσης εκτός οδού και την περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης και θα 

συνοδεύεται από τα στοιχεία χρεώσεων. 

 Χάρτες με τις διαδρομές και τις θέσεις των στάσεων αστικής συγκοινωνίας, 

καθώς και σταθμών park n ride & bike n ride όταν διαμορφωθούν 

 Πίνακας με τα διαθέσιμα ωράρια της δημόσιας συγκοινωνίας 

 Χάρτης με το δίκτυο προσβασιμότητας της πόλης. 

 

2. Πληροφόρηση με φυσικές πινακίδες 

Σε πολλές περιπτώσεις η συνήθεια χρήσης ενός μέσου μετακίνησης επισκιάζει τα 

πλεονεκτήματα ενός άλλου. Μια πληροφορία στην κατάλληλη θέση μπορεί να 

δημιουργήσει κίνητρο σε έναν μετακινούμενο ώστε να μεταβάλει τις συνήθειες του.  

Η χωροθέτηση πληροφοριακών πινακίδων για πεζούς, ποδηλάτες και μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία αποτελεί ένα μέσο παρακίνησης των μετακινουμένων να αλλάξουν της 

συνήθειες τους με στόχο την καλύτερη λειτουργία του δικτύου. Συγκεκριμένα, 

προτείνεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρηση με φυσική 

παρουσία πινακίδων με τις εξής παραμέτρους: 

 Πληροφόρηση πεζών και ποδηλάτων: 

o Εγκατάσταση πληροφοριακών χαρτών με τα σημεία ενδιαφέροντος 

του οικισμού σε κατάλληλα σημεία 

o Εγκατάσταση πινακίδων σε κατάλληλα σημεία του δικτύου με 

πληροφορίες χρόνου μετακίνησης προς σημεία ενδιαφέροντος , 

στάσεις κ.ά. για πεζούς και ποδήλατα. 

 Πληροφόρηση μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

o Εγκατάσταση πινακίδων καθοδήγησης σε θέσεις στάθμευσης εκτός 

οδού 

o Εγκατάσταση / αναβάθμιση πινακίδων καθοδήγηση των οδηγών 

προς τις εισόδους/εξόδους της πόλης και τα σημεία ενδιαφέροντος 

στα οποία επιτρέπεται πρόσβαση με Ι.Χ. 

Η οργάνωση της πληροφόρησης πλαισιώνει το σύνολο των μέτρων που προτείνει 

το ΣΒΑΚ. 

Η προτεραιότητα του εξεταζόμενου μέτρου είναι μέτρια και το χρονικό πλαίσιο για 
την υλοποίηση του είναι ένα με δυο έτη. 

Ζητήματα που εξυπηρετούνται 

Η πληροφόρηση των κατοίκων επισκεπτών για τα διαθέσιμα μέσα και τις διαθέσιμες 
υποδομές στην πόλη, περιορίζει τα φαινόμενα περιπορείας και συμφόρησης, ενώ 
ταυτόχρονα ενθαρρύνει της εναλλακτικές των ήπιων μορφών μετακίνησης. 

Πεδίο εφαρμογής  

Το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου είναι το σύνολο των οικισμών εντός 
του Δήμου Πέλλας. 
 
Προτεραιότητα δίδεται στην πόλη των Γιαννιτσών καθώς συγκεντρώνει μεγαλύτερο 
πλήθος μετακινήσεων και σημείων ενδιαφέροντος. Προοδευτικά, τοσο με 
διαδικτυακή πληροφόρηση, όσο και με φυσικές πινακίδες, το μέτρο μπορεί να 
επεκταθεί και στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου  

Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Μ Ε Τ Ρ Ο Υ
 

Προτεραιότητα Υψηλή 
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Απαιτούμενη  
Ωριμότητα 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας  

Β) Διαδικασίες Θεσμικού πλαισίου  

Γ) Οριστική Μελέτη/Ολοκλήρωση 
    Χωροθέτηση της παρέμβασης 

Χ 

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής Χ 

Ε)  Άδειες εκτέλεσης παρεμβάσεων Χ 

ΣΤ) Διαδικασία Δημοπράτησης Χ 

Ζ) Άλλη δράση Ωριμότητας  

Βήματα Υλοποίησης Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Δόμηση ιστοσελίδας 3 ως 6 μήνες 

Σχεδιασμός συστήματος πληροφόρησης 
μες πινακίδες 

2 ως 4 μήνες 

Προμήθει και εγκατάσταση πινακίδων 2 ως 4 μήνες 

Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Σχεδιασμού: Ομάδα Έργου ΣΒΑΚ, Ανάδοχος 

Υλοποίησης: Δήμος Πέλλας 

Εποπτείας: Δήμος Πέλλας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών προς τη βιώσιμη κινητικότητα 

 εξασφάλιση της κατανόησης, της αποδοχής, της εφαρμογής  και της 
διατήρησης των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας 

 ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τις ευκαιρίες και τους 
περιορισμούς που προκύπτουν από την εφαρμογή των μέτρων 

Δείκτες προόδου  Αύξηση ποσοστού χρήσης Δημοσίων 
Συγκοινωνιών στην κατανομή κατά μέσο 

 Ποσοστό μετακινούμενων με ποδήλατο 
στην κατανομή κατά μέσο 

 Αύξηση ποσοστού πεζής μετακίνησης 
στην κατανομή κατά μέσο 

 Δημιουργία επίσημης ενημερωτικής 
ιστοσελίδας 

Προεκτίμηση δαπάνης 10000 - 30000 ευρώ 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι, ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

Χρονική Περίοδος 2020 – 2025 -2030 

 

Συνέργειες μεταξύ των μέτρων και σχηματισμός πακέτων μέτρων 

Το ΣΒΑΚ του Δήμου Πέλλας προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια σειρά από θέματα που 

είχαν μεγάλο αντίκτυπο στο ευρύτερο αστικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια. 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.  
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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. 

 Παρουσίαση ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων 

Πακέτο μέτρων 1: Διαχείρηση μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ – ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΜΠΕΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ 

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Πακέτο μέτρων 2: Προώθηση της ήπιας κινητικότητας και της 

προσβασιμότητας 

 ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ 

Πακέτο μέτρων 3: Ενίσχυση οδικής ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών της 

οδού 

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ/ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ 

Πακέτο μέτρων 4: Δράσεις προώθησης νέων μορφών μετακίνησης και 

αποτελεσματικής πληροφόρησης των μετακινούμενων 

 ΕΞΥΠΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ «ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΣ 
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2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΒΑΚ 

2.1 Δείκτες παρακολούθησης για το ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας 

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. 

Πίνακας 2.1: Δείκτες παρακολούθησης 

Α/Α Δείκτης Ορισμός Έτος Βάσης 
Στόχος 

5ετία 10ετία 

1 
Χλμ 
Κατασκευασμένου 
οδικού δικτύου 

Μήκος Τμήματος Οδού 
Οδικού Δακτυλίου που 
Κατασκευάσθηκε 

- 
Ολοκλήρωση 

Μήκους Οδικού 
Δακτυλίου 

- 

2 
Μείωση διαμπερών 
κινήσεων 

Ποσοστιαία μείωση των 
Μ.Ε.Α. εντός του 
αστικού ιστού 

 Κατά 10% Κατά 30% 

3 

Μ
2
 Ανάπλασης στην 

περιοχή παρέμβασης 
που ολοκληρώθηκαν 
ανά κάτοικο 

Έκταση επιφάνειας 
στην περιοχή μελέτης 
των αναπλάσεων που 
ολοκληρώθηκε / Προς 
το συνολικό πληθυσμό 
της πόλης 

- 0,75m2/κάτοικο 1,45m2/κάτοικο 

4 

Μ
2
 πεζοδρόμησης 

στην περιοχή 
παρέμβασης που 
ολοκληρώθηκε ανά 
κάτοικο 

Έκταση επιφάνειας 
στην περιοχή μελέτης 
που μετατράπηκε σε 
πεζόδρομο / Προς τον 
πληθυσμό 

0,33m2/κάτοικο 0,43m2/κάτοικο 0,6m2/κάτοικο 

5 

Αύξηση ποσοστού 
πεζής μετακίνησης 
στην κατανομή κατά 
μέσο 

Μεταβολή στο ποσοστό 
μετακινήσεων που 
πραγματοποιούνται 
πεζή 

25,88% 27% 29% 

6 Ποσοστό Μεταβολή στο ποσοστό - 25% 50% 
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προσβάσιμων κτιρίων 
δημόσιων υπηρεσιών 

προσβάσιμων κτιρίων 
δημοσίων υπηρεσιών 
σε σχέση με το έτος 
βάσης 

7 

Ποσοστό 
διασταυρώσεων που 
πληρούν τις 
προδιαγραφές 
προσβασιμότητας και 
ασφάλειας εντός του 
αστικού ιστού των 
Γιαννιτσών 

Μεταβολή στο ποσοστό 
διασταυρώσεων και 
διαβάσεων που 
πληρούν τις 
προδιαγραφές προς τον 
συνολικό αριθμός τους 
σε σχέση με το έτος 
βάσης  

- 30% 60% 

8 
Χλμ / 
κατασκευασμένων 
ποδηλατόδρομων  

Μήκος σε χιλιόμετρα 
κατασκευασμένων 
ποδηλατόδρομων 

- 3,5km 7km 

9 

Ποσοστό 
μετακινούμενων με 
ποδήλατο στην 
κατανομή κατά μέσο 

Μεταβολή στο ποσοστό 
των μετακινήσεων που 
γίνονται με ποδήλατο 
σε σχέση με το έτος 
βάσης 

0,51% 1% 2% 

10 
Αριθμός κόμβων που 
αναβαθμίστηκαν 

Αριθμός κόμβων στους 
οποίους εφαρμόσθηκαν 
και υλοποιήθηκαν 
παρεμβάσεις 
αναβάθμισης τους 

0/16 6/16 16/16 

11 
Μείωση τροχαίων 
ατυχημάτων 

Ποσοστιαία μείωση 
πλήθους τροχαίων 
ατυχημάτων (με 
τραυματισμούς) που 
συμβαίνουν εντός του 
αστικού ιστού της 
πόλης 

- 25% 60% 

12 

Ποσοστό σχολείων 
στα οποία 
εφαρμόστηκαν μέτρα 
σχολικού δακτυλίου 

Ποσοστό σχολικών 
μονάδων που 
υλοποιήθηκαν 
παρεμβάσεις 
αναβάθμισης του 
παρεχόμενου επίπεδου 
οδικής ασφάλειας ή/ 
και υλοποιήθηκαν 
παρεμβάσεις και μέτρα 
ενίσχυσης της βιώσιμής 
κινητικότητας (από την 
έρευνα 
ερωτηματολογίου 
έχουν εντοπιστεί 18 
σχολεία- 11 δημοτικά, 3 
γυμνάσια, 3 λύκεια – 1 
μουσικό σχολείο) 

- 30% 70% 

13 
Ποσοστό 
μετακινούμενων με 
Ι.Χ.  

Μεταβολή στα ποσοστά 
χρήσης Ι.Χ. στην 
κατανομή κατά μέσο σε 
σχέση με το έτος βάσης 

65,3% 62,3% 57,6% 

14 
Ποσοστιαία μείωση 
αριθμού ατυχημάτων  

Ποσοστιαία μείωση 
αριθμού ατυχημάτων 

- 35% 70% 
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με εμπλοκή πεζών με εμπλοκή πεζών σε 
διαβάσεις του αστικού 
οδικού δικτύου των 
Γιαννιτσών σε σχέση με 
το έτος βάσης 

15 
Πλήθος νέων χώρων 
στάθμευσης θέσεων 
εκτός οδού 

Αριθμός νέων χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού 

- - 2 

16 

Ποσοστό 
μηχανοκίνητου 
στόλου με 
περιβαλλοντιά 
φιλικές μορφές 
ενέργειεας  

Ποσοστό ηλεκτρικών 
οχημάτων στο σύνολο 
του στόλου Ι.Χ. 

2% 3% 8% 

17 

Ποσοστό φ/φ που 
λαμβάνουν χώρα με 
περιβαλλοντικά 
φιλικά οχήματα 

Ποσοστό στόλου με 
περιβαλλοντικά φιλικά 
οχήματα προς το 
σύνολο του στόλου 

0% - 10% 

18 

Αύξηση ποσοστού 
χρήσης Δημοσίων 
Συγκοινωνιών στην 
κατανομή κατά μέσο 

Μεταβολή στο ποσοστό 
χρήσης των δημοσίων 
συγκοινωνιών σε σχέση 
με το έτος βάσης 

5,18% 6,5% 8% 

19 
Αριθμός δράσεων 
ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης 

Αριθμός δράσεων 
ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης για θέματα 
οδικής ασφάλειας και 
βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας 

- 1/έτος 2/έτος 

20 
Δημιουργία επίσημης 
ενημερωτικής 
ιστοσελίδας 

Δημιουργία επίσημης 
ενημερωτικής 
ιστοσελίδας για τις 
αστικές μεταφορές  

0 0 1 

21 

Κόστος επενδύσεων 
για νέες /βελτιωμένες 
υποδομές ανά μέσο 
μεταφοράς 

Κόστος (σε €) 
επενδύσεων ανά μέσο 
μεταφοράς 

-   

22 
Δαπάνες για 
καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης 

Κόστος (σε €) 
διαδικασιών 
προώθησης της 
βιώσιμης κινητικότητας 

-   

 

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 οποίος 

περιλαμβάνει τα εξής πεδία πληροφορίας: 
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 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 

Ονομασία Δείκτη 1. Χλμ κατασκευασμένου οδικού δικτύου 

Μονάδα μέτρησης Μήκος Κατασκευασμένου Οδικού Δικτύου  

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Οδικό δίκτυο 
Οδικά τμήματα που κατασκευάστηκαν 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Χωρικά δεδομένα 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Υπολογισμός του μήκους του οδικού δικτύου της 
περιοχής 

2) Υπολογισμός του μήκους των οδικών τμημάτων 
που έχουν κατασκευαστεί 

3) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 2. Μείωση διαμπερών κινήσεων 

Μονάδα μέτρησης 
Ποσοστιαία μείωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας εντός 
της πόλης (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Φόρτοι μηχανοκίνητης κυκλοφορίας εντός της πόλης των 
Γιαννιτσών 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Χωρικά δεδομένα 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Μετρήσεις φόρτων μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
2) Ανάλυση των μετρήσεων 
3) Υπολογισμός μεγεθών (απόλυτες τιμές και 

σύνθεση κυκλοφορίας) 
4) Ψηφιοποίηση του δικτύου     
5) Σύγκριση τιμών με το έτος βάσης                                              

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 
3. Έκταση (m2) ανάπλασης στην περιοχή 

παρέμβασης που ολοκληρώθηκαν ανά κάτοικο 

Μονάδα μέτρησης 
Έκταση οδών που έχουν αναβαθμιστεί σε ήπιας 
κυκλοφορίας προς το συνολικό πληθυσμό της πόλης (m2 

περιοχής ήπιας κυκλοφορίας ανά κάτοικο) 

Απαιτούμενα πρωτογενή Οδικό δίκτυο 



 

Δήμος 
Πέλλας 

Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας 
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δεδομένα  

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Χωρικά δεδομένα 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Υπολογισμός της έκτασης της περιοχής που έχει 
μετατραπεί σε ήπιας κυκλοφορίας 

2) Ψηφιοποίηση του δικτύου   
3) Αναγωγή της έκτασης ανά κάτοικο                                           

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 
4. Έκταση (m2) πεζοδρόμησης στην περιοχή 

παρέμβασης που ολοκληρώθηκε ανά κάτοικο 

Μονάδα μέτρησης 
Έκταση οδών που έχουν μετατραπεί σε πεζόδρομο προς το 
συνολικό πληθυσμό της πόλης (m2 πεζοδρόμου ανά 
κάτοικο) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Οδικό δίκτυο 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Χωρικά δεδομένα 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Υπολογισμός της έκτασης της περιοχής που έχει 
μετατραπεί σε πεζόδρομο 

2) Ψηφιοποίηση του δικτύου   
3) Αναγωγή της έκτασης ανά κάτοικο                                           

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 
5. Αύξηση ποσοστού πεζής μετακίνησης στην 

κατανομή κατά μέσο 

Μονάδα μέτρησης 
Ποσοστό 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 

ερωτηματολογίου 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Έρευνα 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Διεξαγωγή έρευνας 
2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 

σχετικής ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού 
μετακινήσεων πεζή   

Απαιτούμενα λογισμικά Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 
6. Ποσοστό προσβάσιμων κτιρίων δημόσιων 

υπηρεσιών 

Μονάδα μέτρησης Ποσοστό (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή Υποδομές προσβασιμότητας εντός των δημόσιων κτηρίων 



 

Δήμος 
Πέλλας 

Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας 
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δεδομένα  

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Χωρικά δεδομένα 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Καταγραφή Δημόσιων Κτηρίων του Δήμου 
2) Αξιολόγηση της προσβασιμότητας τους 
3) Υπολογισμός του ποσοστού των κτηρίων που είναι 

προσβάσιμα 

Απαιτούμενα λογισμικά Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 

7. Ποσοστό διασταυρώσεων που πληρούν τις 
προδιαγραφές προσβασιμότητας και 
ασφάλειας εντός του αστικού ιστού των 
Γιαννιτσών 

Μονάδα μέτρησης 
Κόμβοι του δικτύου που έχει αναβαθμιστεί η 
προσβασιμότητά τους προς το σύνολο των κόμβων του 
κύριου οδικού δικτύου (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Πλήθος κόμβων δικτύου προσβασιμότητας 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Χωρικά δεδομένα  

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εντοπισμός της γεωγραφικής θέσης των κόμβων 
του δικτύου  

2) Εντοπισμός των κόμβων που έχουν αναβαθμιστεί 
3) Ψηφιοποίηση του δικτύου 

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών)  
Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 8. Μήκους δικτύου ποδηλατοδρόμων 

Μονάδα μέτρησης Μήκος οδικού οδικού με ποδηλατόδρομο (km) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Χωρικά δεδομένα 

Βασικά βήματα υπολογισμού 
1) Υπολογισμός του μήκους του δικτύου 

ποδηλατοδρόμων 
2) Ψηφιοποίηση του δικτύου                                                  

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel. 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 
9. Ποσοστό μετακινούμενων με ποδήλατο στην 

κατανομή κατά μέσο 

Μονάδα μέτρησης 
Ποσοστό 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 



 

Δήμος 
Πέλλας 

Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας 
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ερωτηματολογίου 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Έρευνα 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Διεξαγωγή έρευνας 
2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 

σχετικής ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού 
μετακινήσεων με ποδήλατο 

Απαιτούμενα λογισμικά Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 10. Αριθμός κόμβων που αναβαθμίστηκαν 

Μονάδα μέτρησης Κόμβοι του δικτύου που έχουν αναβαθμιστεί 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Πλήθος κόμβων δικτύου προσβασιμότητας 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Χωρικά δεδομένα  

Βασικά βήματα υπολογισμού 
1) Εντοπισμός της γεωγραφικής θέσης των κόμβων  
2) Εντοπισμός των κόμβων που έχουν αναβαθμιστεί 
3) Ψηφιοποίηση του δικτύου 

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών)  
Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 11. Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 

Μονάδα μέτρησης Πλήθος τροχαίων ατυχημάτων εντός της πόλης 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Οδικό δίκτυο περιοχής 
Καταγραφή τροχαίων ατυχημάτων 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων 
Χωρικά Δεδομένα 
Τμήμα Τροχαίας Γιαννιτσών 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εντοπισμός βάσει της γεωγραφικής τους θέσης 
των οδικών τροχαίων ατυχημάτων που έχουν λάβει 
χώρα εντός των ορίων της πόλης 

2) Εισαγωγή των εν λόγω ατυχημάτων σε περιβάλλον 
GIS 

3) Υπολογισμός του αριθμού των ατυχημάτων 
4) Ποσοστιαίας σύγκριση με τα προηγούμενα έτη 

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 
12. Ποσοστό σχολείων στα οποία εφαρμόστηκαν 

μέτρα σχολικού δακτυλίου 

Μονάδα μέτρησης 
Πλήθος σχολείων με υλοποιημένο σχολικό δακτύλιο προς 

το σύνολο των σχολείων (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Υποδομές προσβασιμότητας και διατάξεις διάσχισης των 

πεζών στην περίμετρο των σχολικών συγκροτημάτων 



 

Δήμος 
Πέλλας 

Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας 
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Πηγές πρωτογενών δεδομένων Χωρικά δεδομένα 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Καταγραφή Σχολικών συγκροτημάτων 
2) Αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της οδικής 

ασφάλειας 
3) Υπολογισμός του ποσοστού των σχολείων που 

έχουν υλοποιηθεί σχολικού δακτύλιοι 

Απαιτούμενα λογισμικά Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 13. Ποσοστό μετακινούμενων με Ι.Χ. 

Μονάδα μέτρησης 
Ποσοστό 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 

ερωτηματολογίου 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Έρευνα 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Διεξαγωγή έρευνας 
2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 

σχετικής ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού 
μετακινήσεων με Ι.Χ. 

Απαιτούμενα λογισμικά Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 
14. Ποσοστιαία μείωση αριθμού ατυχημάτων  με 

εμπλοκή πεζών 

Μονάδα μέτρησης 
Πλήθος τροχαίων ατυχημάτων εντός της πόλης με εμπλοκή 
πεζού 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Οδικό δίκτυο περιοχής 
Καταγραφή τροχαίων ατυχημάτων με εμπλοκή πεζού 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων 
Χωρικά Δεδομένα 
Τμήμα Τροχαίας Γιαννιτσών 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εντοπισμός βάσει της γεωγραφικής τους θέσης 
των οδικών τροχαίων ατυχημάτων που έχουν λάβει 
χώρα εντός των ορίων της πόλης με εμπλοκή 
πεζού 

2) Εισαγωγή των εν λόγω ατυχημάτων σε περιβάλλον 
GIS 

3) Υπολογισμός του αριθμού των εν λόγω 
ατυχημάτων  

4) Ποσοστιαίας σύγκριση με τα προηγούμενα έτη 

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) 
Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 15. Πλήθος χώρων στάθμευσης εκτός οδού 

Μονάδα μέτρησης Πλήθος χώρων στάθμευσης εκτός οδού στην πόλη 



 

Δήμος 
Πέλλας 

Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας 
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Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Πλήθος χώρων στάθμευσης εκτός οδού που λειτουργούν 
στην πόλη 
Πλήθος Θέσεων στάθμευσης σε κάθε χώρο 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Χωρικά δεδομένα  

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Εντοπισμός των Χώρων στάθμευσης 
2) Υπολογισμός των θέσεων στάθμευσης σε κάθε 

χώρο 
3) Υπολογισμός των συνολικών θέσεων στάθμευσης 

εκτός οδού στην πόλη 
4) Ψηφιοποίηση του δικτύου 

Απαιτούμενα λογισμικά 
QGiS (Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών)  
Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 
16. Ποσοστό μηχανοκίνητου στόλου με 

περιβαλλοντιά φιλικές μορφές ενέργειεας 

Μονάδα μέτρησης 
Ποσοστό (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 

ερωτηματολογίου (τμήμα έρευνας μετακινήσεων σχετικά 

με τον κινητήρα του/των Ι.Χ. του νοικοκυριού)  

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Έρευνα 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Διεξαγωγή έρευνας 
2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 

σχετικής ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού 
των οχημάτων με περιβαλλοντικά φιλικές μορφές 
ενέργειας 

Απαιτούμενα λογισμικά Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 
17. Ποσοστό φ/φ που λαμβάνουν χώρα με 

περιβαλλοντικά φιλικά οχήματα 

Μονάδα μέτρησης 
Ποσοστό (%) 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 

ερωτηματολογίου στους ιδιοκτήτες καταστημάτων (σχετικά 

με τον κινητήρα των χημάτων που πραγματοποιούν φ/φ)  

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Έρευνα 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Διεξαγωγή έρευνας 
2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 

σχετικής ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού 
των οχημάτων με περιβαλλοντικά φιλικές μορφές 
ενέργειας 

Απαιτούμενα λογισμικά Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 



 

Δήμος 
Πέλλας 

Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας 
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Ονομασία Δείκτη 
18. Αύξηση ποσοστού χρήσης Δημοσίων 

Συγκοινωνιών στην κατανομή κατά μέσο 

Μονάδα μέτρησης 
Ποσοστό 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Απαντήσεις προερχόμενες από σχετική έρευνα 

ερωτηματολογίου 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Έρευνα 

Βασικά βήματα υπολογισμού 

1) Διεξαγωγή έρευνας 
2) Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της 

σχετικής ερώτησης και υπολογισμός του ποσοστού 
μετακινήσεων με δημόσια συγκοινωνία 

Απαιτούμενα λογισμικά Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 19. Αριθμός δράσεων 

Μονάδα μέτρησης 
Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης σχετικών με θέματα 
της βιώσιμης κινητικότητας 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

1) Στρατηγική ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
2). Ετήσιο πρόγραμμα δράσεων 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Δήμος Πέλλας 

Βασικά βήματα υπολογισμού 
1) Επικοινωνία με αρμόδια τμήματα και φορείς 
2) Απολογισμός δράσεων 

Απαιτούμενα λογισμικά Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 
20. Δημιουργία επίσημης ενημερωτικής 

ιστοσελίδας 

Μονάδα μέτρησης 
Δημιουργία επίσημης ενημερωτικής ιστοσελίδας για τις 
αστικές μεταφορές 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Πρόσβαση στον ιστοχώρο 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Δήμος Πέλλας 

Βασικά βήματα υπολογισμού 
1) Καταμέτρηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

διατίθενται από το Δήμο 

Απαιτούμενα λογισμικά Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 
21. Κόστος επενδύσεων για νέες /βελτιωμένες υποδομές 

ανά μέσο μεταφοράς  

Μονάδα μέτρησης Κόστος (σε €) επενδύσεων ανά μέσο μεταφοράς 

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Κόστος επενδύσεων 



 

Δήμος 
Πέλλας 

Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας 
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Πηγές πρωτογενών δεδομένων Δήμος Πέλλας 

Βασικά βήματα υπολογισμού 
1) Υπολογισμός κόστους επενδύσεων ανά μέσο μεταφορά 

κάθε έτος  

Απαιτούμενα λογισμικά Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Ονομασία Δείκτη 22. Δαπάνες για καμπάνιες ευαισθητοποίησης  

Μονάδα μέτρησης 
Κόστος (σε €) διαδικασιών προώθησης της βιώσιμης 
κινητικότητας  

Απαιτούμενα πρωτογενή 
δεδομένα  

Κόστος επενδύσεων 

Πηγές πρωτογενών δεδομένων Δήμος Πέλλας 

Βασικά βήματα υπολογισμού 
1) Υπολογισμός κόστους επενδύσεων ανά μέσο μεταφορά 

κάθε έτος  

Απαιτούμενα λογισμικά Excel 

Αρμόδιος φορέας για τον 
υπολογισμό 

Δήμος Πέλλας 

 

Κατηγοριοποίηση δεικτών 

Η χρήση δεικτών είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την παρακολούθηση ενός ΣΒΑΚ. 

Αποτελούν, άλλωστε, ένα αντικειμενικό και ποσοτικό στοιχείο, το οποίο καταδεικνύει 

το ποσοστό επίτευξης του εκάστοτε στόχου. Όπως έχει αναφερθεί, η επίτευξη 

στόχων πραγματοποιείται από μια σειρά μέτρων· συνεπώς, η διαίρεση ενός δείκτη 

κινητικότητας με το κόστος της κάθε δημόσιας επένδυσης για την εφαρμογή του κάθε 

μέτρου μπορεί να δείξει την αποδοτικότητα της κάθε επένδυσης. Στο Ευρωπαϊκό 

Έργο CH4LLENGE έχει δημιουργηθεί μια λίστα δεικτών, χρήσιμοι για την 

παρακολούθηση ενός ΣΒΑΚ. Οι συγκεκριμένοι δείκτες χωρίζονται σε: 

 Δείκτες αποτελεσμάτων (outcome indicators): μετρούν τις πραγματικές 

επιπτώσεις του ΣΒΑΚ στο κοινωνικό (social equity), οικονομικό (economic 

growth), περιβαλλοντικό (environment και livable streets) επίπεδο. Εμπεριέχονται 

και δείκτες σχετικοί με την (όχι μόνο οδική) ασφάλεια (safety) και την 

αποδοτικότητα (efficiency) του συστήματος. Μερικοί από αυτούς είναι: 

ελκυστικότητα οδικού περιβάλλοντος, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 

συγκέντρωση χώρων πρασίνου, κόστος μετακινήσεων, αντιληπτή ασφάλεια. 

 Δείκτες μεταφορικής δραστηριότητας (transport activity indicators): σχετίζονται 

κυρίως με τις επιλογές μετακίνησης που πρόκειται να γίνουν από τους κατοίκους 

στο μέλλον, εφόσον εφαρμοστούν αλλαγές στο μεταφορικό σύστημα. Αρκετοί 

δείκτες μπορούν να περιγράψουν τη μεταφορική δραστηριότητα· μερικοί από 

αυτούς είναι: αριθμός ταξιδιών ανά μέσο μεταφοράς, φόρτος οχημάτων σε 

συγκεκριμένες περιοχές, μερίδιο ταξιδιών με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον, 

ικανοποίηση καθημερινών χρηστών δημόσιας συγκοινωνίας κλπ. 

 Δείκτες Εκροών (output indicators): υπολογίζουν το βαθμό υλοποίησης των 

πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας και των σχετικών μέτρων. Μερικοί δείκτες που 
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ανήκουν σε αυτήν την ομάδα είναι: μήκος νέων υποδομών ανά μέσο 

μετακίνησης, αριθμός χώρων Park & Ride, αριθμός εκδηλώσεων 

ευαισθητοποίησης κλπ. 

 Δείκτες Εισροών (input indicators): παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος 

των οικονομικών πόρων (κόστη) που απαιτούνται για την εκτέλεση του σχεδίου 

και την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται. Παραδείγματα τέτοιων δεικτών 

είναι: κόστος επενδύσεων για νέες/βελτιωμένες υποδομές ανά μέσο μεταφοράς, 

επιχορηγήσεις για τη λειτουργία, συντήρηση των συστημάτων βιώσιμων 

μεταφορών κλπ. 

 Δείκτες ευρύτερου περιβάλλοντος: (contextual indicators): παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές εξελίξεις που επηρεάζουν την επιτυχία και 

εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ (π.χ. οικονομικές ή πολιτικές εξελίξεις). Τέτοιοι δείκτες 

μπορεί να είναι: ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας, οι εξελίξεις στις αξίες 

ακίνητων κλπ. 

 

 

Δείκτες 
αποτελέσματος 

Ποσοστό Οδικού δικτύου που μετατράπηκε σε οδό ήπιας κυκλοφορίας 

Μ2 Ανάπλασης στην περιοχή παρέμβασης που ολοκληρώθηκαν ανά κάτοικο 

Μ2 πεζοδρόμησης στην περιοχή παρέμβασης που ολοκληρώθηκε ανά 
κάτοικο 

Ποσοστό προσβάσιμων κτιρίων δημόσιων υπηρεσιών 

Ποσοστό διασταυρώσεων που πληρούν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας 
και ασφάλειας εντός του αστικού ιστού των Γιαννιτσών 

Δείκτες 
μεταφορικές 
δραστηριότητας 

Αύξηση ποσοστού πεζής μετακίνησης στην κατανομή κατά μέσο 

Ποσοστό μετακινούμενων με ποδήλατο στην κατανομή κατά μέσο 

Ποσοστό μετακινούμενων με Ι.Χ.  

Αύξηση ποσοστού χρήσης Δημοσίων Συγκοινωνιών στην κατανομή κατά 
μέσο 

Μείωση διαμπερών κινήσεων 

Ποσοστό μηχανοκίνητου στόλου με περιβαλλοντιά φιλικές μορφές 
ενέργειεας  

Ποσοστό φ/φ που λαμβάνουν χώρα με περιβαλλοντικά φιλικά οχήματα 
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2.2 Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός 

Το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων του ΣΒΑΚ 

παρουσιάζεται με την μορφή πίνακα που περιλαμβάνει: 

 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 

 Τις συνέργειες με στόχους 

 

 

 

 

Δείκτες εκροών Χλμ Κατασκευασμένου οδικού δικτύου 

Χλμ κατασκευασμένων ποδηλατόδρομων ανά κάτοικο 

Αριθμός κόμβων που αναβαθμίστηκαν 

Πλήθος νέων χώρων στάθμευσης θέσεων εκτός οδού 

Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 

Ποσοστό σχολείων στα οποία εφαρμόστηκαν μέτρα σχολικού δακτυλίου 

Δείκτες εισροών Δημιουργία επίσημης ενημερωτικής ιστοσελίδας 

Κόστος επενδύσεων για νέες /βελτιωμένες υποδομές ανά μέσο μεταφοράς 

Δαπάνες για καμπάνιες ευαισθητοποίησης 

Δείκτες 
ευρύτερου 
περιβάλλοντος 

Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 

Ποσοστιαία μείωση αριθμού ατυχημάτων  με εμπλοκή πεζών 
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Πίνακας 2.2: Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός έργων 

ΠΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2020 2025 2030 Απαιτούμενες Ενέργειες Φορείς 

Ενδεικτική Κοστολόγηση 

Χρηματοδοτικές πηγές 
Συνέργεια με 

Έξυπνους Στόχους Είδος δαπάνης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή μονάδας 
(€) 

Συνολική Δαπάνη (€) 

1. Ιεράρχηση Οδικού 
Δικτύου 

Δημιουργία Ολοκληρωμένου Οδικού 
Δακτυλίου – Εκτροπή της Διαμπερούς  
Κυκλοφορίας 

   

Μελέτη Σκοπιμότητας 
Διαδικασίες Αλλαγής Θεσμικού Πλαισίου 

Εκπόνηση Μελετών  
Εγκρίσεις προ Εφαρμογής 

Απαλλοτριώσεις 
Δημοπράτηση 

Δήμος Πέλλας 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
ΥΠΥΜΕ (Διεύθυνση Οδικών 

Υποδομών) 

Μελέτη 
Σκοπιμότητας 

Οριστική Μελέτη / 
Μελέτη Εφαρμογής 

Διαδικασία 
Δημοπράτησης 

Κατασκευή Έργου 
 

Μελέτες 
 

150.000 € 

ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 1.1, 1.3, 2.4 
Χλμ 

Κατασκευασμέν
ου Οδικού 

Δικτύου 

6- 7 
Εκατομμύρια 

ευρώ / χλμ 

Δύσκολη η εκτίμηση 
λόγω 

απαλλοτριώσεων 

2. Πεζή Μετακίνηση 
– Προώθηση μη 
μηχανοκίνητων 
(ενεργών) μέσων 
μεταφοράς 

Δίκτυο Οδών Ήπιας Κυκλοφορίας     

Διαδικασίες Αλλαγής Θεσμικού Πλαισίου 
Εκπόνηση Μελετών  

Εγκρίσεις προ Εφαρμογής 
Δημοπράτηση 

Δήμος Πέλλας 
 

Μελέτες Μελέτες 

Ανάλογα με το 
εύρος το  

δικτύου που θα 
αναπλασθεί 

20.000 – 100.000 € 

Ίδιοι πόροι Δήμου Πέλλας  
ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,  
2.3, 2.4 

Υλοποίηση 

Χλμ Οδικού 
Δικτύου που 
μετατράπηκε 
σε Οδό Ήπιας 
Κυκλοφορίας 

86 έως 128 €/ 
m2 

1.000.000 – 1.500.000 
/ Χλμ Οδού που θα 

αναπλαστεί (για 
διατομή οδού 12 

μέτρων και ανάπλαση 
σε όλο το εύρος) 

3. Μετακίνηση πεζή 
– Προώθηση μη 
μηχανοκίνητων 
(ενεργών) μέσων 
μεταφοράς 

Πεζόδρομοι  Α’ Φάση Β’ Φάση 

Διαδικασίες Αλλαγής Θεσμικού Πλαισίου 
Εκπόνηση Μελετών  

Εγκρίσεις προ Εφαρμογής 
Δημοπράτηση 

Δήμος Πέλλας 
 

Μ2 / Πεζοδρόμησης στην περιοχή 
παρέμβασης που ολοκληρώθηκαν, 

αύξηση ποσοστού πεζής μετακίνησης 
στην κατανομή κατά μέσο 

Α’ Φάση Φάση 250.000 - 350.000 ευρώ 

Ίδιοι πόροι Δήμου Πέλλας  
ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,  
2.3, 2.4 

Β’ Φάση,  Η Β’ Φάση κρίθηκε αρκετά 
πρώιμο να κοστολογηθεί μιας και για την 

υλοποίηση υπάρχουν αρκετά 
προαπαιτούμενα βήματα που 

δημιουργούν υψηλό βαθμό ασάφειας 
για πολλές από τις παραμέτρους του 

έργου. 

4. Μετακίνηση πεζή 
– Βελτίωση 
Προσβασιμότητας 

Βελτίωση Υποδομής για ΑΜΕΑ  
Εκπόνηση Μελετών 

Αυτεπιστασία ή Δημοπράτηση 
Δήμος Πέλλας 

Ποσοστό μήκους προσβάσιμων 
πεζοδρομίων /μήκος συνολικού αστικού 
οδικού δικτύου 
Αριθμός προσφερόμενων θέσεων ΑΜΕΑ 
Ποσοστό προσβάσιμων κτιρίων δημόσιων 
υπηρεσιών 
Ποσοστό ραμπών που πληρούν τις 
προδιαγραφές επί του αριθμού των 
διασταυρώσεων και διαβάσεων του 
αστικού ιστού των Γιαννιτσών 

Μικρού κόστους παρεμβάσειςς ανά 
περίπτωση θα πρέπει να δεσμεύεται ένα 

ικανό ποσό κάθε χρόνο στο τεχνικό 
πρόγραμμα για το συγκεκριμένο σκοπό 

ενώ όλες οι νέες παρεμβάσεις και έργα θα 
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές για 

την προσβασιμότητα των ευάλωτων 
χρηστών. 

Ίδιοι Πόροι Δήμου /  
ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 
2.4 

5. Μετακίνηση με 
ποδήλατο - 
Προώθηση μη 
μηχανοκίνητων 
(ενεργών) μέσων 
μεταφοράς 

Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμων  

Μελέτη Σκοπιμότητας 
Διαδικασίες Αλλαγής Θεσμικού Πλαισίου 

Εκπόνηση Μελετών  
Εγκρίσεις προ Εφαρμογής 

Δημοπράτηση 

Δήμος Πέλλας 
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας 

 

Χλμ / κατασκευασμένων 
ποδηλατόδρομων, Ποσοστό 
μετακινούμενων με ποδήλατο στην 
κατανομή κατά μέσο, Ποσοστό μήκους 
του οδικού δικτύου 

Κατασκευή νέου ποδηλατοδρόμου με 
χρωματισμό λωρίδας: 2.500 – 4.000 € / 

χλμ 
Κατασκευή νέου ποδηλατοδρόμου με 

διαχωρισμό από την κυκλοφορίας 80.000 
– 150.000 € / χλμ: 

Ίδιοι Πόροι Δήμου / ΠΕΠ Κ. 
Μακεδονίας 

1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4 

6. Οδική ασφάλεια Διαμόρφωση Ισόπεδων Κόμβων  
Εκπόνηση Μελετών 

Αυτεπιστασία ή Δημοπράτηση 

Δήμος Πέλλας 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας* 

*Κόμβοι που ανήκουν στο  
Επαρχιακό Δίκτυο 

Αριθμός κόμβων που αναβαθμίστηκαν, 
Ποσοστιαία και Αριθμητική Μείωση 
τροχαίων ατυχημάτων 

Κόστος / κόμβο ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του. 

Ίδιοι Πόροι Δήμου /  
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

1.2, 1.3 

7. Οδική ασφάλεια/ 
Βελτίωση 
Κυκλοφοριακής 
Ροής/ Διαχείριση 
Κυκλοφορίας 

Διαμόρφωση Ισόοπεδων Διασταυρώσεων σε 
Κυκλικούς Κόμβους 

  
Εκπόνηση Μελετών 

Αυτεπιστασία ή Δημοπράτηση 
Δήμος Πέλλας  

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας 
Αριθμός κόμβων που αναβαθμίστηκαν, 
Μείωση τροχαίων ατυχημάτων 

100.000 ευρώ/ κόμβο 
Ίδιοι Πόροι Δήμου/  
ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

1.2, 1.3, 2.3, 2.4 

8. Οδική ασφάλεια 
Ενεργή 
Μετακίνηση 

Σχολικές Διαδρομές/ Σχολικοί Δακτύλιοι   

Διαδικασίες Αλλαγής Θεσμικού Πλαισίου 
Εκπόνηση Μελετών  

Εγκρίσεις προ Εφαρμογής 
Δημοπράτηση ή Αυτεπιστασία 

Δήμος Πέλλας 
Σχολικές Επιτροπές 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας 

Αριθμός σχολείων στα οποία 
εφαρμόστηκαν μέτρα σχολικού 
δακτυλίου, Αριθμός των επιμέρους 
παρεμβάσεων που κατασκευάσθηκαν - 
εφαρμόσθηκαν/ είδος παρέμβασης 

Εξαρτάται από την περίπτωση και το 
είδος των  παρεμβάσεων 

Ίδιοι Πόροι Δήμου/  
ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 
2.3 2.4 

9. Οδική ασφάλεια 
Πεζή μετακίνηση 

Διατάξεις Μετριασμού Ταχύτητας της 
Μηχανοκίνητης Κυκλοφορίας 

  
Εγκρίσεις προ Εφαρμογής 

Δημοπράτηση ή Αυτεπιστασία 
Δήμος Πέλλας 

Τμήμα Τροχαίας Γιαννιτσών  

Μεταβολή στα ποσοστά χρήσης 
αυτοκινήτου και πεζής μετακίνησης, 
Ποσοστό του οδικού δικτύου στο οποίο 
επιβλήθηκε μικρότερη ταχύτητα 
Αριθμητική και ποσοστιαία μείωση των 
τροχαίων ατυχημάτων 

Εξαρτάται από το είδος των 
παρεμβάσεων 

Ίδιοι Πόροι Δήμου/  
ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

1.1, 1.3, 1.4,  2.1, 2.2, 
2.3 2.4 



 
Δήμος Πέλλας Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας 

 

 

88 
 

ΠΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2020 2025 2030 Απαιτούμενες Ενέργειες Φορείς Ενδεικτική Κοστολόγηση Χρηματοδοτικές πηγές Συνέργεια με 
Έξυπνους Στόχους 

10. Οδική ασφάλεια 
Πεζή μετακίνηση 

Διαμόρφωση Διαβάσεων Πεζών και Διατάξεις 
Ασφαλούς Διάσχισης της Οδού 

  
Εκπόνηση Μελετών 

Δημοπράτηση ή Αυτεπιστασία 
Δήμος Πέλλας 

Αριθμός διαβάσεων που θα 
κατασκευασθούν/ επισκευασθούν, 

Ποσοστιαία Μείωση αριθμού 
ατυχημάτων  με εμπλοκή πεζών 

5000 – 20000 Ανάλογα και με το είδος 
της διάβασης που θα υλοποιηθεί 

Ίδιοι Πόροι Δήμου/ 
 ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

1.2, 1.3,  1.4, 2.1, 2.2 

11. Διαχείριση 
ζήτησης 
στάθμευσης 

Διαχείριση Στάθμευσης  

Μελέτη Σκοπιμότητας (όπου χρειάζεται) 
Εκπόνηση Μελετών 

Αδειοδότηση 
Δημοπράτηση 

Δήμος Πέλλας 
Αριθμός νέων προσφερόμενων θέσεων, 

Αριθμός παράνομων σταθμευμένων 
οχημάτων 

Η δαπάνη εξαρτάται από το είδος και το 
μέγεθος των παρεμβάσεων που θα 

υλοποιηθούν 

Ίδιοι Πόροι Δήμου/  
ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 

1.1, 2.1, 2.2, 3.3 

12. Διαχείριση 
χώρων 
στάθμευσης 

Έξυπνη Στάθμευση   
Διαδικασίες Θεσμικού Πλαισίου 

Οριστική Μελέτη 
Εγκρίσεις προς Εφαρμογή 

Δήμος Πέλλας 
Ανάδοχος (Ιδιώτης) 

- - ΣΔΙΤ 1.1, 2.1, 2.2 

13. Εναλλκτικά 
καύσιμα 

Προώθηση Οχημάτων «Καθαρής Ενέργειας»   

Μελέτη σκοπιμότητας για την αναβάθμιση 
του δημοτικού στόλου 

Διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων 
Ανάπτυξη στρατηγικής για την αναβάθμιση 
του ιδιωτικού στόλου και του στόλου φ/φ/ 
Μελέτη σκοπιμότητας για τη χωροθέτηση 

σταθμών φόρτισης 

Δήμος Πέλλας  
Εμπορικός Σύλλογος 

Μελέτη για 
εγκατάσταση 

σταθμών φόρτισης 
Μελέτη 35.000€ 

Ίδιοι Πόροι – ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 3.4, 3.5 

Χωροθέτηση 
σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών 
οχημάτων 

Σταθμός 4.500€ / σταθμός 

Μελέτη για 
ανάπτυξη 

στρατηγικής 
παροχής κινήτρων σε 

ιδιώτες και 
επιχειρήσεις 

Μελέτη 20.000 € 

Παροχή κινήτρων  100.000 € 

Μελέτη 
σκοπιμότητας για 
αναβάθμιση του 

δημοτικού στόλου 

Μελέτη 20.000 € 

Αναβάθμιση στόλου 
δημοτικών 
οχημάτων  

Ν/Α 600.000 € 

14. Δημόσια Αστική 
Συγκοινωνία 

Παρεμβάσεις στο Σύστημα ΔΑΣ   

Μελέτη Σκοπιμότητας 
Διαδικασίες Θεσμικού Πλαισίου 

Μελέτη Εφαρμογής 
Εγκρίσεις Προς Εφαρμογή 

Δήμος Πέλλας 
ΚΤΕΛ 

ΥΠΥΜΕ 

Μείωση ποσοστού χρήσης αυτοκινήτου, 
Αύξηση ποσοστού χρήσης Δημοσίων 

Συγκοινωνιών, Μείωση αέριων ρύπων 

Εξαρτάται από τον αριθμό των 
οχημάτων, το είδος των οχημάτων 

Ίδιοι πόροι, Φιλόδημος, ΣΔΙΤ, ΕΤΕΠ 3.1, 3.2, 3.3 

15. Δράσεις 
Επικοινωνίας & 
Ενημέρωσης 

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση  Διαδικασίες Θεσμικού Πλαισίου 
Ομάδα Έργου ΣΒΑΚ 

Ανάδοχος ΣΒΑΚ 
Δήμος Πέλλας 

Αριθμός δράσεων, αλλαγές στα ποσοστά 
χρήσεως των μέσων μεταφοράς 

10000 - 30000 ευρώ Ίδιοι Πόροι, ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.3 

16. Οργανωμένη 
πληροφόρηση 
κατοίκων και 
επισκεπτών 

Δημιουργία ιστοσελίδας 
Μελέτη χωροθέτησης φυσικών πινακίδων 
Εγκατάσταση φυσικών πινακίδων 

 

Διαγωνισμός για τη δημιουργία 
ιστοσελίδας 

Μελέτη για τη χωροθέτηση πινακίδων 
Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων 

Δήμος Πέλλας 

Μελέτη χωροθέτησης πινακίδων 20.000 € 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
Ίδιοι πόροι 

2.1, 2.2, 3.3 Δημιουργία ιστοσελίδας 10.000 € 

Προμήθεια πινακίδων 500€ /πινακίδα 

Συνολικό κόστος: 55.000.000 – 90.000.000 € 

 

 

 


