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Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Άμεσης Εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της πόλης της Καλαμπάκας  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ιστορικό - Ανάθεση 

 
Ο ∆ήμος Καλαμπάκας, ανέθεσε τη μελέτη «Κυκλοφοριακή Μελέτη Αμέσου 
Εφαρμογής της κεντρικής περιοχής της πόλης Καλαμπάκας» στο 
Συγκοινωνιολόγο – Μηχανικό Αθανάσιο Τσιάνο με την υπ΄αριθμ. 124/2012 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου Καλαμπάκας. Η οικεία 
σύμβαση μεταξύ του ∆ήμου Καλαμπάκας και του Αναδόχου υπογράφηκε στις 
25 Οκτωβρίου 2012. Η επίβλεψη της μελέτης γίνεται από τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, δηλαδή την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήμου Καλαμπάκας. 
 

1.2 Αντικείμενο  

Ως περιοχή μελέτης ορίζεται η  κεντρική περιοχή της πόλης της Καλαμπάκας 
μεταξύ των οδών Βλαχάβας, Καστρακίου, Μετεώρων ΠΙνδου, Αγ. Στεφάνου, 
Σωκράτους και  25ης Μαρτίου.  
 
Το αντικείμενο εργασιών, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη 
χωρίζεται σε πέντε ενότητες.  : 
 
Α Συγκέντρωση Στοιχείων και Πληροφοριών – Απογραφή της 

Υφιστάμενης Κατάστασης 

Β. Ανάλυση και επισήμανση προβλημάτων 
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Γ. Γενική θεώρηση του κύριου οδικού δικτύου – Προτάσεις 
Κυκλοφοριακής Οργάνωσης 

∆. Προτάσεις άμεσης εφαρμογής  (μελέτη οριζόντιας και 
κατακόρυφης σήμανσης, μελέτη πληροφοριακής σήμανσης, 
αναμόρφωση και γεωμετρικές διαμορφώσεις οδών και κόμβων,  
διαμόρφωση πολιτικής στάθμευσης, αναμόρφωση χώρων 
στάθμευσης, διερεύνηση αναγκαιότητας σηματοδότησης κόμβων, 
καθορισμός διαδρομών βαρέων οχημάτων και τουριστικών 
λεωφορείων) 

Ε. Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής  -  Προτάσεις για περαιτέρω μελέτες 

1.3 Στάδια Μελέτης  

Σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, η μελέτη θα εκπονηθεί σε δύο Στάδια.  

•  1ο Στάδιο Μελέτης. Περιλαμβάνει  τις εργασίες που αναφέρονται στην 
ενότητα Α  «Συγκέντρωση Στοιχείων και Πληροφοριών – Απογραφή της 
Υφιστάμενης Κατάστασης», στην ενότητα Β «Ανάλυση και επισήμανση 
προβλημάτων» και στην ενότητα Γ «Γενική θεώρηση του κύριου οδικού 
δικτύου – Προτάσεις Κυκλοφοριακής Οργάνωσης».  

∆ιάρκεια: 3 μήνες 
 

• 2ο Στάδιο Μελέτης. Περιλαμβάνει τις εργασίες που αναφέρονται στην 
ενότητα ∆ «Προτάσεις άμεσης εφαρμογής» και στην ενότητα Ε 
«Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής  -  Προτάσεις για περαιτέρω μελέτες».   

∆ιάρκεια: 3 μήνες 
 

Η συνολική συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης ανέρχεται 
σε έξι (6) μήνες μη συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων χρόνων 
εγκρίσεων. 

 

1.4 Περιεχόμενα  Έκθεσης 1ου Σταδίου 

 
Η παρούσα έκθεση καλύπτει την το 1ο Στάδιο της Μελέτης και περιλαμβάνει: 
 
Α Συγκέντρωση Στοιχείων και Πληροφοριών – Απογραφή της 

Υφιστάμενης Κατάστασης 

Α1 Απογραφή υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης κεντρικής 
περιοχής πόλης Καλαμπάκας 

Α2 Μετρήσεις  Κυκλοφοριακών Φόρτων κύριου οδικού δικτύου της 
κεντρικής περιοχής της πόλης  Καλαμπάκας. 
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Α3 Απογραφή στάθμευσης κεντρικής περιοχής.  

Β. Ανάλυση και επισήμανση προβλημάτων 

Β1 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας στοιχείων μετρήσεων 
και απογραφών και των συμπερασμάτων από διαβουλεύσεις και 
εξέταση αιτημάτων. 

Γ. Γενική θεώρηση του κύριου οδικού δικτύου – Προτάσεις 
Κυκλοφοριακής Οργάνωσης 

Γ1 ∆ιαμόρφωση τουλάχιστον δύο εναλλακτικών προτάσεων ιεράρχησης 
και κυκλοφοριακής οργάνωσης του κύριου οδικού δικτύου της 
κεντρικής περιοχής της πόλης Καλαμπάκας. 

Στα παραδοτέα του 1ου Σταδίου περιλαμβάνονται: 

• Τεχνική Έκθεση. 

• Σχέδιο με την υφιστάμενη ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση του 
οδικού δικτύου   

• Σχέδιο υφιστάμενων κυκλοφοριακών φόρτων στρεφουσών κινήσεων, 
πρωινής ώρας αιχμής 

• Σχέδιο – ∆ιάγραμμα φόρτων πρωινής ώρας αιχμής 

• Σχέδιο υφιστάμενων κυκλοφοριακών φόρτων στρεφουσών κινήσεων, 
απογευματινής ώρας αιχμής 

• Σχέδιο – ∆ιάγραμμα φόρτων απογευματινής ώρας αιχμή 

• Σχέδιο υφιστάμενης στάθμευσης  

• Σχέδια των δύο ενναλακτικών προτάσεων ιεράρχησης και  
προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης της περιοχής μελέτης 
(κλίμακα 1:2000 ή 1:1000) 

• Τυπικές ∆ιατομές και σκαριφήματα διαμόρφωσης κόμβων και χώρων 
στάθμευσης. 

 
1.5 Σκοπός 

Στόχος της μελέτης είναι  η κυκλοφοριακή οργάνωση  του κεντρικού τμήματος 
της πόλης, με τη δημιουργία ενός ιεραρχημένου κύριου οδικού δικτύου 
κίνησης των οχημάτων,  η αποτροπή των διαμπερών κινήσεων μέσα από τις 
γειτονιές, η γεωμετρική αναβάθμιση των βασικών κόμβων του δικτύου, η 
δημιουργία ασφαλών διαδρόμων – αξόνων ροής πεζών και ποδηλατών, η 
οργάνωση της στάθμευσης των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης,  η 
ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων μέσω της αύξησης του επιπέδου 
της βιώσιμής κινητικότητας και η καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών της 
πόλης.  Ο απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός MASTER PLAN, με 
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μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και στάθμευσης,  με βάση το οποίο θα 
αναβαθμισθούν οι γειτονιές του κεντρικού τμήματος της πόλης με τη 
διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας 
(WOONERF)  σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, ανάλογα και με την εκάστοτε 
οικονομική δυνατότητα χρηματοδότησης των παρεμβάσεων από πλευράς του 
∆ήμου. 

Σκοπός της νέας κυκλοφοριακής οργάνωσης είναι να βελτιωθεί η ποιότητα 
ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης και να διασφαλισθεί η ασφαλής  
κίνηση  οχημάτων, πεζών και ποδηλατών μειώνοντας μεταξύ άλλων και τις 
δυσμενείς επιπτώσεις προς το περιβάλλον. 

1.6 Ομάδα Μελέτης – Ευχαριστίες 

Η μελέτη εκπονήθηκε από την παρακάτω ομάδα μελέτης: 

• Αθανάσιος Τσιάνος, Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος Ε.Μ.Π., 
ανάδοχος της μελέτης. 

• Ελευθερία Μπουρνελάκη Πολιτικός Μηχανικός –Συγκοινωνιολόγος 
Ε.Μ.Π. 

• Ντόντορος Αθανάσιος  Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος 
Ε.Μ.Π. 

Ευχαριστούμε θερμά το ∆ήμαρχο Καλαμπάκας κ. Κ. Σακελλαρίου, τον 
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σωτήρη Παπαχρήστο, τον 
προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Κ. Τόλη,   τον μηχανικό της τεχνικής 
υπηρεσίας  κ. Ν. Λύχο, για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων και 
πληροφοριών κατά την εκπόνηση της μελέτης καθώς και για την συμβολή 
τους  στη  διατύπωση των προτάσεων. 

Επίσης  ευχαριστούμε θερμά την μηχανικό Μ. ∆ήμου για την πολύτιμη 
βοήθειά της στην συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και στην 
απογραφή της υφιστάμενης κατάστασης (μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων, 
ειδικές μετρήσεις και απογραφές στάθμευσης) καθώς στην συμβολή της 
διατύπωση των προτάσεων. 
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ – ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

Στο Σχήμα 1 και το συνημμένο Σχέδιο 1 απεικονίζεται το υφιστάμενο οδικό 
δίκτυο της περιοχής μελέτης, η ιεράρχησή του, οι υφιστάμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις, πεζόδρομοι, κλπ) και οι υφιστάμενοι χώροι 
στάθμευσης.  

Για την υφιστάμενη ιεράρχηση του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης 
λήφθηκαν υπόψη οι λειτουργίες που εξυπηρετούν οι οδοί  (σύνδεση με το 
κύριο οδικό δίκτυο, πρόσβαση στις παρόδιες χρήσεις) σε συνδυασμό με τη 
διατομή και τα γενικότερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά 
καταγράφηκαν. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω κριτήρια για την 
κατηγοριοποίηση των οδών αξιολογήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη  το μέγεθος 
της πόλης της Καλαμπάκας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια οι δρόμοι της πόλης κατατάσσονται ως 
ακολούθως:  

α.  Κύριο δίκτυο με σχετικά υψηλούς φόρτους, που εξυπηρετούν μεσαίου 
και μεγάλου μήκους διαμπερείς κινήσεις και κινήσεις εισόδων και εξόδων 
προς/από την πόλη.  Είναι δρόμοι με σχετικά καλά γεωμετρικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά. 

Όπως φαίνεται στο συνημμένο Σχέδιο 1 ως αρτηρίες (σε επίπεδο πόλης 
μεγέθους Καλαμπάκας) χαρακτηρίζονται οι οδοί: 

• Πίνδου 

• Τρικάλων 

• Ιωαννίνων 

• Καστρακίου 

β. Συλλεκτήριες οδοί με σχετικά υψηλούς, για την κλίμακα της πόλης, 
φόρτους οι οποίες κατανέμουν τις μετακινήσεις από τις αρτηρίες προς το 
τοπικό δίκτυο και  σημαντικές χρήσεις της πόλης. Αντίστροφα συλλέγουν τις 
μετακινήσεις από τις τοπικές οδούς και τις διοχετεύουν στο σύστημα των 
αρτηριών.  

Ως συλλεκτήριες χαρακτηρίζονται οι οδοί: 

• Ευθ. Βλαχάβα  

• Μετεώρων 

• Ρόδου 

• Σιδηροδρόμου 

• Κονδύλη 
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• Χριστοδ. Χατζηπέτρου  

• Χαρ. Τρικούπη 

• Μεγ. Αλεξάνδρου 

• Ράμμου – Μασούτα (από Λιαππίδη έως Χατζηπέτρου) 

• Αγίου Στεφάνου -  B. Ευαγγέλου – Μιλτιάδου – Σωκράτους 

• 25ης Μαρτίου 

• Ραμμίδη  

• Ελ. Βενιζέλου 

• Θ. Οικονόμου 

γ. Τοπικές οδοί για άμεση πρόσβαση με χαμηλές ταχύτητες και 
στάθμευση, στις περιοχές κατοικίας και τις άλλες χρήσεις γης. Ως τοπικές 
έχουν χαρακτηρισθεί όλες οι υπόλοιπες οδοί της περιοχής μελέτης. 

Πεζόδρομοι  

Υπάρχουν μεμονωμένα πεζοδρομημένα οδικά τμήματα : 

• στην οδό Ι. ∆ημουλά. Αποτελεί το μεγαλύτερο σήμερα πεζόδρομο της 
πόλης της Καλαμπάκας, κατά μήκος του οποίου αναπτύσσονται κυρίως 
χρήσεις αναψυχής (καφετέριες κτλ.) 

• στην οδό Θεμιστοκλέους 

Οδός Πίνδου  

Η οδός Πίνδου αποτελεί την κεντρική αρτηρία της πόλης, αλλά παράλληλα 
αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα στην ανάπτυξη και στη λειτουργία της και αν 
δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα το πρόβλημα με την πάροδο του χρόνου 
θα γίνεται συνεχώς εντονότερο. Πριν την νότια πολεοδομική ανάπτυξη  της 
πόλης της καλαμπάκας η οδός Πίνδου είχε το ρόλο της  περιφερειακής οδού. 
Σήμερα η οδός Πίνδου, η οποία παραμένει εθνικό οδικό δίκτυο,  διχοτομεί 
την πόλη και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σύνδεσης μεταξύ των δύο 
περιοχών (νότιο και βόρειο τμήμα). Η κυκλοφοριακή σύνδεση των δύο 
περιοχών, για τμήμα μεγαλύτερο των 1200 μέτρων γίνεται ουσιαστικά μόνο  
από τον κόμβο Πίνδου- ∆ημουλά στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο. Παρόλου που 
υπάρχει στο ύψος του ξενοδοχείου ∆ιβάνι  και  δεύτερη σύνδεση (κόμβος 
Πίνδου-Τρικάλων- Σύρου), αυτή δεν παρουσιάζει έως σήμερα ιδιαίτερα 
υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους λόγω της μη ανάπτυξης της πόλης στην 
περιοχή  αυτή. Η διατομή της οδού είναι διατομή κατηγορίας εθνικού οδικού 
δικτύου μη αστικού (1 Λωρίδα + 1 ΛΠΧ ανά κατεύθυνση), παρόλου η οδός 
διχοτομεί σήμερα σε όλο το τμήμα της περιοχή εντός σχεδίου πόλεως, η 
οποία μάλιστα έχει στο σύνολό της δομηθεί.   
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Το πρόβλημα σύνδεσης των δύο περιοχών εντοπίζεται όχι μόνο στην 
κυκλοφοριακή λειτουργία και στις μετακινήσεις των οχημάτων αλλά και στην 
διάσχιση της οδού Πίνδου από τους πεζούς. Οι διασχίσεις τις οδού θα έπρεπε 
να πραγματοποιούνται με ασφάλεια μέσω σηματοδοτούμενων 
κόμβων/διαβάσεων. Όμως αφενός η μεγάλη απόσταση μεταξύ των 
υφιστάμενων σηματοδοτών και αφετέρου το γεγονός ότι οι σηματοδότες είναι 
συχνά απενεργοποιημένοι, έχουν ως αποτέλεσμα η διάσχιση της οδού από 
τους πεζούς να πραγματοποιείται συνήθως «ατάκτως» και συνεπώς «μη 
προστατευμένα» με επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια. 

Η οδός Πίνδου εξυπηρετεί τη σύνδεση της Πύλης 1 με τις Πύλες 2, 3, 4 χωρίς 
τη διάσχιση βέβαια της κεντρικής περιοχής της πόλης (αλλά με  διαμπερείς 
κινήσεις μέσα από τον οικιστικό και εμπορικό ιστό της πόλης). Η Πίνδου 
λειτουργεί ως διπλής κατεύθυνσης και δεν χρησιμοποιείται στο βαθμό που θα 
έπρεπε από τα οχήματα με υπερτοπικό προορισμό, τα οποία αντί αυτής 
χρησιμοποιούν σε με μεγάλο βαθμό την οδό Τρικάλων και διασχίζουν 
διαμπερώς  το κέντρο της πόλης. Παρόλο αυτά, παρουσιάζει επαρκή 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά ώστε να αναλάβει σημαντικούς κυκλοφοριακούς 
φόρτους και να αποφορτίσει την κεντρική περιοχή της πόλης, η οποία 
παρουσιάζει και τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα. Η διαχείριση της 
οδού Πίνδου αποτελεί ίσως τον σοβαρότερο προβληματισμό για την 
κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης. Η ενσωμάτωση μιας πρώην 
περιφερειακής οδού με χαρακτηριστικά εθνικού οδικού δικτύου στο κύριο 
οδικό δίκτυο της πόλης (διαμπερείς κινήσεις βαρέων οχημάτων κτλ) θα 
πρέπει να γίνει  με γνώμονα την αύξηση της οδικής ασφάλειας της οδού και τη 
μείωση της ταχύτητας των διερχομένων οχημάτων.  

 

Οδός Τρικάλων 

Η οδός Τρικάλων, είναι ο κύριος εμπορικός δρόμος της κεντρικής περιοχής 
της πόλης, λειτουργεί σήμερα ως διπλής κατεύθυνσης και αποτελεί τμήμα του 
γραμμικού άξονα που διασχίζει την κεντρική περιοχή της πόλης στην 
κατεύθυνση ∆ύση – Ανατολή, συνδέοντας την Πύλη 1 (από / προς Τρίκαλα) 
με τις Πύλες 2, 3 και 4 (από / προς Ιωάννινα και Καστράκι). Η οδός τρικάλων 
διαθέτει πλάτος καταστρώματος 8 μέτρων με σειρά στάθμευσης εκ 
περιτροπής (μονά – ζυγά). Η κεντρική περιοχή της πόλης εκτίνεται κατά 
μήκος της οδού τρικάλων, η οποία παρουσιάζει υπερτοπικές και διαμπερείς 
κινήσεις, οι οποίες δεν έχουν προορισμό την κεντρική περιοχή με αποτέλεσμα 
να επιβαρύνουν κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά (ρύποι και ακουστική 
όχληση)  το εμπορικό, το ψυχαγωγικό και διοικητικό κέντρο της πόλης χωρίς 
ιδιαίτερο λόγο. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο περίπατος στην πόλη, έχει 
αντικατασταθεί με την διάσχιση της οδού Τρικάλων με το αυτοκίνητο. 
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Η οδός Τρικάλων, εμφανίζει την συνήθη παθογένεια των παρόμοιων 
ελληνικών οδών που παρουσιάζουν ταυτόχρονα τα δύο παρακάτω 
χαρακτηριστικά:  

• Οδός ∆ιπλής κατεύθυνσης  

• Εμπορική, ψυχαγωγική,διοικητική δραστηριότητα εκτέρωθεν της οδού 

Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω χαρακτηριστικών  οδηγούν αναπόφευκτα 
σε παράνομες στάσεις καθώς και σε παράνομες μικρής και μακράς διάρκειας 
σταθμεύσεις, τόσο των επισκεπτών των εν λόγω χρήσεων, όσο και για 
φορτοεκφορτώσεις. Οι παράνομες στάσεις και σταθμεύσεις 
πραγματοποιούνται στη λωρίδα του ενός ρεύματος κυκλοφορίας, οπότε  
δημιουργούνται προβλήματα, σοβαρές καθυστερήσεις και τριβές στην 
κυκλοφορία. Στα παρακάτω κεφάλαια, αναλύονται οι κυκλοφοριακοί φόρτοι 
και οι επιπτώσεις της παράνομης στάθμευσης επί της οδού Τρικάλων στην 
κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων. Αν η παραπάνω οδός με τους ίδιους 
κυκλοφοριακούς φόρτους και τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά ήταν μονής 
κατεύθυνσης δεν θα υπήρχε κυκλοφοριακό πρόβλημα. 

Άλλες Οδοί 

Παρόμοια προβλήματα με την οδό Τρικάλων παρουσιάζουν και όλες οι άλλες 
οδοί, οι οποίες παρουσιάζουν τα παραπάνω δύο χαρακτηριστικά, όπως η 
οδός Ευθ. Βλαχάβα, η οδός Σιδηροδρόμου, η οδός Κονδύλη (μεταξύ  
Τρικάλων και Πίνδου) και η οδός Ιωαννίνων.  

Η οδός Ιωαννίνων ως συνέχεια της οδού Τρικάλων παρουσιάζει τα ίδια 
χαρακτηριστικά με την διαφοροποίηση ότι το πλάτος καταστρώματος είναι 
περίπου 10 μέτρα  που επιτρέπει «την ομαλή κίνηση» των οχημάτων ακόμα 
και  όταν έχουν σταθμεύσει παράνομα μια σειρά αυτοκινήτων. 

Η οδός Ευθ. Βλαχάβα αποτελεί σημαντικό άξονα της περιοχής μελέτης και 
συνδέει την περιοχή του ∆ημαρχείου με τη βόρεια περιοχή της Καλαμπάκας. 
Κατά μήκος της οδού λειτουργούν εμπορικά καταστήματα και χρήσεις 
αναψυχής και παρότι δεν επιτρέπεται η στάθμευση λόγω γεωμετρίας, 
παρουσιάζει εκτεταμένη παράνομη στάθμευση που δημιουργεί καθυστερήσεις  
κατά τη συνάντηση δύο αντίθετα κινούμενων οχημάτων. 

Η οδός Αγίου Στεφάνου αποτελεί και αυτή μια σημαντική συλλεκτήρια οδό και  
παρουσιάζει κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω μικρού πλάτους οδού και λόγω 
της παρακείμενης χρήσης κατοικίας που δημιουργεί την ανάγκη για 
στάθμευση των κατοίκων.   

Επίσης επισημαίνεται ότι:  

• ∆εν υπάρχει σαφής ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού 
δικτύου τέτοια ώστε, σε συνδυασμό και με την κατάλληλη 
πληροφοριακή σήμανση, να καθοδηγεί τους διερχόμενους και τους 
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επισκέπτες της πόλης, μέσω ενός σαφώς καθορισμένου δικτύου το 
οποίο θα έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί τέτοιου είδους μετακινήσεις.  

• ∆εν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ροής πεζών (πεζόδρομοι – 
διευρυμένα πεζοδρόμια), και ποδηλατων  που να ενώνει τις γειτονιές 
με τον κεντρικό πυρήνα της πόλης, όπου λειτουργούν εμπορικά 
καταστήματα και έχουν αναπτυχθεί χρήσεις αναψυχής. Εξαίρεση 
αποτελούν κάποιες αποσπασματικές πεζοδρομήσεις. Η ανάπτυξη ενός 
δικτύου ροής πεζών σε όλη την έκταση της περιοχής μελέτης και κατ’ 
επέκταση σε όλη την πόλη, με πεζοδρομήσεις, δημιουργία οδών ήπιας 
κυκλοφορίας και διευρύνσεις πεζοδρομίων, που θα ενοποιήσουν τους 
χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και κοινωφελών λειτουργιών, τις 
γειτονιές με το κέντρο, αναμένεται να ευνοήσει τη πεζή μετακίνηση και 
να συντελέσει στην αισθητική αναβάθμιση όλης της Καλαμπάκας που 
σημαίνει καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους πολίτες της και αύξηση της 
τουριστικής κίνησης.  

• ∆εν υπάρχουν οργανωμένοι χώροι στάθμευσης, στους οποίους με 
κατάλληλη σήμανση να καθοδηγείται ο οδηγός και κυρίως ο 
επισκέπτης - τουρίστας στην πόλη, παρότι υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι 
όπως στην Αγορά και στο ∆ιβάνη. 
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3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

3.1 Μετρήσεις Στρεφουσών Κινήσεων και Σύνθεσης Κυκλοφορίας 

Για την ανάλυση της λειτουργίας των βασικών κόμβων της περιοχής μελέτης 
διενεργήθηκαν από παρατηρητές, μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων 
στρεφουσών κινήσεων την περίοδο από  26/6 έως 3/07 του 2012. Οι 
μετρήσεις κάλυψαν δύο περιόδους : τη πρωινή περίοδο 10:00 – 14:00 και τη 
απογευματινή  περίοδο 18:00 – 20:00. Κατά την πρωινή περίοδο 
διενεργήθηκαν μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου σε 20 κόμβους. Κατά την 
απογευματινή περίοδο διενεργήθηκαν μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου σε 
12 κόμβους τις ημέρες που τα καταστήματα λειτουργούσαν και το απόγευμα 
(∆ευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή). Η κάθε μέτρηση είχε διάρκεια από 1 έως 
2,5 ώρες ανάλογα με την σημαντικότητα του κάθε κόμβου.  

Οι μετρήσεις διενεργήθηκαν από καταμετρητές οι οποίοι κατέγραφαν τα 
οχήματα στο ειδικό έντυπο (Σχήμα 2) απευθείας σε Μονάδες Επιβατικών 
Αυτοκινήτων (Μ.Ε.Α.) χρησιμοποιώντας, τους ακόλουθους συντελεστές 
μετατροπής: 
 
• ΙΧ, ταξί, ημιφορτηγό : 1.0 Μ.Ε.Α. 
• Φορτηγό, Λεωφορείο : 2.0 Μ.Ε.Α. 
• Μοτοποδήλατο : 0.33 Μ.Ε.Α. 
 
Οι μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων πραγματοποιήθηκαν συνολικά σε 20 
κόμβους στις εξής διασταυρώσεις: 
 
Κ1: Πίνδου - Μετεώρων 

Κ2: Πίνδου - Ρόδου 

Κ3: Πίνδου - Σιδηροδρόμου  

Κ4: Πίνδου - Κονδύλη 

Κ5: Πίνδου - ∆ημουλά 

Κ6: Πίνδου - Τρικάλων 

Κ7: Αγίου Στεφάνου - Τρικάλων 

Κ8: Τρικάλων  - Ασκληπιού 

Κ9: Τρικάλων - ∆ημουλά 

Κ10: Τρικάλων – Ραμίδη 

Κ11: Τρικάλων – Κονδύλη 

Κ12: Τρικάλων – Σιδηροδρόμου 

Κ13: Σιδηροδρόμου – Χατζηπέτρου 
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Κ14:  Τρικάλων - Ράμου 

Κ15: Χατζηπέτρου – Ρόδου – Οικονόμου 

Κ16-Κ17: Πλατεία ∆ημαρχείου 

Κ18: Μετεώρων – Ιωαννίνων 

Κ19: Βλαχάβα – Κονδύλη 

Κ20: Κονδύλη – Ράμμου 

Παράλληλα την ίδια περίοδο  διενεργήθηκε μέτρηση σύνθεσης κυκλοφορίας 
σε διατομή της οδού Τρικάλων  (βασικού άξονα της περιοχής μελέτης) και 
συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Σιδηροδρόμου και Κονδύλη (στο ύψος της 
Εθνικής Τράπεζας) από τις 07:00 π.μ έως τις 21:00μ.μ. Επίσης διενεργήθηκε 
μέτρηση σύνθεσης κυκλοφορίας σε διατομή της οδού Πίνδου  και 
συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Σιδηροδρόμου και Κονδύλη από τις 07:00 π.μ 
έως τις 21:00μ.μ. Σκοπός των μετρήσεων ήταν ο προσδιορισμός της 
σύνθεσης της κυκλοφορίας σε ποσοστά επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. και ταξί,  
φορτηγών, λεωφορείων και δικύκλων καθώς και η διακύμανση του 
κυκλοφοριακού φόρτου εντός της ημέρας. Οι μετρήσεις σύνθεσης 
κυκλοφορίας διεξήχθησαν εντός των περιόδων αιχμής με τη συμπλήρωση του 
ειδικού εντύπου (Σχήμα 3). Η καταγραφή της σύνθεσης στην οδό Τρικάλων 
έγινε με χρήση βιντεοκάμερας. Τα στοιχεία των μετρήσεων των 
κυκλοφοριακών φόρτων στρεφουσών κινήσεων και  οι αναλυτικές μετρήσεις  
σύνθεσης κυκλοφορίας δίνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας.  
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Σχήμα 2. Έντυπο Μετρήσεων Στρεφουσών Κινήσεων 
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Σχήμα 3. Έντυπο Μετρήσεων Σύνθεσης Κυκλοφορίας 

ΦΟΡΤΗΓΑ ΛΟΙΠΑ 
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3.2 Ανάλυση Μετρήσεων Κυκλοφορίας - Επεξεργασία Στοιχείων 
Μετρήσεων 

 
Η ανάλυση των μετρήσεων κυκλοφορίας ακολούθησε τα εξής στάδια : 
 
α) Επεξεργασία των μετρήσεων σύνθεσης κυκλοφορίας στις διατομές των 

οδών Τρικάλων και Πίνδου, προσδιορισμός ωρών αιχμής, κατάρτιση 
διαγράμματος ωριαίας διακύμανσης κυκλοφοριακών φόρτων τυπικής 
ημέρας για το βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης, 
προσδιορισμός της ποσοστιαίας κατανομής των διαφόρων τύπων 
οχημάτων στις ώρες αιχμής 

 
γ) Επεξεργασία των μετρήσεων στρεφουσών κινήσεων, προσδιορισμός 

κατανομής στρεφουσών κινήσεων και υπολογισμός των φόρτων ωρών 
αιχμής, με τη βοήθεια των μετρήσεων κυκλοφορίας και των 
διαγραμμάτων ωριαίας διακύμανσης κυκλοφοριακών φόρτων.  

 
δ) ∆ημιουργία χαρτών κυκλοφοριακών φόρτων που απεικονίζουν τα 

υφιστάμενα μεγέθη κυκλοφορίας (διατομές και στρέφουσες κινήσεις), 
εκφρασμένα σε Μ.Ε.Α,  κατά την ώρα πρωινής και βραδινής αιχμής μιας 
τυπικής ημέρας. 

 
Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι, οι μετρήσεις σύνθεσης και οι μετρήσεις 
στρεφουσών κινήσεων αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό της 
ημερήσιας διακύμανσης κυκλοφορίας και τον εντοπισμό των ωρών αιχμής  
στο βασικό οδικό δίκτυο της πόλης.  

Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται η ωριαία διακύμανση κυκλοφοριακού φόρτου 
(ΜΕΑ) στην οδό Τρικάλων και στο Σχήμα 5 η ωριαία διακύμανση 
κυκλοφοριακού φόρτου (ΜΕΑ) στην οδό Πίνδου.  Στα Σχήματα 6α, 6β, 6γ 
παρουσιάζεται η σύνθεση κυκλοφορίας στην οδό Τρικάλων ανά κατεύθυνση 
και στο σύνολο των δύο κατευθύνσεων, κατά τις ώρες αιχμής της οδού και 
στο σύνολο της περιόδου μετρήσεων (07:00 – 21:00). Στα Σχήματα 7α, 7β, 
7γ παρουσιάζεται η σύνθεση κυκλοφορίας στην οδό Πίνδου ανά κατεύθυνση 
και στο σύνολο των δύο κατευθύνσεων, κατά τις ώρες αιχμής της οδού και 
στο σύνολο της περιόδου μετρήσεων (07:00 – 21:00). 

Με βάση τις μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων και αφού έγιναν οι απαραίτητες 
αναγωγές (με δεδομένο ότι οι μετρήσεις έγιναν σε διαφορετικές ημέρες και σε 
γειτονικές ώρες), ώστε να συγκλίνουν οι τιμές των κυκλοφοριακών φόρτων σε 
γειτονικούς κόμβους, υπολογίστηκαν οι ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι 
στις σημαντικότερες διατομές του οδικού δικτύου για τις ώρες κυκλοφοριακής 
αιχμής (πρωινή και βραδινή). 
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Οι προκύπτοντες σύμφωνα με τα ανωτέρω ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι και 
το διάγραμμα κυκλοφοριακών φόρτων στην υπό μελέτη περιοχή κατά την 
ώρα πρωινής και απογευματινής αιχμής παρουσιάζονται στα Σχήματα 10, 
11, 12, 13 και τα επισυναπτόμενα Σχέδια  2, 3, 4 και 5 (κλ.1:2.000) .  
 
Από τους χάρτες κυκλοφοριακών φόρτων και τα διαγράμματα ωριαίας 
διακύμανσης κυκλοφορίας, προκύπτουν οι ακόλουθες επισημάνσεις: 
 
• Η πρωινή αιχμή παρουσιάζεται μεταξύ 11:00 και 12:00 και η βραδινή 

μεταξύ 20:00 και 21:00 

• Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι σχετικά μικροί και δεν δικαιολογούν το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κεντρική περιοχή της  
πόλης της Καλαμπάκας. 

• Με βάση τα διαγράμματα της διακύμανσης, ο φόρτος διατομής (σύνολο 
των δύο κατευθύνσεων) της οδού Τρικάλων κυμαίνεται από 245 ΜΕΑ 
(ώρες εκτός αιχμής) έως 550 περίπου ΜΕΑ κατά την πρωινή αιχμή 
(11:00 – 12:00), και 425 έως 450 ΜΕΑ κατά τη βραδινή αιχμή (19:00 - 
20:00 και 20:00 – 21:00). Ανά κατεύθυνση, ο φόρτος προς Τρίκαλα 
κυμαίνεται από 135 ΜΕΑ έως 280 ΜΕΑ (11:00- 12:00), ενώ προς το 
δημαρχείο από 110 ΜΕΑ (εκτός αιχμής) έως 255 ΜΕΑ (11:00 – 12:00). 
Ο φόρτος διατομής (σύνολο των δύο κατευθύνσεων) της οδού Πίνδου 
κυμαίνεται από 245 ΜΕΑ (ώρες εκτός αιχμής) έως 450 περίπου ΜΕΑ 
κατά την πρωινή αιχμή (11:00 – 12:00), και 325 ΜΕΑ κατά τη βραδινή 
αιχμή. Ανά κατεύθυνση, ο φόρτος προς Τρίκαλα κυμαίνεται από 110 
ΜΕΑ έως 200 ΜΕΑ (11:00- 12:00), ενώ προς Ιωάννινα από 135 ΜΕΑ 
(εκτός αιχμής) έως 250 ΜΕΑ (11:00 – 12:00). 

• Από τις μετρήσεις σύνθεσης της κυκλοφορίας διαπιστώνεται ότι το 
ποσοστό Ι.Χ αυτοκινήτων στην κεντρική περιοχή της πόλης (οδός 
Τρικάλων) κυμαίνεται από 76 % έως 79% περίπου. Στην οδό Πίνδου 
(περιμετρικός) τα ποσοστά Ι.Χ αυτοκινήτων είναι υψηλότερα και 
κυμαίνονται από 81% έως 84%. 

• Το ποσοστό των φορτηγών είναι αυξημένο κατά μήκος της οδού Πίνδου 
σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό στην κεντρική περιοχή. Αναλυτικά, 
στην οδό Τρικάλων (κεντρική περιοχή) το ποσοστό φορτηγών είναι της 
τάξης του 0,3% , ενώ στην οδό Πίνδου το ποσοστό φορτηγών είναι της 
τάξης του 8% (σύνολο δύο κατευθύνσεων) και στην πρωινή ώρα αιχμής 
το ποσοστό αγγίζει το 14% (κατεύθυνση προς Ιωάννινα), το οποίο 
κρίνεται αρκετά μεγάλο για οδό που διασχίζει την πόλη. Από τα 
παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα, ότι τα ημιφορτηγά και φορτηγά 
διασχίζουν περιμετρικά την πόλη και η κυκλοφορία τους δεν επιβαρύνει 
τις οδούς της κεντρικής περιοχής. Η ενσωμάτωση μιας πρώην 
περιφερειακής οδού (με χαρακτηριστικά εθνικού οδικού δικτύου και 
αυξημένα ποσοστά βαρέων οχημάτων) στον οικιστικό και εμπορικό ιστό 
της πόλης πρέπει να γίνει με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων και 
παρεμβάσεων που θα  μειώνουν  την ταχύτητα των οχημάτων  και θα  
αυξάνουν την οδική ασφάλεια της οδού. Ένα τέτοιο μέτρο είναι ο 
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κατάλληλος συντονισμός των σηματοδοτών με σκοπό την μείωση της 
ταχύτητας κατά την έισοδο στην αστική περιοχή. Ένα άλλο μέτρο είναι η 
εφαρμογή κατάλληλης  οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, η 
τοποθέτησης καμερών ταχύτητας και φυσικά η αστυνόμευση της. 

• Όσον αφορά στο ποσοστό των δικύκλων, είναι μεγαλύτερο στην 
κεντρική περιοχή (οδός Τρικάλων) και κυμαίνεται στο 18% περίπου, ενώ 
στην περιμετρική οδό Πίνδου κυμαίνεται στο 6% περίπου.  

• Την ημέρα Παρασκευή, επειδή πολλοί οδηγοί επιλέγουν ενναλακτικές 
διαδρομές ως προς την οδό Τρικάλων, (λόγω του ότι η Τρικάλων 
παραλύει από τις παράνομες σταθμεύσεις)  παρατηρήθηκε μικρότερος 
φόρτος σε σχέση με μια άλλη καθημερινή ημέρα αλλά φυσικά 
περισσότερες παράνομες στάσεις και σταθμεύσεις.  

• Η σύνδεση της περιοχής Νότια και Βόρεια της Πίνδου γίνεται κυρίως 
μέσω της οδού που είναι συνέχεια της ∆ημουλά. Η  διάνοιξη της οδού 
Μετεώρων αναμένεται να μειώσει τις περιπορείες και μεγάλο μέρος της 
διάσχυσης της Πίνδου. Η διάνοιξη αυτή είναι σημαντική και 
ενσωματώνεται στην γενικότερη επίλυση της κυκλοφοριακης 
οργάνωσης της πόλης, όπως θα δούμε παρακάτω στις προτάσεις. 
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4. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

4.1 Απογραφή στάθμευσης 

Στην περιοχή μελέτης διενεργήθηκε απογραφή στάθμευσης τη ∆ευτέρα 25 
Ιουνίου 2012. Η καταγραφή των στοιχείων της στάθμευσης, έλαβε χώρα στο 
χρονικό διάστημα 09:00 – 13:00, κατά το οποίο εμφανίζεται η σημαντικότερη 
αιχμή της ζήτησης σε θέσεις στάθμευσης, αφού είναι ανοικτά τα εμπορικά 
καταστήματα και λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες της περιοχής, ενώ 
συνυπάρχουν και πολλές σταθμεύσεις οχημάτων κατοίκων.  

Για τον προσδιορισμό των σταθμευμένων οχημάτων που ανήκουν σε 
κατοίκους, διεξήχθη απογραφή και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες (03:00 – 
05:00)  κατά την οποία καταγράφηκε το σύνολο των σταθμευμένων 
οχημάτων, ανεξάρτητα αν είχαν σταθμεύσει νόμιμα ή παράνομα. Με δεδομένο 
ότι τις ώρες που έγινε η απογραφή ελάχιστα είναι τα οχήματα των θαμώνων 
των  χώρων αναψυχής, προκύπτει με ασφαλή προσέγγιση  η ζήτηση για 
θέσεις στάθμευσης των κατοίκων της περιοχής μελέτης. 

Σκοπός των απογραφών ήταν η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων 
στοιχείων που συνθέτουν την πλήρη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης 
στάθμευσης στην περιοχή μελέτης. Η υφιστάμενη κατάσταση στάθμευσης για 
το σύνολο της περιοχής μελέτης απεικονίζεται στο συνημμένο Σχέδιο 6 και το 
Σχήμα 14.  

Η καταγραφή της υφιστάμενης στάθμευσης έγινε με μοναδικό κριτήριο τον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σε πολλές περιπτώσεις είτε λόγω γεωμετρίας 
(οδός Κονδύλη)  είτε λόγω απόστασης από κόμβο, σήμα ΣΤΟΠ, σηματοδότη 
κτλ σταθμεύσεις οι οποίες φαίνονται νόμιμες και φαινομενικά δεν εμποδίζουν 
την διερχόμενη κυκλοφορία έχουν συμπεριληφθεί ως παράνομες λόγω ΚΟΚ. 
Π.χ στη οδό Κονδύλη υπάρχει μια «νομοποιημένη» παράνομη στάθμευση, η 
οποία πραγματοποιείται πάνω στο πεζοδρόμιο και παρότι δεν εμποδίζει την 
κυκλοφορία όπως συμβαίνει στην οδό Βλαχάβας δεν μπορεί να θεωρηθεί 
νόμιμη εκτός αν διαπλατυνθεί το οδόστρωμα. 

Για την καλύτερη επεξεργασία των στοιχείων η ορίστηκαν οι δύο υποπεριοχές 
-Ζώνες στάθμευσης Α και Β (όπως παρουσιάζονται με διακεκομμένη κίτρινη 
γραμμή στο Σχέδιο 6 και Σχήμα 14), οι οποίες παρουσιάζουν σχετικά κοινά 
χαρακτηριστικά στάθμευσης και χρήσεις γης. Συγκεκριμένα η Ζώνη Α 
οριοθετείται από τις οδούς Καστρακίου, Ευθ. Βλαχάβα, Λιαππίδη,  Ραμμίδη, 
Πίνδου, Ιωαννίνων και η Ζώνη Β από τις οδούς Γκέκα, Ασκληπιού, Τρικάλων, 
Χ. Τρικούπη, Χατζηπέτρου και Ραμμίδη Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί 
παρατίθενται τα συγκεντρωτικά στοιχεία των απογραφών στάθμευσης τόσο 
για το σύνολο της περιοχής μελέτης, όσο και για τις ως ανωτέρεω οριζόμενες 
Ζώνες Α και Β. Επιπλέον, δίνονται στοιχεία προσφοράς και ζήτησης για την 
οδό Τρικάλων, το βασικό εμπορικό  δρόμο της περιοχής μελέτης. 
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Πίνακας 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα  βασικά σημεία που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων της 
απογραφής στη Ζώνη Α είναι τα ακόλουθα: 

• Οι νόμιμες θέσεις στην οδό ανέρχονται σε 543, εκ των 
οποίων οι 501 (ήτοι το 92%) βρέθηκαν κατειλημμένες, κατά τη 
διάρκεια της απογραφής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει 
πρόβλημα στην ανεύρεση κενής νόμιμης θέσης στάθμευσης στην 
περιοχή. 

• Καταγράφηκαν 230 παράνομα σταθμευμένα οχήματα ήτοι 
ποσοστό 31.5% του συνόλου των σταθμευμένων οχημάτων στην 
περιοχή, ήταν σταθμευμένα παράνομα 

• Το σύνολο των σταθμευμένων οχημάτων που προέκυψε κατά 
την απογραφή (501 νόμιμα και 230 παράνομα) ανέρχεται σε 731.  

• Το ισοζύγιο θέσεων στάθμευσης στην οδό στην περιοχή 
μελέτης είναι αρνητικό, προκύπτει δηλαδή φαινόμενο έλλειμμα 
188 θέσεων στάθμευσης (731 σταθμεύσεις - 543 νόμιμες 
θέσεις) κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το ισοζύγιο στάθμευσης 
υπολογίζεται από τον αριθμό των παράνομα σταθμευμένων 
οχημάτων κατά τις ώρες της καταγραφής, μείον τις κενές νόμιμες 
θέσεις ή απλούστερα από το σύνολο των σταθμευμένων 
οχημάτων μείον τον αριθμό των νόμιμων προσφερόμενων 
θέσεων. Σε περίπτωση θετικής διαφοράς εκτιμάται ότι υπάρχει 
έλλειμμα θέσεων στάθμευσης (ίσο με τη διαφορά), ενώ, αν η 
διαφορά είναι αρνητική, τότε υπάρχει περίσσευμα σε θέσεις 
στάθμευσης.  

• Τα σταθμευμένα οχήματα που καταγράφηκαν κατά τη 
μεταμεσονύκτια απογραφή ανέρχονται σε 357 
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Στην εξεταζόμενη περιοχή λειτουργεί άτυπα ένας  δημόσιος υπαίθριος 
χώρος στάθμευσης (Αγορά) εκτός οδού, χωρητικότητας 60 περίπου  
οχημάτων, ο οποίος παρουσιάζει  πληρότητα κάτω του 50%. Αξίζει να 
σημειωθεί πως ο χώρος στάθμευσης δεν είναι διαμορφωμένος, δεν 
συνοδεύεται από κατάλληλη σήμανση και πως την ημέρα αιχμής 
(Παρασκευή) ο χώρος αυτός φιλοξενεί μέρος της λαϊκής αγοράς και 
δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες στάθμευσης της 
περιοχής.  

Τα  βασικά σημεία που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων της 
απογραφής στη Ζώνη Β είναι τα ακόλουθα: 

• Οι νόμιμες θέσεις στην οδό ανέρχονται σε 217, εκ των 
οποίων οι 176 (ήτοι το 81%) βρέθηκαν κατειλημμένες, κατά τη 
διάρκεια της απογραφής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν είναι 
εύκολη η ανεύρεση κενής νόμιμης θέσης στάθμευσης στην 
περιοχή. 

• Καταγράφηκαν 45 παράνομα σταθμευμένα οχήματα ήτοι 
ποσοστό 20% του συνόλου των σταθμευμένων οχημάτων στην 
περιοχή, ήταν σταθμευμένα παράνομα 

• Το σύνολο των σταθμευμένων οχημάτων που προέκυψε κατά 
την απογραφή (176 νόμιμα και 45 παράνομα) ανέρχεται σε 221.  

• Το ισοζύγιο θέσεων στάθμευσης στην οδό στην περιοχή 
μελέτης είναι αρνητικό, προκύπτει δηλαδή φαινόμενο έλλειμμα 
4 θέσεων στάθμευσης (221 σταθμεύσεις - 217 νόμιμες θέσεις) 
κατά τη διάρκεια της ημέρας.  

• Τα σταθμευμένα οχήματα που καταγράφηκαν κατά τη 
μεταμεσονύκτια απογραφή ανέρχονται σε 162 

Σε ότι αφορά στο σύνολο της περιοχής μελέτης, τα  βασικά σημεία που 
προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων της απογραφής είναι τα 
ακόλουθα: 

• Οι νόμιμες θέσεις στην οδό ανέρχονται σε 1154, εκ των 
οποίων οι 920 (ήτοι το 80% περίπου) βρέθηκαν 
κατειλημμένες, κατά τη διάρκεια της απογραφής. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι δεν είναι εύκολη η ανεύρεση κενής νόμιμης θέσης 
στάθμευσης στην περιοχή. 

• Καταγράφηκαν 427 παράνομα σταθμευμένα οχήματα ήτοι 
ποσοστό 32% του συνόλου των σταθμευμένων οχημάτων στην 
περιοχή, ήταν σταθμευμένα παράνομα 
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• Το σύνολο των σταθμευμένων οχημάτων που προέκυψε κατά 
την απογραφή (920 νόμιμα και 427 παράνομα) ανέρχεται σε 
1347.  

• Το ισοζύγιο θέσεων στάθμευσης στην οδό στην περιοχή 
μελέτης είναι αρνητικό, προκύπτει δηλαδή φαινόμενο έλλειμμα 
193 θέσεων στάθμευσης (1347 σταθμεύσεις - 1154 νόμιμες 
θέσεις) κατά τη διάρκεια της ημέρας.  

• Τα σταθμευμένα οχήματα που καταγράφηκαν κατά τη 
μεταμεσονύκτια απογραφή ανέρχονται σε 937. 
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4.2 Έρευνα  Χαρακτηριστικών Στάθμευσης 

4.2.1 ∆ιαδρομές έρευνας χαρακτηριστικών στάθμευσης   

Οι έρευνες χαρακτηριστικών στάθμευσης διεξήχθησαν στην κεντρική περιοχή 
της πόλης τις Καλαμπάκας κατά μήκος της επιλεγμένης διαδρομής στην 
περιοχή μελέτης, η οποία παρουσιάζεται στον παρακάτω Σχήμα 12. Οι 
παρατηρητές, με χρήση βιντεοκάμερας, κατέγραφαν τα οχήματα τα οποία 
ήταν σταθμευμένα παρά το κράσπεδο (νόμιμα ή παράνομα),. Η καταγραφή 
επαναλαμβανόταν κάθε μια ώρα με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα στοιχεία να 
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από τις 6:00 το πρωί έως τις 22:00 το 
βράδυ. 
 
Σχήμα 15. ∆ιαδρομή Έρευνας Χαρακτηριστικών Στάθμευσης 

 
 
Στη συνέχεια επιλέχθηκαν τα τμήματα της παραπάνω διαδρομής τα οποία 
ήταν αντιπροσωπευτικά από πλευράς χρήσεων γης και είδους στάθμευσης 
(νόμιμη χωρίς περιορισμό, παράνομη), έγινε επεξεργασία των στοιχείων και 
υπολογίστηκαν οι δείκτες στάθμευσης. Πιο συγκεκριμένα οι πλευρές οι οποίες 
θεωρήθηκαν χαρακτηριστικές και στις οποίες πραγματοποιήθηκε ανάλυση 
των στοιχείων των μετρήσεων είναι οι ακόλουθες:  

 
• Τρικάλων (Ο.Τ 38, 40, 51) Κυρίως Νόμιμη στάθμευση, Παράνομη 

στάθμευση στις γωνίες ή διπλή σειρά.  
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• Γ. Κονδύλη  (Ο.Τ. 51, 40, 38) Απαγορεύεται η στάθμευση.  
Παράνομη στάθμευση (σε πεζοδρόμιο) χωρίς να δημιουργεί 
ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό. 

• Ευθ. Βλαχάβα (Ο.Τ 39, 38, 37) Απαγορεύεται η στάθμευση. 
Παράνομη στάθμευση που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην 
κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων. 

 

4.2.2 Aποτελέσματα Έρευνας Χαρακτηριστικών Στάθμευσης   

 
Για την επεξεργασία των στοιχείων, για κάθε εξεταζόμενη πλευρά Ο.Τ., οι 
σταθμεύσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε νόμιμες και παράνομες και 
δημιουργήθηκαν τριγωνικοί πίνακες αφίξεων – αναχωρήσεων για τη νόμιμη 
και την παράνομη στάθμευση στην περιοχή μελέτης (Πίνακες 2, 3 αντίστοιχα) 
με βάση τους οποίους υπολογίσθηκαν οι δείκτες χαρακτηριστικών 
στάθμευσης. 

Πιο συγκεκριμένα προσδιορίστηκαν τα ακόλουθα ανά κατηγορία στάθμευσης 
(νόμιμη – παράνομη) (Πίνακας 4 και Πίνακας 5): 

• Προσφορά P : ο αριθμός των νόμιμων θέσεων στάθμευσης 

• Μέγιστος αριθμός καταγραφέντων παράνομα σταθμευμένων 
οχημάτων σε χρονική περίοδο μιας ώρας: αποτελεί το μέγιστο 
αριθμό παράνομα σταθμευμένων οχημάτων σε μια θεωρητική στιγμή. 
Ο υπολογισμός της εναλλαγής της παράνομης στάθμευσης γίνεται με 
την παραδοχή ότι ο αριθμός των παράνομων θέσεων ισούται με τη 
μέγιστη συσσώρευση των παράνομα σταθμευμένων οχημάτων. 

• Όγκος σταθμεύσεων q: ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που 
σταθμεύσανε από τις 06:00 – 22:00 

• ∆είκτης εναλλαγής στάθμευσης (q/P): ο αριθμός των διαφορετικών 
οχημάτων που σταθμεύουν σε μία δεδομένη θέση κατά τη διάρκεια της 
περιόδου καταγραφής. Εκφράζει τον βαθμό χρησιμοποίησης των 
θέσεων στάθμευσης της περιοχής (οχήματα που σταθμεύσανε/θέση) 

• Σύνολο καταγραφέντων οχημάτων στις 06:00-07:00 το πρωί και 
αντίστοιχο ποσοστό (%) ως προς τη προσφορά (P) και ως προς 
τον όγκο των σταθμεύσεων (q). Tα σταθμευμένα οχήματα στις 06:00 
το πρωί αντιστοιχούν και στα οχήματα τα οποία καταγράφηκαν κατά 
την νυχτερινή μέτρηση στάθμευσης και θεωρητικά ανήκουν σε 
κατοίκους της περιοχής. 

• Σύνολο καταγραφέντων οχημάτων που δεν μετακινήθηκαν στη 
διάρκεια της έρευνας (κάτοικοι) και αντίστοιχο ποσοστό (%) ως 
προς τον όγκο των σταθμεύσεων (q). Tα οχήματα τα οποία δεν 
μετακινήθηκαν στη διάρκεια της έρευνας θεωρητικά ανήκουν σε 
κατοίκους της περιοχής. 
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• Σύνολο καταγραφέντων οχημάτων που ήρθαν και έφυγαν και 
αντίστοιχο ποσοστό (%) ως προς τον όγκο των σταθμεύσεων (q).  
Tα οχήματα τα οποία αφίχθηκαν και αποχώρησαν στη διάρκεια της 
έρευνας εκτιμάται ότι θεωρητικά ανήκουν σε επισκέπτες της περιοχής.  

• Σύνολο καταγραφέντων οχημάτων στις 21:00-22:00 το βράδυ και 
αντίστοιχο ποσοστό (%) ως προς τον όγκο των σταθμεύσεων (q). 

• Μέση διάρκεια στάθμευσης Επισκεπτών D (ώρες): Μέσος χρόνος 
παραμονής των οχημάτων 

• Μέγιστη συσσώρευση οχημάτων (%): μέγιστο ποσοστό κατάληψης 
των προσφερομένων θέσεων στάθμευσης στην διάρκεια της έρευνας 

 
 
Επίσης με βάση τους τριγωνικούς πίνακες δημιουργήθηκαν τα παρακάτω 
διαγράμματα (Σχήμα 16 έως Σχήμα 21): 
 
• Κατανομή χρονικής διάρκεια στάθμευσης κατά τη διάρκεια της έρευνας 

• Κατανομή χρονικής διάρκειας στάθμευσης οχημάτων που αφίχθηκαν και 
αποχώρησαν κατά τη χρονική διάρκεια της έρευνας (∆ιαβατικά οχήματα) 

• ∆ιακύμανση συσσώρευσης κατά τη διάρκεια της έρευνας 

• Ωριαία διακύμανση της ζήτησης για στάθμευση και η εξέλιξη της σχέσης 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατά τη διάρκεια της ημέρας 
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Πίνακας 2. ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΙΞΕΩΝ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΝΟΜΙΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ( ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 
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Πίνακας 3. ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΙΞΕΩΝ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ  
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Πίνακας 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ (Ο∆ΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνολικός Αριθμός Θέσεων P 24
Σύνολο Καταγραφέν των  Οχημάτων Σ 96

Πρωιν ή Παρουσία (κάτοικοι) A 3
Ποσοστό (%) pA 3%

Αριθμός Οχημάτων  που δεν  μετακιν ήθηκαν  (κάτοικοι) A2 0
Ποσοστό (%) pA2 0%

Αριθμός οχημάτων  που ήρθαν  και έφυγαν B 86
Ποσοστό (%) pB 90%

Βραδυνή Παρουσία Γ 7
Ποσοστό (%) pΓ 7%

Μέση Διάρκεια Στάθμευσης (h)  D 2,7
Διάρκεια Στάθμευσης με το Μεγαλύτερο Ποσοστό (h) d1 1

Ποσοστό (%) p1 44
Διάρκεια Στάθμευσης με το Δεύτερο Ποσοστό (h) d2 3

Ποσοστό (%) p2 19

Χρον ική περίοδος με τη μέγιστη συσσώρευση (h) tmax 12:00
Μέγιστη Συσσώρευση (%) Amax 100

Δείκτης Συνολικής Εναλλαγής (οχημ./θέση) E 4,0
Δείκτης Ωριαίας Εναλλαγής (οχημ./θέση/h) Eh 0,27

Δείκτης Συνολικής Εναλλαγής (οχημ./θέση) Ea 4,0
Δείκτης Ωριαίας Εναλλαγής (οχημ./θέση/h) Eah 0,27

Μέσος Ρυθμός Προσέλευσης ανά θέση (οχημ./θέση/h) AR 0,28
Μέσος Ρυθμός Αναχώρησης ανά θέση (οχημ./θέση/h) DE 0,26

Συν τελεστής Καθοριστικού Φόρτου Προσελεύσεων  (οχημ./θέση) Kin 0,792
Συν τελεστής Καθοριστικού Φόρτου Αναχωρήσεων  (οχημ./θέση) Kout 0,833

Γενικά Στοιχεία

Διάρκεια Στάθμευσης Διαβατικών Οχημάτων
(οχημάτων που αφίχθησαν και αναχώρησαν μέσα στην περίοδο της έρευνας)

Συσσώρευση Οχημάτων

Εναλλαγή Στάθμευσης με βάση τον Αριθμό Θέσεων

Εναλλαγή Στάθμευσης με βάση τη Μέγιστη Συσσώρευση

Ρυθμός Προσέλευσης - Αναχώρησης



 
Αθανασίος Τσιάνος Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος Ε.Μ.Π 

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Άμεσης Εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της πόλης της Καλαμπάκας  

47

Πίνακας 5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
(ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ ΒΛΑΧΑΒΑ – ΚΟΝ∆ΥΛΗ – 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συν ολικός Αριθμός Θέσεων P 33
Σύν ολο Καταγραφέν των  Οχημάτων Σ 158

Πρωιν ή Παρουσία (κάτοικοι) A 8
Ποσοστό (%) pA 5%

Αριθμός Οχημάτων  που δεν  μετακιν ήθηκαν  (κάτοικοι) A2 2
Ποσοστό (%) pA2 1%

Αριθμός οχημάτων  που ήρθαν  και έφυγαν B 145
Ποσοστό (%) pB 92%

Βραδυν ή Παρουσία Γ 7
Ποσοστό (%) pΓ 4%

Μέση Διάρκεια Στάθμευσης (h)  D 1,6
Διάρκεια Στάθμευσης με το Μεγαλύτερο Ποσοστό (h) d1 1

Ποσοστό (%) p1 70
Διάρκεια Στάθμευσης με το Δεύτερο Ποσοστό (h) d2 2

Ποσοστό (%) p2 14

Χρον ική περίοδος με τη μέγιστη συσσώρευση (h) tmax 11:00
Μέγιστη Συσσώρευση (%) Amax 100

Δείκτης Συνολικής Εναλλαγής (οχημ./θέση) Ea 4,8
Δείκτης Ωριαίας Εναλλαγής (οχημ./θέση/h) Eah 0,32

Μέσος Ρυθμός Προσέλευσης ανά θέση (οχημ./θέση/h) AR 0,32
Μέσος Ρυθμός Αναχώρησης ανά θέση (οχημ./θέση/h) DE 0,33

Συν τελεστής Καθοριστικού Φόρτου Προσελεύσεων  (οχημ./θέση) Kin 0,606
Συν τελεστής Καθοριστικού Φόρτου Αναχωρήσεων  (οχημ./θέση) Kout 0,545

* Ο μέγιστος αριθμός καταγραφέντων παράνομα σταθμευμένων οχημάτων σε χρονική περίοδο μιας ώρας

Γενικά Στοιχεία

Διάρκεια Στάθμευσης Διαβατικών Οχημάτων
(οχημάτων που αφίχθησαν και αναχώρησαν μέσα στην περίοδο της έρευνας)

Συσσώρευση Οχημάτων

Εναλλαγή Στάθμευσης με βάση τη Μέγιστη Συσσώρευση

Ρυθμός Προσέλευσης - Αναχώρησης
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Σχήμα 16. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΡΕΥΝΑΣ* 
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Νόμιμη χωρίς περιορισμό Παράνομη Στάθμευση

 
 
* Σε 16άωρη βάση. ∆εν έχουν ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς οι ώρες 
στάθμευσης εκτός της περιόδου της έρευνας 

Σχήμα 17. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
∆ΙΑΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ* 
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*Οχήματα που αφίχθησαν και αναχώρησαν μέσα στην περίοδο της έρευνας. 
∆εν έχουν ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς τα οχήματα που ήσαν 
σταθμευμένα στην αρχή και το τέλος της περιόδου της έρευνας 
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Σχήμα 18. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

77,08%

22,92%

0,00%

ΝΟΜΙΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
(διαβατικά οχήματα)

Βραχυχρόνια Στάθμευση
0-3 ώρες

Στάθμευση Μέσης ∆ιάρκειας
4-8 ώρες

Στάθμευση Μακράς ∆ιάρκειας
>8 ώρες

89,87%

8,23% 1,90%

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
(διαβατικά οχήματα)

Βραχυχρόνια Στάθμευση
0-3 ώρες

Στάθμευση Μέσης ∆ιάρκειας
4-8 ώρες

Στάθμευση Μακράς ∆ιάρκειας
>8 ώρες
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Σχήμα 19. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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Σχήμα 20. ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 21. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**Το ισοζύγιο της στάθμευσης είναι ενδεικτικό και αποτελεί το αποτέλεσμα 
των μετρήσεων των χαρακτηριστικών στάθμευσης της συγκεκριμένης 
διαδρομής, Αναδεικνύει μεν τη σωρεία των παράνομων σταθμεύσεων αλλά 
δεν αποτελεί χαρακτηριστικό σύνολο για την υπόλοιπη κεντρική περιοχή. 
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Τα οχήματα, τα οποία καταγράφηκαν την πρωινή ώρα 06:00 – 07:00, καθώς 
και τα οχήματα τα οποία δεν μετακινήθηκαν καθόλου στη διάρκεια της 
μέτρησης, μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν στους κατοίκους της περιοχής, 
ενώ το ίδιο ισχύει και για το μεγαλύτερο ποσοστό των οχημάτων που 
βρέθηκαν σταθμευμένα μετά τις 09:00 το βράδυ. Κατά συνέπεια για τις 
ανάγκες της λεπτομερέστερης ανάλυσης των χαρακτηριστικών, γίνεται η 
παραδοχή του διαχωρισμού των σταθμευόντων οχημάτων στην περιοχή 
μελέτης, σε δύο βασικές κατηγορίες: τους επισκέπτες (πλήρης μετακίνηση, 
δηλαδή καταγραφείσα άφιξη και αναχώρηση), τα οποία στην πλειοψηφία τους 
ανήκουν σε επισκέπτες και εργαζόμενους και τα οχήματα κατοίκων. Από τους 
Πίνακες 4 και 5 στους οποίους δίνονται συγκεντρωτικά στοιχεία και οι βασικοί 
δείκτες των χαρακτηριστικών, ανά κατηγορία στάθμευσης, προκύπτουν τα 
ακόλουθα γενικά στοιχεία: 
 

• Ο δείκτης της εναλλαγής στάθμευσης στις νόμιμες θέσεις στάθμευσης 
είναι 4, που σημαίνει ότι μία θέση στάθμευσης χρησιμοποιείται μέσα 
στο χρονικό διάστημα 06:00 έως 22:00 από 4 οχήματα. Η υψηλή τιμή 
του εν λόγω συντελεστή οφείλεται στο γεγονός ότι τα καταστήματα δε 
λειτουργούν κατά τις μεσημεριανές ώρες (διακοπτόμενο ωράριο), 
οπότε οι θέσεις στάθμευσης «ελευθερώνονται» κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου και καταλαμβάνονται εκ νέου με την έναρξη λειτουργίας 
των καταστημάτων τις απογευματινές ώρες. Επομένως η υψηλή τιμή 
του συντελεστή δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα στάθμευσης στην 
περιοχή, αφού στην πράξη το 50% των θέσεων στάθμευσης, 
καταλαμβάνονται από εργαζόμενους στην περιοχή, οι οποίοι 
σταθμεύουν τα οχήματα τους καθόλη τη διάρκεια της πρωινής και 
απογευματινής περιόδου λειτουργίας των καταστημάτων. 
(εκτιμάται ότι το παραπάνω ποσοστό είναι μεγαλύτερο κατά την 
διάρκεια της σχολικής περιόδου, λόγω των σταθμεύσεων των 
δασκάλων στο Α’ ∆ημοτικό σχολείο). Ο αντίστοιχος δείκτης για τη 
παράνομη στάθμευση είναι 4,8.  

 
• Το ποσοστό των οχημάτων  που καταγράφηκαν σταθμευμένα σε 

νόμιμες θέσεις κατά το διάστημα 06:00-07:00 (οχήματα κατοίκων) 
αντιστοιχεί στο 3% των συνολικών οχημάτων που στάθμευσαν σε 
νόμιμες θέσεις στην περιοχή. Επίσης σημαντικό στοιχείο αποτελεί ότι 
επαρκεί το 46% των νόμιμων θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση 
των κατοίκων που τώρα σταθμεύουν σε νόμιμες ή παράνομες θέσεις  
 

• Σε μία τυπική ημέρα κατά μήκος της διαδρομής της έρευνας, στο 
χρονικό διάστημα από τις 6:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ, 
σταθμεύουν συνολικά 254 αυτοκίνητα. Από αυτά, 96 οχήματα 
σταθμεύουν στις 24 προσφερόμενες θέσεις νόμιμης στάθμευσης 
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(χωρίς περιορισμό), ενώ 158 (δηλ. το 62% περίπου των 
καταγραφέντων οχημάτων) σταθμεύουν παράνομα.  

 
• Το ποσοστό των επισκεπτών αντιστοιχεί στο 90% των νόμιμα 

σταθμευμένων και στο 92% των παράνομα σταθμευμένων οχημάτων  
 
• Από τους 231 επισκέπτες της ∆ιαδρομής, οι 145 (ποσοστό 63%) 

σταθμεύουν παράνομα. Αυτό σημαίνει ότι 6 στους 10 επισκέπτες της 
υπό μελέτης  περιοχής αναγκάζονται ή πολλές φορές προτιμούν (αν 
είναι πιο κοντά στον προορισμό τους) να σταθμεύσουν σε θέσεις όπου 
απαγορεύεται η στάθμευση. Το παραπάνω είναι ενδεικτικό και 
αποτελεί το αποτέλεσμα των μετρήσεων των χαρακτηριστικών 
στάθμευσης της συγκεκριμένης διαδρομής, Αναδεικνύει μεν τη σωρεία 
των παράνομων σταθμεύσεων αλλά δεν αποτελεί χαρακτηριστικό 
σύνολο για την υπόλοιπη κεντρική περιοχή το  οποίο βέβαια δίνεται 
στα συγκεντρωτικά στοιχεία της απογραφής της στάθμευσης. 

 
• Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων, στο συνολικό 

δείγμα της έρευνας (σε περίοδο μετρήσεων 16 ωρών), η διάρκεια 
στάθμευσης των διαβατικών οχημάτων σε νόμιμες θέσεις δεν 
υπερβαίνει τις 8 ώρες (μη συνεχές ωράριο καταστημάτων), ενώ 
ποσοστό 22% σταθμεύει 4-8 ώρες. Στις παράνομες σταθμεύσεις, 
ποσοστό 8% των διαβατικών οχημάτων σταθμεύει 4-8 ώρες ενώ 
ποσοστό 90% περίπου σταθμεύει 0-3 ώρες. Οι σταθμεύσεις διάρκειας 
μιας ώρας, συνιστούν τις πιο συχνά εμφανιζόμενες ανάμεσα στις 
νόμιμες σταθμεύσεις των επισκεπτών με ποσοστό (επί του συνόλου 
των επισκεπτών) περίπου 44% και ακολουθούν οι τρίωρες με ποσοστό 
19%. Στην παράνομη στάθμευση των επισκεπτών κυριαρχούν οι 
μονόωρες σταθμεύσεις με ποσοστό 70%. 

 
• Οι παράνομες σταθμεύσεις επί της οδού Βλαχάβας έχουν μικρότερη 

διάρκεια από τις παράνομες σταθμεύσεις στην οδό Κονδύλη. Αυτό 
εξηγείται από το γεγονός ότι η παράνομη στάθμευση στην οδό 
Βλαχάβας δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, 
ενώ στην οδό Κονδύλη όχι.  

 
• Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ζήτηση υπερβαίνει 

την προσφορά σε νόμιμες θέσεις, στα χρονικά διαστήματα 09:00 – 
14:00 και 18:00 – 20:00. Η σωρεία των παράνομων σταθμεύσεων 
φανερώνει την παντελή έλλειψη αστυνόμευσης. Η γεωμετρία και η 
κυκλοφοριακή οργάνωση των κεντρικών οδών ενθαρρύνει την 
παράνομη στάθμευση.  
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5. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.  

Η Καλαμπάκα, από κυκλοφοριακής άποψης, παρουσιάζει τις γνωστές 
παθογένειες των ελληνικών πόλεων, δηλαδή οδούς περιορισμένου πλάτους, 
στενά πεζοδρόμια γεμάτα εμπόδια, μη ιεραρχημένο οδικό δίκτυο, διαμπερείς 
κινήσεις μέσα από κεντρικές περιοχές, μη επαρκές οδικό δίκτυο, παράνομες 
και οχλούσες σταθμεύσεις. 

Όπως διαπιστώθηκε στα πλαίσια της ανάλυσης οι κυκλοφοριακοί φόρτοι στο 
βασικό οδικό δίκτυο δεν είναι τόσο υψηλοί που να δικαιολογούν τα 
κυκλοφοριακά προβλήματα που παρατηρούνται στην πόλη.  Οι επιβαρημένες 
συνθήκες κυκλοφοριακής λειτουργίας οφείλονται στην παράνομη στάθμευση 
κατά μήκος των οδών Τρικάλων και Βλαχάβας καθώς και σε κρίσιμα σημεία 
του βασικού οδικού δικτύου, στη διαμπερή κίνηση διαμέσου του κέντρου της 
πόλης παρά την ύπαρξη της  οδού Πίνδου,  στην έλλειψη ενός συστήματος 
μονοδρόμων κύριων οδών, στην έλλειψη  ελέγχου των προσβάσεων στο 
κύριο οδικό δίκτυο και στην κυκλοφοριακή οργάνωση και γεωμετρία 
ορισμένων βασικών κόμβων.  

Πιο συγκεκριμένα τα κύρια προβλήματα που εντοπίστηκαν είναι τα ακόλουθα: 

• ∆εν υπάρχει σαφής ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού 
δικτύου τέτοια ώστε, σε συνδυασμό και με την κατάλληλη 
πληροφοριακή σήμανση, να καθοδηγεί τους διερχόμενους και τους 
επισκέπτες της πόλης, μέσω ενός σαφώς καθορισμένου δικτύου το 
οποίο θα έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί τέτοιου είδους μετακινήσεις.  

• Το εμπορικό  «κέντρο» εκτείνεται κυρίως κατά μήκος της οδού 
Τρικάλων, του κύριου δηλαδη οδικού άξονα της πόλης. Το γεγονός ότι 
η οδός Τρικάλων αποτελεί πόλο έλξης αρκετών επισκεπτών σε 
συνδυασμό με την υφιστάμενη διατομή της εν λόγω οδού (η οποία δεν 
αποθαρρύνει τη στάθμευση) έχουν ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται 
αρκετές παράνομες σταθμεύσεις κατά μήκος της. Αναλυτικότερα, η 
οδός Τρικάλων λειτουργεί σήμερα ως οδός διπλής κατεύθυνσης, με 
πλάτος οδοστρώματος 8 μ. και αποτελεί ταυτόχρονα κύριο εμπορικό 
δρόμο του δυτικού τμήματος της πόλης και  τμήμα του βασικού οδικού 
άξονα που διασχίζει γραμμικά την πόλη στην κατεύθυνση ∆ύση – 
Ανατολή. Η συγκέντρωση χρήσεων εμπορίου και υπηρεσιών οδηγεί 
αναπόφευκτα σε στάσεις καθώς και σε μακράς και μικρής διάρκειας 
σταθμεύσεις, τόσο των επισκεπτών των εν λόγω χρήσεων, όσο και για 
φορτοεκφορτώσεις. Οι στάσεις και οι σταθμεύσεις πραγματοποιούνται 
είτε επί της οδού, οπότε δημιουργούνται προβλήματα, σοβαρες 
καθυστερήσεις και τριβές στην κυκλοφορία, είτε στα πεζοδρόμια, 
εμποδίζοντας την κίνηση των πεζών.  
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• Η περιφερειακή οδός Πίνδου, η οποία παλαιότερα αποτελούσε την 
περιφερειακή της πόλης, σήμερα τη διχοτομεί. ∆εν χρησιμοποιείται σε 
μεγάλο βαθμό από τους οδηγούς με υπερτοπικό προορισμό, οι οποίοι 
προτιμούν τη διάσχιση της πόλης της Καλαμπάκας μέσω της οδού 
Τρικάλων. Για την αποφυγή των ανεπιθύμητων διαμπερών κινήσεων 
απαιτείται αναδιοργάνωση του οδικού δικτύου σε συνδυασμό με 
κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση, η οποία θα καθοδηγεί τους 
διερχόμενους οδηγούς μέσω της περιφερειακής οδού Πίνδου. Η 
ενσωμάτωση μιας πρώην περιφερειακής οδού (με χαρακτηριστικά 
εθνικού οδικού δικτύου και αυξημένα ποσοστά βαρέων οχημάτων) 
στον οικιστικό και εμπορικό ιστό της πόλης πρέπει να γίνει με την 
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων και παρεμβάσεων που θα  μειώνουν  
την ταχύτητα των οχημάτων  και θα  αυξάνουν την οδική ασφάλεια της 
οδού.  

• Επιπρόσθετα στις οδούς διπλής κατεύθυνσης με πλάτος 
οδοστρώματος 7.0 μ. - 8.0 μ., παρατηρούνται αμφίπλευρες 
σταθμεύσεις, με αποτέλεσμα κατά τη συνάντηση αντίθετα κινούμενων 
οχημάτων να απαιτούνται ελιγμοί και οπισθοπορείες. Η κατάλληλη 
μονοδρόμηση των τοπικών οδών θα συμβάλει στη βελτίωση όχι μόνο 
των κυκλοφοριακών συνθηκών αλλά και στην αύξηση του αριθμού 
θέσεων στάθμευσης στην οδό.  

• Στους κύριους οδικούς κόμβους αλλά και στις διασταυρώσεις των 
βασικών οδών με το τοπικό δίκτυο, υφίσταται πληθώρα επιτρεπομένων 
κινήσεων και έλλειψη διοχετευτικής διαρρύθμισης (νησίδες και λωρίδες 
καθοδήγησης), που σε συνδυασμό με τις παράνομες σταθμεύσεις σε 
κρίσιμα σημεία (διασταυρώσεις) και την έλλειψη διαμορφώσεων που 
να αποτρέπουν τις παράνομες αυτές σταθμεύσεις, δημιουργούν τριβές  
και μειώνουν τις συνθήκες ασφάλειας στην κίνηση πεζών και 
οχημάτων. 

• Αναφορικά με τη στάθμευση τα κύρια προβλήματα παρατηρούνται στο 
κέντρο της πόλης όπου οι παράνομες σταθμεύσεις πλησίον των 
διασταυρώσεων σε συνδυασμό με τις τριβές που προκαλούν στην 
κυκλοφορία οι ελιγμοί στάθμευσης στην οδό,  έχουν ως αποτέλεσμα  τη 
μείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας των κεντρικών οδών και τη 
δημιουργία σημαντικών καθυστερήσεων, παρά το γεγονός ότι οι 
καταμετρημένοι φόρτοι δεν θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλοί. Η έλλειψη 
αστυνόμευσης είναι ένα αίτιο της παράνομης στάθμευσης. Παρόλα 
αυτά αν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες γεωμετρικές παρεμβάσεις και η 
εφαρμογή μιας διατομής που να αποθαρρύνει την στάθμευση, η 
αστυνόμευση της περιοχής μπορεί να μειώσει τις παράνομες 
σταθμεύσεις αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. 
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• ∆εν υπάρχει συγκεκριμένο καθεστώς διαχείρισης των υφιστάμενων 
θέσεων στάθμευσης με βασικό διαχωρισμό τους σε θέσεις κατοίκων 
και επισκεπτών.  ∆εν υπάρχει σαφής οριοθέτηση των νόμιμων θέσεων 
στάθμευσης στους βασικούς εμπορικούς δρόμους  με αποτέλεσμα 
αυτές να καταλαμβάνονται κατά ένα ποολύ μεγάλο ποσοστό από 
εργαζόμενους της περιοχής, μη δίνοντας την δυνατότητα στους 
επισκέπτες (πελάτες τους) να βρουν ευκολότερα κενή θέση 
στάθμευσης.  

• Την παγκόσμια ελληνική πρωτοτυπία «στάθμευση εκ περιτροπής σε  
μονούς και ζυγούς μήνες» δεν την ακολούθησε κανένα άλλο κράτος. 
Από μόνο του το συγκεριμένο μέτρο δημιουργεί προβλήματα. Το 
κυριότερο είναι η μη σωστή εφαρμογή της κεντρικής διαγράμμισης της 
οδού Τρικάλων και η έλλειψη δυνατότητας διαγράμμισης θέσεων 
στάθμευσης. Με αυτό τον τρόπο, δεν δίνεται στον οδηγό, που 
σταθμεύει παράνομα το όχημα του, η ξεκάθαρη εικόνα ότι έχει κλείσει 
όλη την λωρίδα κυκλοφορίας. ∆εν υπάρχει επιπλέον σαφής οριοθέτηση 
των νόμιμων θέσεων στάθμευσης στους βασικούς εμπορικούς 
δρόμους.   

• Στην οδό Τρικάλων (από Βλαχάβας έως Σιδηροδρόμου) το 50% των 
θέσεων στάθμευσης, καταλαμβάνονται από εργαζόμενους στην 
περιοχή, οι οποίοι σταθμεύουν τα οχήματα τους καθόλη τη διάρκεια της 
πρωινής και απογευματινής περιόδου λειτουργίας των καταστημάτων. 
(εκτιμάται ότι το παραπάνω ποσοστό είναι μεγαλύτερο κατά την 
διάρκεια της σχολικής περιόδου, λόγω των σταθμεύσεων των 
δασκάλων στο Α’ ∆ημοτικό σχολείο). Το παραπάνω μπορεί να 
αποφευχθεί μόνο με σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. 

Τα  βασικά σημεία που προκύπτουν από την ανάλυση των 
στοιχείων της απογραφής ανά ζώνη στάθμευσης και στο σύνολο της 
περιοχής είναι τα ακόλουθα: 

• Οι νόμιμες θέσεις στην οδό βρέθηκαν κατειλημένες σε 
ποσοστό 92% στη Ζώνη Α, 81% Στη Ζώνη Β και 80% στη 
Ζώνη Γ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην 
ανεύρεση κενής νόμιμης θέσης στάθμευσης στην περιοχή το 
οποίο είναι εντονότερο στη Ζώνη Α . 

• Καταγράφηκαν 230 παράνομα σταθμευμένα οχήματα στη Ζώνη 
Α, 45 στη Ζώνη Β και 427 στο σύνολο της περιοχής μελέτης.  

• Το ισοζύγιο θέσεων στάθμευσης στην οδό στην περιοχή 
μελέτης είναι αρνητικό, προκύπτει δηλαδή φαινόμενο έλλειμμα 
193 θέσεων στάθμευσης στο σύνολο της πειοχής μελέτης κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και 188 θέσεων στάθμευσης στη Ζώνη Α.  
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• ∆εν υπάρχουν οργανωμένοι χώροι στάθμευσης που με κατάλληλη 
σήμανση να καθοδηγείται ο οδηγός και κυρίως ο επισκέπτης  - 
τουρίστας στην πόλη.  

• Στην εξεταζόμενη περιοχή λειτουργεί άτυπα ένας  δημόσιος υπαίθριος 
χώρος στάθμευσης (Αγορά) εκτός οδού, χωρητικότητας 75 περίπου  
οχημάτων ο οποίος παρουσιάζει  πληρότητα κάτω του 50%. Αξίζει να 
σημειωθεί πως ο χώρος στάθμευσης δεν είναι διαμορφωμένος, δεν 
συνοδεύεται από κατάλληλη σήμανση και πως την ημέρα αιχμής 
(Παρασκευή) ο χώρος αυτός φιλοξενεί μέρος της λαϊκής αγοράς και δεν 
μπορεί να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες στάθμευσης της 
περιοχής.  

• ∆εν υπάρχει επαρκής πληροφοριακή σήμανση κυρίως για τον 
επισκέπτη  που κάνει τουρισμό στην πόλη με αποτέλεσμα τη μη 
διαχείριση της κυκλοφοριακής του διαδρομής.  

•  ∆εν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ροής πεζοδρόμων, και 
ποδηλατοδρόμων που να ενώνει τις γειτονιές με τον κεντρικό πυρήνα 
της πόλης όπου και έχουν αναπτυχθεί έντονη εμπορική δραστηριότητα 
και χρήσεις αναψυχής. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες αποσπασματικές 
πεζοδρομήσεις Η ανάπτυξη ενός δικτύου ροών πεζών σε όλη την 
έκταση της περιοχής μελέτης και κατ’ επέκταση σε όλη την πόλη, με 
πεζοδρομήσεις, δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας και διευρύνσεις 
πεζοδρομίων, που θα ενοποιήσει τους χώρους ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος και κοινωφελών λειτουργιών, τις γειτονιές με το κέντρο, 
αναμένεται να ευνοήσει τη πεζή μετακίνηση και να συντελέσει στην 
αισθητική αναβάθμιση όλης της Καλαμπάκας που σημαίνει καλύτερο 
βιωτικό επίπεδο για τους πολίτες της και αύξηση της τουριστικής 
κίνησης. 
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6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

 

6.1 Γενικά 

Για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων προβλημάτων και στα πλαίσια της 
αστικής ανάπλασης της πόλης απαιτείται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας στο σύνολο της περιοχής μελέτης και όχι 
αποσπασματικές παρεμβάσεις.  

Οι προτάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων συνοδεύουν την επιθυμία  της 
δημοτικής αρχής για ανάπλαση της κεντρικής περιοχής. ∆ηλαδή δεν 
αποτελεί μια μελέτη  που βελτιώνει  απλά και μόνο την  κυκλοφοριακή 
ροή των οχημάτων, αλλά εντάσσεται μέσα σε ένα γενικότερο σχεδιασμό 
με στόχο την ανάδειξη, την αισθητική αναβάθμιση και την αύξηση της 
βιώσιμης κινητικότητας της πόλης.  

Η Καλαμπάκα αποτελεί κύριο τουριστικό προορισμό λόγω της γεωγραφικής 
της θέσης δίπλα στο παγκόσμιο γεωλογικό φαινόμενο των Μετεώρων. 
Επιπλέον οι Μονές των Μετεώρων αποτελούν, μετά το Άγιο ΄Ορος, το 
μεγαλύτερο και με συνεχή παρουσία, μοναστικό σύνολο στον ελλαδικό χώρο. 
Παρότι περισσότεροι από 2 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο 
τα Μετέωρα,  ένα μικρό ποσοστό εξ αυτών κάνει στάση στην Καλαμπάκα 
ενισχύωντας την τοπική αγορά, και ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό 
διανυκτερεύει στην πόλη. Η αισθητική αναβάθμιση και η αύξηση του 
επιπέδου της βιώσιμης κινητικότητας αναμένεται να αυξήσουν  τις 
διανυκτερεύσεις των επικεπτών στην πόλη της Καλαμπάκας. Η επίτευξη 
αυτού του στόχου βέβαια εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους, όπως 
επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, Μουσεία, παραδοσιακό περιβάλλον κτλ. 
Πάντως σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητο μια πόλη που στοχεύει στην 
προσέλκυση επισκεπτών να διαθετεί ένα αισθητικά ωραίο εμπορικό και 
ψυχαγωγικό κέντρο και να πληρούνται οι  κατάλληλες συνθήκες  ώστε ο 
τουρίστας να περπατά και να ζει την πόλη ευχάριστα (πεζοδρομοι, 
διαπλατυσμένα πεζοδρόμια, νησίδες πρασίνου, φωτισμός κτλ). 

Τα μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας με σκοπό την αναβάθμιση της πόλης 
και του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της αφορούν γενικά στα ακόλουθα: 

• Βελτίωση της ροής των οχημάτων με σκοπό την αύξηση της 
κυκλοφοριακής ικανότητας και ταχύτητας, τη μείωση των ατυχημάτων, 
της ρύπανσης και της κατανάλωσης ενέργειας. Ως τέτοια μέτρα 
θεωρούνται: 

- Ιεράρχηση του οδικού δικτύου, καθορισμός προτεραιότητας και 
ορίων ταχύτητας  

- Μονοδρομήσεις 
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- Αντιστροφή κατευθύνσεων λωρίδων κυκλοφορίας 

- Τοποθέτηση σηματοδοτών ή βελτίωση προγραμμάτων 
σηματοδότησης σε υφιστάμενους σηματοδότες 

- ∆ιοχετευτική διαρρύθμιση κόμβων 

- Απαγόρευση κινήσεων 

- Απαγόρευση της στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία 

- Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ρυθμιστικής και 
πληροφοριακής σήμανσης 

• Περιορισμοί κυκλοφορίας οχημάτων: 

- Παρεμπόδιση διαμπερούς κυκλοφορίας μέσα από γειτονιές 

- Απαγόρευση, μόνιμη ή περιοδική ή κατά περίπτωση, της 
κυκλοφορίας σε ορισμένα σημεία της πόλης. 

- Περιορισμοί της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

• Προαγωγή μετακινήσεων με ανθρώπινη ενέργεια, δηλαδή των 
μετακινήσεων με ποδήλατα και πεζή, με σκοπό τη μείωση των 
μετακινήσεων με μηχανοκίνητα μέσα, αλλά και τη φυσική άσκηση. Τα εν 
λόγω μέτρα περιλαμβάνουν: 

- ∆ημιουργία αξόνων ρoής πεζών (πεζόδρομοι, οδοί ήπιας 
κυκλοφορίας, διευρυμένα πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών) 

- ∆ημιουργία αξόνων ροής ποδηλάτων (λωρίδες αποκλειστικής 
χρήσης ποδηλάτων, πεζόδρομοι, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, 
διαβάσεις ποδηλάτων, ειδική σήμανση, χώροι στάθμευσης 
ποδηλάτων) 

• ∆ιαχείριση διαδρομών επισκεπτών / τουριστών μέσω 
πληροφοριακής σήμανσης, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
(χώρους στάθμευσης, διαδρομές πεζών κτλ) και αύξηση του χρόνου 
διαμονής των επισκεπτών λόγω αύξησης του επιπέδου της βιώσιμης 
κινητικότητας, και της ελκυστικότητας της πόλης λόγω εκτεταμένων 
πεζοδρομήσεων και οδών ήπιας κυκλοφορίας.  

• ∆ιαχείριση της στάθμευσης, με στόχο την ικανοποίηση της ζήτησης σε 
συνδυασμό με την κυκλοφοριακή ικανότητα του οδικού συστήματος: 

- Εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης με συστηματική και αυστηρή 
αστυνόμευση, ιδιαίτερα στις προσβάσεις των κόμβων και τις 
στάσεις των λεωφορείων 

- Οργάνωση και έλεγχος της στάθμευσης στην οδό, με 
προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και των 
βραχυχρόνιων σταθμεύσεων επισκεπτών (ελεγχόμενη στάθμευση) 

- Χωροθέτηση θέσεων μικρής διάρκειας στάθμευσης 10’ και θέσεων  
φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων παρά την οδό σε σχέση με το 
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μέγεθος και την πυκνότητα των παρόδιων χρήσεων και τον χρόνο 
φορτοεκφόρτωσης. Εφαρμογή ωραρίου φορτοεκφόρτωσης και 
αστυνόμευσης του. 

- Αναδιαμορφώσεις υφιστάμενων χώρων στάθμευσης - ∆ημιουργία 
χώρων στάθμευσης εκτός οδού. Ανεύρεση αδόμητων οικοπέδων 
προς ενοικίαση 

- Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Τουριστικών Λεοφορείων εκτός 
του κέντρου της Καλαμπάκας με κατάλληλη εφαρμογή εσοχών για  
θέσεις στάθμευσης μόνο για επιβίβαση και αποβίβαση στο κέντρο 
της πόλης. ∆ηλαδή υποχρέωση (με κατάλληλη ενημέρωση) των 
οδηγών των τουριστικών λεωφορείων να αποβιβάζουν τους 
επιβάτες τους, σε ειδικά διαμορφωμένες, με εσοχές,  θέσεις 
στάθμευσης, και στη συνέχεια να σταθμεύουν σε άλλο ειδικά 
διαμορφωμένο και φυλασσόμενο χώρο (π.χ. στον ΟΣΕ ή στον 
ΟΤΕ) όπου δεν θα δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Οι 
σταθμεύσεις των τουριστικών λεωφορείων αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της 
Καλαμπάκας. 

- Άρση της απαγόρευσης της στάθμευσης όπου αυτή δεν ενοχλεί και 
πλήρης εξάλειψη της οχλούσας παράνομης στάθμευσης. Η 
συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στάθμευσης και η ανεπάρκεια της 
προσφοράς οδηγούν στην καθιερωμένη παράνομη στάθμευση 
που δεν αστυνομεύεται συστηματικά.  

6.2 Εναλλακτικές προτάσεις ιεράρχησης και κυκλοφοριακής 
οργάνωσης της περιοχής μελέτης 

Οι δύο εναλλακτικές προτάσεις ιεράρχησης και κυκλοφοριακής οργάνωσης 
της πόλης, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα πλάισια της παρούσας μελέτης, 
εμφανίζονται  στα Σχήματα 22.1 και 22.2 και στο συνημμένα Σχέδια 7.1 και 
7.2 (Λύση 1 και Λύση 2 αντίστοιχα)  και  έχουν ως στόχο μία σύγχρονη 
προσέγγιση στη  λειτουργία της πόλης, που θα αναβαθμίζει την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Οι κύριες παρεμβάσεις στην κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης, οι 
οποίες προτείνονται και στις δύο εναλλακτικές προτάσεις (στο εξής Λύση 1 
και  2 αντίστοιχα) είναι οι ακόλουθες: 

1. Μονοδρόμηση της οδού Τρικάλων με κατεύθυνση προς το κέντρο 
της πόλης (λειτουργία της οδού ως είσοδος στην πόλη) από το ∆ιβάνι 
έως την οδό Σιδηροδρόμου με την εφαρμογή ενιαίας διατομής, η οποία 
δύναται να περιλαμβάνει διευρυμμένα πεζοδρόμια, νησίδα πρασίνου, 
ποδηλατόδρομο, μία λωρίδα κυκλοφορίας οχημάτων και μια σειρά 
θέσεων στάθμευσης. ∆ιευθέτηση των κινήσεων με γεωμετρικές 
διαμορφώσεις σε όλο το μήκος της οδού Τρικάλων, με σκοπό την 
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αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και της   κυκλοφοριακής 
ικανότητας του κόμβου. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:  

 αισθητική αναβάθμιση της περιοχής  

 αύξηση του διαθέσιμου χώρου για τους πεζούς  

 σκιάση με δέντρα  

 αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού (αποτροπή της 
παράνομης οχλούσας στάθμευσης) 

 ενθάρρυνση μετακινήσεων πεζή ή με ποδήλατο 

Ενδεικτικό οριζοντιογραφικό σκαρίφημα της οδού Τρικάλων 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 23. Στο Σχήμα 24 παρουσιάζονται 
ενδεικτικές τυπικές διατομές της οδού. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω 
διατομές και το οριζοντιογραφικό σκαρίφημα αποτελούν ενδεικτικές 
προτάσεις, οι οποίες θα μελετηθούν στην επόμενη φάση της μελέτης.  

Προτείνονται οι εξής υπερυψώσεις ή  αλλαγή του υλικού και χρώματος  
καταστρώματος επί της οδού Τρικάλων (Βλ. Παράρτημα ΙΙΙ):  

- στο τμήμα της από Αγ. Στεφάνου σε μήκος 60μ. Επιτυγχάνεται 
μείωση της ταχύτητας κίνησης κυκλοφορούντων οχημάτων, 
δημιουργία αίσθησης είσοδου στην πόλη, λειτουργία του 
υπερυψωμένου καταστρώματος ως πεζοδιάβαση για τους 
τουρίστες ,οι οποίοι θα διασχίζουν την οδό με τις αποσκευές 
τους, καθώς πλεόν η στάση των λεωφορείων θα 
πραγματοποιείται μόνο από τη δεξιά πλευρά της οδού. 

- στον κόμβο Τρικάλων – ∆ημουλά. Επιτυγχάνεται μείωση της 
ταχύτητας κίνησης των οχημάτων , σύνδεση του πεζοδρόμου με 
την Πλατεία μπροστά από το ΣΤΟΠ, αισθητική αναβάθμιση της 
περιοχής του κόμβου. 

- Στο τμήμα από  Κονδύλη έως Σιδηροδρόμου.  

Επισημαίνεται ότι το κατάστρωμα σε αυτά τα τμήματα θα έχει 
διαφορετικό υλικό από την άσφαλτο (π.χ. κυβόλιθο) 

2. Πεζοδρόμηση της οδού Τρικάλων στο τμήμα μεταξύ των οδών 
Βλαχάβα και Σιδηροδρόμου.  

Το τμήμα αυτό αποτελεί το μοναδικό στο οποίο θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί πεζόδρομος επί της οδού Τρικάλων λόγω του ότι οι 
κάθετες οδοί Σιδηροδρόμου και Ρόδου,  έχουν επαρκή γεωμετρικά 
στοιχεία ώστε να εξυπηρετήσουν διαδρομές βαρέων οχημάτων. 
∆ηλαδή ένα τουριστικό λεωφορείο ή ένα φορτηγό, το οποίο κινείται επί 
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της οδού Τρικάλων (προερχόμενο από Τρίκαλα), μπορεί να 
κατευθυνθεί προς την οδό Πίνδου μόνο μέσω της οδού Σιδηροδρόμου. 
Όλες οι άλλες κάθετες στην Τρικάλων οδοί( Χαρ. Τρικούπη, Ελ. 
Βενιζέλου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κονδύλη) δεν επιτρέπουν την ομαλή 
στροφή και διέλευση βαρέων οχημάτων.  

Επίσης ο προτεινόμενος πεζόδρομος ενώνει τις δύο κύριες πλατείες 
της πόλης και μέσω διαπλατυσμένων πεζοδρομίων ενώνεται με τον 
πεζόδρομο της Ι. ∆ημουλά. Σημειώνεται πως η μονοδρόμηση της οδού 
Τρικάλων επιτρέπει την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και την 
παραχώρηση χώρου από τα Ι.Χ. στους πεζούς. 

Επίσης προτείνεται δημιουργία Θέσεων επιββίβασης και 
αποββίβασης τουριστικών λεωφορείων μπροστά από το 
∆ημαρχείο και την Εθνική τράπεζα. Οι μακροχρόνιες σταθμεύσεις των 
λεωφορείων θα πραγματοποιούνται σε άλλο χώρο π.χ. στην ∆ΕΗ 
(Μετεώρων) ή στον ΟΣΕ. Ενδεικτικά παρουσιάζεται στα Σχήματα 25.1 
και 25.2 οριζοντιογραφία στην περιοχή της Πλατείας Ρ. Φεραίου με τις 
προτεινόμενες γεωμετρικές διαμορφώσεις και την χωροθέτηση στάσης 
Τουριστικών Λεωφορείων. 

Το τελικό αποτέλεσμα εφόσον γίνουν τα απαραίτητα έργα 
(διαμόρφωση πεζοδρόμου, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, έργα 
πρασίνου, κτλ) θα προσδώσει στην περιοχή ένα διαφορετικό 
χαρακτήρα και θα την αναδείξει αισθητικά. 

Συνοπτικά με την πεζοδρόμηση του εν λόγω τμήματος της οδού 
Τρικάλων επιτυγχάνεται : 

 μείωση της διαμπερούς κυκλοφορίας – αποτροπή της διάσχισης 
της κεντρικής περιοχής της πόλης από οχήματα με υπερτοπικό 
προορισμό 

  μείωση των διασταυρούμενων κινήσεων και επομένως 
απλούστευση και βελτίωση της διοχετευτικής διαρρύθμισης και 
της στάθμης εκυπηρέτησης των κόμβων του ∆ημαρχείου και 
της Εθνικής τράπεζας 

  σύνδεση – ενοποίηση των Πλατειών ∆ημαρχείου και Ρήγα 
Φεραίου με πεζόδρομο, δημιουργία  ενός πεζοδρομημένου 
κεντρικού πυρήνα της πόλης και σύνδεση του με διευρυμμένα 
πεζοδρόμια με την Πλατεία ∆ημουλά 

 αισθητική αναβάθμιση όλης της κεντρικής περιοχής 

  δημιουργία μιας πιο φιλικής πόλης για τον επισκέπτη.  

Στα πεζοδρομημένα τμήματα θα προβλέπεται διάδρομος κίνησης των 
οχημάτων τροφοδοσίας (θα πρέπει να καθορισθούν συγκεκριμένες 
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ώρες που θα επιτρέπονται οι φορτοεκφορτώσεις), των 
απορριμματοφόρων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ενώ θα 
απαγορεύεται καθολικά η στάθμευση οχημάτων. 

3. Πεζοδρόμηση της οδού Οικονόμου από Χατζηπέτρου έως Αβέρωφ. 
∆ημιουργείται ένας άξονας ροής πεζών από τα ΚΤΕΛ έως την οδό 
Βλαχάβας και σύνδεσή του με τον προτεινόμενο πεζόδρομο επί της 
οδού Τρικάλων. Επίσης προτείνεται πεζοδρόμηση ή μετατροπή σε 
ήπιας κυκλοφορίας της οδού Σοφοκλέους. Σε περίπτωση 
μετατροπής της σε ήπιας κυκλοφορίας θα πρέπει να προβλεφθεί 
διάδομος κίνησης οχημάτων κατοίκων στον πεζόδρομο της Τρικάλων 
στο τμήμα από Σοφοκλεόυς ως Βλαχάβα. 

4. Μονοδρόμηση της οδού Καστρακίου στην κατεύθυνση προς 
Καστράκι. Η κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση θα 
πραγματοποιείται μέσω της οδού Μετεώρων. Με την εν λόγω 
μονοδρόμηση επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: 

 η κύρια κίνηση πλέον από το Καστράκι θα κατευθύνεται προς 
την περιμετρική οδό Πίνδου και δεν θα εισέρχεται στο κέντρο 
της Καλαμπάκας εκτός αν έχει προορισμό το κέντρο.  

 μείωση των διασταυρούμενων ρευμάτων στον κόμβο και 
βελτίωση της στάθμης εξυπηρέτησης 

  δίνεται η δυνατότητα αισθητικής αναβάθμισης και ανάπλασης 
της οδού Καστρακίου 

  αποτροπή της οχλούσας παράνομης στάθμευσης που 
εμποδίζει την κυκλοφορία των οχημάτων 

  αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού στην 
κατεύθυνση προς Καστράκι 

Σημειώνεται επιπλέον ότι στην περίπτωση που η εν λόγω οδός 
διατηρηθεί ως διπλής κατεύθυνσης, επιβάλλεται η επέκταση της 
κεντρικής νησίδας στο στενό τμήμα της (από την οδό 28ης Οκτωμβρίου 
έως τον κυκλικό κόμβο) προς Καστράκι έως την οδό 28ης Οκτωμβρίου 
(για περίπου 20μ) με σκοπό την αποτροπή της παράνομης 
στάθμευσης.  

5. Η οδός Σιδηροδρόμου και η οδός Κονδύλη (το νότιο τμήμα της) 
μονοδρομούνται. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα ζεύγος 
μονοδρόμων που δημιουργεί την κυκλική πορεία Σιδηροδρόμου – 
Πίνδου- Κονδύλη – Τρικάλων.  Επιπλέον διπλασιάζονται οι νόμιμες 
θέσεις στάθμευσης την οδό. 

6. Η οδός Χατζηπέτρου στο τμήμα της από Σιδηροδρόμου έως Χαρ. 
Τρικούπη εξυπηρετεί τις αντίθετες κινήσεις της οδού Τρικάλων 
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(μονόδρομος στην αντίθετη κατεύθυνση από την οδό Τρικάλων), αλλά 
σε καμία περίπτωση δεν θα λειτουργήσει ως κύριο δίκτυο, διότι δεν 
μπορεί να αναλάβει υπερτοπικές κινήσεις. Αν το τμήμα της οδού 
Τρικάλων από την οδό Χαρ. Τρικούπη έως το ∆ιβάνι ήταν διπλής 
κατεύθυνσης τότε η οδός Χατζηπέτρου θα λειτουργούσε ως κύριο 
οδικό δίκτυο, αφού πολλοί οδηγοί για να κινηθούν στον άξονα δύση – 
ανατολή δεν θα επέλεγαν να χρησιμοποιήσουν την οδό Πίνδου αλλά  
τη διαδρομή Χατζηπέτρου – Χαρ. Τρικούπη - Τρικάλων.  Με την λύση  
που προτείνεται, υπάρχει η δυνατότητα να διαμορφωθεί η οδός ακόμη 
και ως ήπιας κυκλοφορίας.  

7. Αναβάθμιση του κόμβου Μετεώρων – Πίνδου και λειτουργία του ως 
κόμβος εισόδου στην πόλη. Επιπλέον, τονίζεται ότι θεωρείται σκόπιμη 
η διάνοιξη του τμήματος της οδού Μετεώρων νότια της οδού Πίνδου. 

8. ∆ιαμόρφωση κόμβων με μείωση των εμπλεκομένων κινήσεων και 
διευθέτηση τους με διοχετευτικές διαρρυθμίσεις. Επισημαίνεται ότι η 
επόμενη φάση της παρούσας μελέτης έχει ως αντικείμενο την 
διαμόρφωση κόμβων και οδών.  

9. Οι περισσότερες συλλεκτήριες  οδοί στη νέα ιεράρχηση του 
δικτύου θα λειτουργούν ως μονής κατεύθυνσης. Με αυτό τον τρόπο 
απλοποιούνται οι διασταυρώσεις τους και εξασφαλίζεται χώρος για 
θέσεις στάθμευσης και διεύρυνση των πεζοδρομίων τους.  

10. Μετατροπή όλων των τοπικών οδών σε ήπιας κυκλοφορίας μονής 
κατεύθυνσης (πλην λίγων εξαιρέσεων που αφορούν αδιέξοδα), με 
εναλλαγή των κατευθύνσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπονται 
οι διαμπερείς κινήσεις μέσα από αυτές. Οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας, σε 
συνδυασμό με κάποιους άλλους προτεινόμενους τοπικούς 
πεζοδρόμους, επαναφέρουν την έννοια της γειτονιάς στην πόλη και 
δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πλέγμα κίνησης πεζών και ποδηλατών. 
Στο Παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζονται φωτογραφίες οδών 
διαμορφωμένων ως  ήπιας κυκλοφορίας. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), περιοχή ήπιας 
κυκλοφορίας είναι η περιοχή κατοικίας, που έχει χαρακτηρισθεί και 
σημανθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας. Στο Άρθρο 39 «Συμπεριφορά 
των οδηγών προς τους πεζούς» προβλέπονται τα ακόλουθα: 

«Σε περιοχές κατοικίας που έχουν χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως 
περιοχές ήπιας κυκλοφορίας εφαρμόζονται οι εξής ειδικοί κανόνες:  

α) Οι πεζοί μπορούν να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα σε όλο το 
πλάτος του. Τα παιχνίδια επιτρέπονται.  



 
Αθανασίος Τσιάνος Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος Ε.Μ.Π 

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Άμεσης Εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της πόλης της Καλαμπάκας  

65

β) Οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, η οποία 
σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα την 
ώρα.  

γ) Οι οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν τους πεζούς σε κίνδυνο ούτε να 
συμπεριφέρονται με παρεμποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαίο πρέπει 
να σταματούν.  

δ) Οι πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία των 
οχημάτων.  

ε) Απαγορεύεται η στάθμευση εκτός από εκεί που επιτρέπεται από 
σήματα στάθμευσης. 

στ) Σε διασταυρώσεις, χρήστες της οδού που εξέρχονται από περιοχή 
κατοικίας πρέπει να παραχωρούν την προτεραιότητα στους άλλους 
χρήστες της οδού.»  

11. Προτείνεται η δημιουργία οργανωμένου χώρου στάθμευσης στην 
έκταση μεταξύ του 3ου ∆ημοτικού Σχολείου και του ∆ιβάνι και η 
σήμανση του με πληροφοριακές πινακίδες. Επίσης προτείνεται  η 
λειτουργία του χώρου στάθμευσης στην Αγορά  και την ημέρα  
Παρασκευή καθώς και η διαμόρφωση του σύμφωνα με το Σχήμα 26  

12. Να διερευνηθεί η δυνατότητα ενοικίασης οικοπέδου για τη 
δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή Κονδύλη-Τρικάλων – 
Μετεώρων - Πίνδου  

13. ∆ιερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας χώρου στάθμευσης επί 
της οδού Μετεώρων στην περιοχή πάνω από την ∆ΕΗ ή σε άλλο 
χώρο. Η λειτουργία χώρων στάθμευσης περιμετρικά θεωρείται 
ιδιαίτερα σημαντική αφού ο βασικός άξονας της μελέτης είναι η 
αποτροπή των διαμπερών κινήσεων, η μεταφορά τους εκτός κεντρικής 
περιοχής και η καθοδήγηση με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση του 
οδηγού-επισκέπτη της περιοχής (τουρίστας) σε οργανωμένους 
χώρους στάθμευσης περιμετρικά (Αγορά,  ∆ΕΗ ή αλλού). 

14. Προτείνεται η εφαρμογή εσοχής στάθμευσης σε τμήμα της οδού 
Αγίου Στεφάνου (από Κροσάρη έως Σωκράτους) εις βάρος της 
νησίδας πρασίνου, με σκοπό τη δημιουργία νόμιμων θέσεων 
στάθμευσης για τα οχήματα που σήμερα σταθμεύουν παράνομα με 
αποτέλεσμα  να διακόπτουν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας (βλ. 
παράδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ). Με τον τρόπο αυτό αντιμέτωπίζεται 
δραστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα επί της οδού Αγ. Στεφάνου. 

15. Προτείνεται η εφαρμογή ποδηλατόδρομου επί της οδού Τρικάλων ο 
οποίος θα έιναι διπλής κατεύθυνσης με αφετηρία το Ξενοδοχείο ∆ιβάνι, 
θα διασχίζει την οδό Τρικάλων και την οδό Ιωαννίνων και κάτω από 
ορισμένες συνθήκες θα μπορούσε να καταλήγει και έως το Γήπεδο της 
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Καλαμπάκας. Η μελέτη του ποδηλατοδρόμου θα γίνει στην 
επόμενη φάση της μελέτης. Επίσης προτείνεται σε μακρόθεσμο 
χρόνο η εφαρμογή ποδηλατόδρομου που να ενώνει την καλαμπάκα με 
το καστράκι και τα Μετέωρα.  

16. Η εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο 
Σιδηροδρόμου-Πίνδου και η τροποποίηση-επικαιροποίηση των 
προγραμμάτων - σηματοδότησης στους υπόλοιπους υφιστάμενους 
σηματοδοτούμενους κόμβους. Ο κόμβος Σιδηροδρόμου Πίνδου 
εμφανίζει μειωμένο επίπεδο οδικής ασφάλειας. Λόγω παράνομων 
σταθμέυσεων επί της οδού Πίνδου μειώνεται η ορατότητας της 
προσβασης της οδού Σιδηροδρόμου. Για τους  παραπάνω λόγους 
κρίνεται αναγκαία η σηματοδότηση του κόμβου ακόμα και με την 
υφιστάμενη κυκλοφοριακή οργάνωση, πόσο μάλλον με την 
προτεινόμενη κυκλοφοριακή οργάνωση η οποία μεταφέρει αυξημένο 
κυκλοφοριακό φόρτο επί της οδού Σιδηροδρόμου και στην πρόσβασή 
της με την οδό Πίνδου. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά σημεία των δύο 
εναλλακτικών προτεινόμενων λύσεων κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης 
της Καλαμπάκας και εντοπίζονται και αξιολογούνται τα συγκριτικά τους 
πλεονεκτληματα και μεινεκτήματα. 

6.2.1 Λύση 1 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 22.1 και το επισυναπτόμενο Σχέδιο 7.1 τα 
οχήματα που κινούνται επί της οδού Τρικάλων στο τέλος της (Πλατεία Ρήγα 
Φεραίου), μπορούν να κινηθούν είτε αριστερά προς Σιδηροδρόμου – Πίνδου 
(με προορισμό Τρίκαλα, Καστράκι, Ιωάννινα, ∆ημαρχείο) είτε δεξιά προς την 
οδό Κονδύλη ( με προορισμό  Αγορά, Αγ. Βησαρίωνα κτλ). 

Η οδός Βλαχάβα λειτουγεί ως μονόδρομος έως την οδό Φειδίου και ως 
αντίδρομος της (μονόδρομος προς την αντίθετη κατεύθυνση) λειτουργεί η 
οδός Ράμμου 

Τα κύρια πλεονεκτήματα της λύσης αυτής είναι ότι επιτυγχάνεται άμμεση 
σύνδεση της οδού Τρικάλων με το Χώρο στάθμευσης Αγορά και τις βόρειες 
περιοχές. Επιπλέον ο κόμβος στην Εθνική τράπεζα λειτουργεί χωρίς 
διασταυρούμενες κινήσεις. 

Τα μειονεκτήματα είναι ότι δημιουργείται περιπορεία για κάποιον, ο οποίος 
θέλει να κατευθυνθεί από την οδό Τρικάλων στο ∆ημαρχείο, αφού  θα πρέπει 
αναγκαστικά να κινηθεί μέσω της οδού Πίνδου. Επίσης, οι οδηγοί οι οποίοι 
θέλουν να κατευθυνθούν από το ∆ημαρχείο προς την Εθνική Τράπεζα θα 
πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή: Ιωαννίνων- Μετεώρων – Πίνδου- 
Κονδύλη. ∆ηλαδή η περιοχή δυτικά και ανατολικά του προτεινόμενου 
πεζοδρόμου συνδέεται με μεγαλύτερη περιπορεία από ότι στη Λύση 2. 
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Οι προτεινόμενες νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρουσιάζονται αναλυτικά 
στον Πίνακα 6 που ακολουθεί. 
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6.2.2 Λύση 2 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 22.2 και το επισυναπτόμενο Σχέδιο 7.2 με τις 
προτεινόμενες παρεμβάσεις στην κυκλοφοριακή οργάνωση σε αυτή τη Λύση, 
δημιουργείται ο κύριος  οδικός άξονας Τρικάλων - Σιδηροδρόμου– Πίνδου – 
ΤΡΙΚΑΛΑ / ΚΑΣΤΡΑΚΙ / ΙΩΑΝΝΙΝΑ και ο δευτευρεύων οδικός άξονας 
Τρικάλων – Σιδηροδρόμου- Χατζηπέτρου- Ροδου – Βλαχάβα – Κονδυλη.  

Η οδός Μασούτα μετατρέπεται σε ήπιας κυκλοφορίας και η οδος  Βλαχάβα 
λειτουργεί ως  διπλής κατεύθυνσης από την οδό Κονδύλη έως την οδό 25η 
Μαρτίου 

Η προσπέλαση του χώρου στάθμευσης Αγορά πραγματοποιείται μέσω της 
οδού Βλαχάβα και η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της Κονδύλη – 
Σιδηροδρόμου – Πίνδου ( καλύτερη έξοδος σε σχέση με την Λύση 1)  

Λιγότερες περιπορείες σε σχέση με τη Λύση 1.  

Τα βασικά πλεονεκτήματα της λύσης 2 αυτής είναι ότι η κυκλική πορεία 
Σιδηροδρόμου- Χατζηπέτρου- Ρόδου – Βλαχάβα – Κονδύλη εξυπηρετεί 
καλύτερα τις τοπικές κινήσεις και συνδέει τις περιοχές εκατέρωθεν του 
προτεινόμενου πεζόδρομου. Η Ράμμου από Κονδύλη έως Πίνδου προτείνεται 
να γίνει ήπιας κυκλοφορίας δημιουργώντας μια περιοχή με πεζοδρόμους και 
οδούς ήπιας κυκλοφορίας.  

Το βασικό μειονέκτημα της λύσης 2 είναι η αύξηση φόρτων κυκλοφορίας 
στην οδό Χατζηπέτρου στο τμήμα της από Σιδηροδρόμου έως Ρόδου. Οι 
φόρτοι στην ώρα αιχμής αναμένεται ακόμη και να διπλασιαστούν (από 100 
ΜΕΑ στα 200ΜΕΑ).  Για αυτόν τον λόγο απαιτείται η διαπλάτυνση των 
πεζοδρομίων της οδού Χατζηπέτρου, στο συγκεκριμένο τμήμα της,  ώστε να 
βελτιωθεί  η ασφάλεια των πεζή μετακινήσεων (η Χατζηπέτρου σε ορισμένα 
σημεία έχει μικρού πλάτους πεζοδρομία). 

Οι προτεινόμενες νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρουσιάζονται αναλυτικά 
στον Πίνακα 7 που ακολουθεί. 
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6.3  ∆ιαχείριση στάθμευσης 

Η προτεινόμενη νέα ιεράρχηση και οι εκτεταμένες μεταβολές στο οδικό δίκτυο 
της περιοχής μελέτης που περιλαμβάνουν μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, 
μετατροπή σημαντικού αριθμού οδών σε ήπιας κυκλοφορίας, δημιουργία 
εσοχών στάθμευσης, διαπλατύνσεις  πεζοδρομίων, δημιουργία αποκλειστικής 
κίνησης ποδηλάτων, κλπ, οδηγούν σε μεταβολές και ανακατανομές στον 
προσφερόμενο αριθμό θέσεων στάθμευσης. Π.χ. με την εφαρμογή του 
πεζοδρόμου της οδού Τρικάλων, καταργούνται 32 θέσεις στάθμευσης ενώ οι 
με την μετατροπή οδών διπλής κατεύθυνσης σε μονόδρομο, διπλασιάζονται 
σχεδόν οι προσφερόμενες θέσεις στάθμευσης στην περίπτωση που τo 
πλάτος των πεζοδρομίων είναι επαρκές  (2,0μ) και δεν απατείται διαπλάτυνσή 
τους.  

Στο 2ο Στάδιο της παρούσας μελέτης θα διαμορφωθεί το σχέδιο 
οργάνωσης της στάθμευσης με βάση το επιλεγμένο σενάριο 
κυκλοφοριακής οργάνωσης. Στο παρόν Στάδιο δίνεται η πολιτική και το 
πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα διαμορφωθεί το σχέδιο στάθμευσης 
της περιοχής μελέτης, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας 
σύγχρονης πόλης. 

Με την εφαρμογή ενός οργανωμένου συστήματος στάθμευσης θεσπίζονται 
κανόνες διαχείρισης των υφιστάμενων θέσεων στην οδό και εκτός οδού, με 
στόχο την ορθολογική διαχείριση – διάθεση των θέσεων σε περιοχές όπου η 
ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά. Η διαχείριση της στάθμευσης 
αναπτύσσεται με βάση τις ακόλουθες συνιστώσες: 

• Χωροθέτηση  των διαθέσιμων θέσεων στην οδό κατά κατηγορία 
χρηστών (επισκέπτες, κάτοικοι, ειδικές θέσεις, θέσεις 
φορτοεκφόρτωσης, κλπ)  

• Θέσπιση περιορισμών στη διάρκεια στάθμευσης  

Η επιτυχία της εφαρμογής ενός συστήματος στάθμευσης εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τις δυνατότητες του φορέα αστυνόμευσης. Ως εκ τούτου μία 
βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε εφαρμογή συστήματος στάθμευσης 
είναι η άμεση συγκρότηση και οργάνωση ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου 
τμήματος της ∆ημοτικής Αστυνομίας, η οποία θα αναλάβει την αστυνόμευση 
του.  

Επιπρόσθετα το σύστημα στάθμευσης θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους 
πολίτες ως όπλο για τη σωστή διαχείριση των διαθέσιμων θέσεων 
στάθμευσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται κατά τον καλύτερο τρόπο, η 
στάθμευση των κατοίκων της περιοχής και η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν 
περισσότερων επισκεπτών. 



 
Αθανασίος Τσιάνος Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος Ε.Μ.Π 

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Άμεσης Εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της πόλης της Καλαμπάκας  

78

Η πολιτική και οι αρχές σχεδιασμού με βάση τις οποίες θα διαμορφωθεί η 
πρόταση οργάνωσης  στάθμευσης στο δεύτερο στάδιο της μελέτης, είναι οι 
ακόλουθες: 

 ∆ιαχείριση των υφιστάμενων και δημιουργούμενων νόμιμων θέσεων 
στην οδό με στόχο: 

• Τη διασφάλιση της στάθμευσης των κατοίκων με χωροθέτηση 
θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης κατοίκων όπου κριθεί αναγκαίο. 

• Την παροχή δυνατότητας βραχυχρόνιας στάθμευσης, για την 
εξυπηρέτηση  των επισκεπτών των εμπορικών καταστημάτων, των 
υπηρεσιών και των χρήσεων αναψυχής (π.χ. στην οδό Τρικάλων). 

• Την παροχή δυνατότητας μακροχρόνιας στάθμευσης, έως 24 ώρες, 
για τους επισκέπτες της πόλης και τους εργαζόμενους που δεν 
μπορούν να προσέλθουν πεζή ή με ήπια μέσα μεταφοράς στην 
εργασία τους. 

• Την παροχή θέσεων στάθμευσης διάρκειας έως 10’ και θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης. Πρόκειται για τις θέσεις, στις οποίες οι οδηγοί θα 
έχουν τη δυνατότητα ολιγόλεπτης δωρεάν στάθμευσης, μέχρι 10’, 
προκειμένου να προβούν σε σύντομες αγορές. Η δυνατότητα αυτή 
θα υπάρχει για όλες τις ώρες της ημέρας, πλην εκείνων που θα 
έχουν καθορισθεί για την τροφοδοσία των καταστημάτων.  

• Την παροχή θέσεων ελεύθερης στάθμευσης (χωρίς περιορισμό) σε 
οδούς που δεν παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση από κατοίκους και 
επισκέπτες. Στις θέσεις αυτές δεν θα υπάρχει κανένας χρονικός 
περιορισμός για τη στάθμευση. 

 ∆ιαχείριση Θέσεων Στάθμευσης ∆ημόσιας Χρήσης Εκτός Οδού  

Όπως προαναφέρθηκε στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 
στην περιοχή μελέτης λειτουργούν δύο δημόσιοι υπαίθριοι χώροι 
στάθμευσης εκτός οδού, 

o   Ο χώρος στην Αγορά, χωρητικότητας 60 περίπου οχημάτων,  

o  Ο παρακείμενος χώρος του 3ου ∆ημοτικού Σχολείου ο οποίος 
είναι αδιαμόρφωτος και χωρίς σήμανση και  εξυπηρετεί την 
ανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης. 

Επίσης ως άτυπος χώρος στάθμευσης λειτουργεί και τμήμα επί της 
οδού Μετεώρων  στην περιοχή της ∆ΕΗ ο οποίος μπορεί να 
εξυπηρετήσει πάνω από 20 θέσεις στάθμευσης.  

Τέλος σημειώνεται πως λειτουργεί επί πληρωμή μικρός χώρος 
στάθμευσης επί της οδού Τρικάλων στο ύψος της οδού Ασκληπιού ενώ 
ο χώρος στάθμευσης επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αντ. Μαη δεν 
λειτουργεί πλεόν. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο εν λόγω χώρος  δεν 
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παρουσίαζε ποτέ υψηλή πληρότητα λόγω του κομίστρου και της 
χωροθέτησής του. 

Προτείνεται από την παρούσα μελέτη η αναδιαμόρφωση του χώρου 
στάθμευσης στην Αγορά (βλέπε Σχήμα 26), η αναδιαμόρφωση του 
χώρου μεταξύ του ∆ιβάνι και του 3ου ∆ημοτικού σχολείου και η 
αναδιαμόρφωση του χώρου επί της οδού Μετεώρων στην περιοχή της 
∆ΕΗ. Οι χώροι αυτοί βρίσκονται περιμετρικά της περιοχής μελέτης και 
είναι ιδανικοί για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων και των τουριστών 
της πόλης. 

Όπως προέκυψε από τις απογραφές στάθμευσης, η ζήτηση στην 
κεντρική περιοχή υπερβαίνει την προσφορά. Πέραν του συστήματος 
οργανωμένης στάθμευσης που θα επιφέρει αύξηση της εναλλαγής και 
επομένως αύξηση του εξυπηρετούμενου όγκου σταθμεύσεων, αλλά και 
αποθάρρυνση της χρήσης του Ι.Χ. σε περιπτώσεις όπου η μετακίνηση 
μπορεί να γίνει πεζή (ή με ποδήλατο όπως αρχίζει προοδευτικά να 
παγιώνεται ως συνήθεια), υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού. Για αυτόν τον λόγο προτείνεται η ενοικίαση  
και η αξιοποίηση αδόμητων οικοπέδων πλησίων της περιοχής της 
πλατείας Ρ. Φεραίου,  για δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης.  

Οι τουρίστες που προσέρχονται με τα ιδιωτικά τους οχήματα,  μέσω της 
κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης θα καθοδηγούνται είτε σε 
οργανωμένους χώρους στάθμευσης, είτε θα σταθμεύουν επί της οδού 
Τρικάλων ή σε άλλες κεντρικές οδούς.  

Τα τουριστικά λεωφορεία θα επιββιβάζουν / αποββιβάζουν τους 
επιβάτες τους σε ειδικά διαμορφωμένες στάσεις (στην πλατεία Ρήγα 
Φεραίου και στο ∆ημαρχείο)  και έπειτα θα σταθμεύουν σε ειδικούς 
χώρους στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων. Ένας τέτοιος χώρος 
στάθμευσης προτείνεται να είναι αυτός στον ΟΣΕ, από τον οποίο και 
θα απαιτηθεί η  συναίνεση του. 
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6.4 Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Προτεινόμενης Κυκλοφοριακής 
Οργάνωσης 

Στόχος της μελέτης αποτελεί η δημιουργία ενός MASTER PLAN, με μέτρα 
διαχείρισης της κυκλοφορίας και στάθμευσης,  με βάση το οποίο θα 
αναβαθμισθεί το κέντρο και οι γειτονιές του κεντρικού τμήματος της πόλης. Η 
αναβάθμιση του εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου θα γίνει με την 
δημιουργία χώρων για τους πεζούς και ποδηλάτες (πεζοδρόμοι, νησίδες 
πρασίνου, ποδηλατόδρομοι κτλ)   ενώ η αναβάθμιση των γειτονιών θα γίνει με 
την μετατροπή όλλων των τοπικών οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας. 
Πολλές από τις γεωμετρικές διαμορφώσεις των κόμβων, των κύριων οδών 
(Τρικάλων) και των χώρων στάθμευσης θα μελετηθούν από την παρούσα 
μελέτη  στο 2ο στάδιο της.  Η εφαρμογή όμως όλων των γεωμετρικών 
παρεμβάσεων και η κατασκευή των έργων και μελετών που απαιτούνται 
μπορεί να γίνει  σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, ανάλογα και με την εκάστοτε 
οικονομική δυνατότητα χρηματοδότησης των παρεμβάσεων από πλευράς του 
∆ήμου.  

Παρόλα αυτά η προτεινόμενη κυκλοφοριακή οργάνωση του κεντρικού 
τμήματος της πόλης μπορεί να εφαρμοστεί άμμεσα με την εφαρμογή: 

• Οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης  

• Κατάλληλων άμμεσων διαχειριστικών μέτρων χαμηλού κόστους 
(πλαστικά κολωνάκια, μάτια γάτας, κίτρινες διαγραμμίσεις κτλ) στους 
κόμβους και σε ορισμένα κρίσιμα σημεία αντί των κρασπεδώσεων που 
θα προταθούν στην επόμενη φάση της μελέτης. 

• Σηματοδότηση του κόμβου Πίνδου – Σιδηροδρόμου  

• Αλλαγή των προγραμμάτων σηματοδότησης στους υπόλοιπους που 
επηρεάζονται 

• ∆ιάπλατυνση πεζοδρομίων επί της οδού Χατζηπέτρου  

Επισημαίνεται πως η εφαρμογή της μελέτης με άμμεσα διαχειριστικά 
μέτρα  δεν θα προσδώσει το αναμενόμενο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά 
θα είναι το πρώτο βήμα για την αναβάθμιση του κέντρου, της γειτονιάς, 
και την ποιότητας ζωής των κατοίκων της Καλάμπακας. 
 
Το 2ο στάδιο της μελέτης θα περιέχει μελέτη οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης, μελέτη πληροφοριακής σήμανσης, αναμόρφωση και γεωμετρικές 
διαμορφώσεις οδών και κόμβων,  διαμόρφωση πολιτικής στάθμευσης, 
αναμόρφωση χώρων στάθμευσης, διερεύνηση αναγκαιότητας σηματοδότησης 
κόμβων, καθορισμός διαδρομών βαρέων οχημάτων και τουριστικών 
λεωφορείων.
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