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Υπηρεσίες Παραδοτέου Π.2

Διεξαγωγή διαβούλευσης

Ανάλυση των τοπικών 
πολιτικών για την 

ολοκληρωμένη προσέγγιση 
σχεδιασμού εκπόνησης του 

ΣΒΑΚ

Συλλογή δεδομένων 
αποτύπωσης της υφιστάμενης 
κατάστασης (π.χ. υφιστάμενες 
μελέτες, χάρτες, χρήσεις γης, 

κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, 
έρευνες, δημογραφικά 
χαρακτηριστικά, κλπ.)

Ανάλυση προβλημάτων και 
ευκαιριών
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Περιοχή παρέμβασης

Τα Γρεβενά είναι μια επιμήκης πόλη, η οποία αναπτύσσεται βόρεια από τον ποταμό Γρεβενίτη
ενώ ένα τμήμα αναπτύσσεται κατά μήκος της επαρχιακής οδού Γρεβενών – Βοβούσας. Στα 
Γρεβενά υπάρχουν δύο κεντρικές πλατείες, η πλατεία Αιμιλιανού με τα κανόνια και η πλατεία του 
Ρολογιού, ενωμένες με έναν πεζόδρομο. Οι κεντρικές και εμπορικές χρήσεις βρίσκονται κατά 
μήκος των βασικών οδών της πόλης ενώ τα περισσότερα σχολικά συγκροτήματα, το νοσοκομείο, 
οι αθλητικοί χώροι, τα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας, η Πυροσβεστική, η Σχολή 
Αστυφυλάκων βρίσκονται στις παρυφές της πόλης

λειτουργικά οργανώνεται σε τέσσερις (4) πολεοδομικές ενότητες, Κούρβουλο, Κέντρο, Μεράς και 
Βαρόσι. Οι κεντρικές λειτουργίες χωροθετούνται στην ΠΕ Κέντρο 
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Περιοχή παρέμβασης
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Πολεοδομική οργάνωση
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Υπερκείμενος σχεδιασμός

Περιοχή απογραφής 
στάθμευσης 

Προβλέψεις ΓΠΧΣΑΑ

Προβλέψεις περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου

Προβλέψεις ΓΠΣ

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

ΕΠ Υποδομών Μεταφορών Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
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Προβλέψεις σχεδιασμού

Περιοχή απογραφής 
στάθμευσης 

ισχυροποίηση του ρόλου των Γρεβενών ως διοικητικό, εμπορικό και οικονομικό κέντρο 
υποστήριξης των αγροτικών περιοχών, καθώς και των τουριστικών περιοχών της Βασιλίτσας 
και του συνόλου του ορεινού όγκου της Αναπτυξιακής Ενότητας Δήμου Γρεβενών, 
εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες εξυπηρετήσεις τόσο για τον τοπικό πληθυσμό όσο και για τους 
επισκέπτες και προωθώντας την προβολή και απορρόφηση τοπικών αγροτικών προϊόντων.

ενδυνάμωση της δικτύωσης των μικρότερων οικισμών του Δήμου με τα Γρεβενά για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες, διοικητικές- κοινωνικές υποδομές, επικοινωνία και 
γνώση.

προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που αφενός θα αναδεικνύουν τον αναπτυξιακό 
ρόλο των Γρεβενών και αφετέρου θα διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα ζωής των 
κατοίκων και την παραμονή τους στην περιοχή. 

έμφαση στην προβολή της σχέσης της πόλης με το υδάτινο στοιχείο (Γρεβενιώτης Ποταμός) 
καθώς και στη συνολική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας της πόλης μέσω 
δράσεων ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού
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Προβλέψεις σχεδιασμού

Περιοχή απογραφής 
στάθμευσης 

Διαμόρφωση δικτύου πεζοδρόμων.

Δημιουργία τοπικών πάρκων και χώρων πρασίνου  στις 
νεοεντασσόμενες περιοχές.

Δημιουργία περιφερειακής παρακαμπτήριας αρτηρίας.

Δημιουργία περιμετρικού δακτυλίου στην περιοχή κεντρικών 
λειτουργιών.

Δημιουργία ποδηλατοδρόμων κατά μήκος του ποταμού.

Δημιουργία χώρων στάθμευσης σε όλη την πόλη
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Αναπτυξιακό προφίλ

Περιοχή απογραφής 
στάθμευσης 

Διοικητική Ενότητα 1991* 2001 2011 
Μέση μεταβολή 

91-11 

Δήμος Γρεβενών 23.666 25.522 25.905 9% 

Δημοτική Ενότητα Γρεβενών 9.619 16.421 17.610 83% 

Δημοτική Ενότητα Βεντζίου 3.024 2.364 1.969 -35% 

Δημοτική Ενότητα Αγίου Κοσμά 1.950 1.243 870 -55% 

Δημοτική Ενότητα Θεοδώρου Ζιάκα 2.945 1.723 1.297 -56% 

Δημοτική Ενότητα Ηρακλειωτών 2.936 2.418 1.890 -36% 

Δημοτική Ενότητα Γόργιανης 1.475 1.049 885 -40% 

Δημοτική Ενότητα Αβδέλλας 130 12 280 115% 

Δημοτική Ενότητα Δότσικου 70 5 39 -44% 

Δημοτική Ενότητα Μεσολουρίου 135 93 33 -76% 

Δημοτική Ενότητα Περιβολίου 312 32 21 -93% 

Δημοτική Ενότητα Σαμαρίνας 285 64 378 33% 

Δημοτική Ενότητα Σμίξης 491 60 454 -8% 

Δημοτική Ενότητα Φιλιππαίων 294 38 179 -39% 

Γρεβενά (οικισμός) 9.345 11.788 13.137 41% 
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Αναπτυξιακό προφίλ

Περιοχή απογραφής 
στάθμευσης 

 
Τομείς 

Δραστηριότητας 

2001 2011 Μεταβολή 

2001 - 2011 

1ογενής 2.235 1.281 -43% 

2ογενής 1.582 1.229 -22% 

3ογενής 4.024 4.576 14% 

Σύνολο 8.106 7.140 -12% 
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Ιδιοκτησία ΙΧ

Περιοχή απογραφής 
στάθμευσης 

• Δήμος Γρεβενών (64%)

• Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (64%)

• Xώρα (70%) 

    Αριθμός Νοικοκυριών Ποσοστό νοικοκυριών 

0 αυτοκίνητα  3.469 64% 

1 αυτοκίνητο  4.431 46% 

2 + αυτοκίνητα  1.836 19% 

0 θέσεις στάθμευσης 6.878 71% 

1 + θέσεις στάθμευσης 2.858 29% 

Σύνολο νοικοκυριών  9.736 
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Έργα σε προγραμματισμό ή

και υλοποίηση
Αναβάθμιση του γεωμετρικού σχεδιασμού-βελτίωση της οδικής ασφάλειας της αστικής οδού 13ης

Οκτωβρίου.

Πρόγραμμα:

• ΕΣΣΒΑΑ

Χρηματοδότηση:

• ΠΕΠ ΔΜ 2014-2020

Στάδιο:

• Έγκριση οριστικής μελέτης

Τεχνική περιγραφή:

• Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στο ύψος του Γηροκομείου και της διασταύρωσης

Ελάτου, την κατασκευή πεζοδρομίων, υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών,

οδοφωτισμού και οδοσήμανσης, επιτυγχάνοντας τόσο την ανάπλαση όλης της

περιοχής αλλά και την οδική ασφάλεια πεζών και οχημάτων. Στις περιοχές όπου

υπάρχουν είσοδοι ιδιοκτησιών, καταστημάτων που χρήζουν απευθείας πρόσβασης

στην οδό και πυλωτές, διαμορφώνονται / βελτιώνονται τα υφιστάμενα πεζοδρόμια ή

προτείνονται νέα. Επίσης προβλέπονται ανά διαστήματα διαβάσεις πεζών καθώς

επίσης και 4 υπερυψωμένες διαβάσεις στην είσοδο του 1ου Γυμνασίου, του

3ου Δημοτικού σχολείου, στη συμβολή της οδού 13ης Οκτωβρίου με την οδό που

οδηγεί στο κολυμβητήριο και στη συμβολή της οδού 13ης Οκτωβρίου με την οδό

Ηπείρου
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Έργα σε προγραμματισμό ή

και υλοποίηση

Περιοχή απογραφής 
στάθμευσης 

Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας

• ΕΣΣΒΑΑ 

Πρόγραμμα: 

• ΠΕΠ ΔΜ 2014-2020

Χρηματοδότηση: 

• Επίλυση ιδιοκτησιακών θεμάτων

Στάδιο: 

• Προβλέπεται η πλήρης ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της πόλης με βιοκλιματικά

χαρακτηριστικά. Οι άξονες σχεδιασμού ως προς την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της

πλατείας είναι: Ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων του χώρου, Αναδιάρθρωση βασικών

λειτουργιών της πλατείας, Ανάδειξη, διεύρυνση και χωροθέτηση του εβδομαδιαίου παζαριού,

Αναβάθμιση και αναδιοργάνωση των περιοχών πρασίνου, Προσθήκη χώρων στάσεως,

Οργάνωση οπτικών φυγών της πλατείας, Ανάπλαση περιμετρικών οδών, Βελτίωση της

φωτιστικής επάρκειας, και αισθητική αναβάθμιση του φωτισμού της πλατείας.

Τεχνική περιγραφή: 
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Έργα σε προγραμματισμό ή

και υλοποίηση

Περιοχή απογραφής 
στάθμευσης 

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης & εξυπηρέτησης εκδηλώσεων 

υποστήριξης κοινωνικής συνοχής στο Γρεβενίτη ποταμό

Πρόγραμμα: 

• ΕΣΣΒΑΑ 

Χρηματοδότηση: 

• ΠΕΠ ΔΜ 2014-2020

Στάδιο: 

Τεχνική περιγραφή: 

• Διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής του ανοικτού δημοτικού χώρου στάθμευσης

(πάρκινγκ) με σκέπαστρα – σκιάδια ειδικού τύπου & φιλοξενίας εκδηλώσεων ειδικού

χαρακτήρα ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής (εκθέσεις βιβλίων, μπαζάαρ ανταλλαγής

προϊόντων, ομάδων κοινωνικής προσφοράς & δημιουργικής κοινότητας κλπ.), (δίπλα στην

Γέφυρα προς Καλαμπάκα).
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Έργα σε προγραμματισμό ή

και υλοποίηση

Περιοχή απογραφής 
στάθμευσης 

Περιβαλλοντικά φιλικές & ήπιες παρεμβάσεις αστικής διαδρομής παρά τω 

Γρεβενίτη ποταμό ως σύνδεση με την περιοχή Άλσους Θεοδωρίδη - Καστράκι

• ΕΣΣΒΑΑ 

Πρόγραμμα: 

• ΠΕΠ ΔΜ 2014-2020

Χρηματοδότηση: 

• Σε διερεύνηση

Στάδιο: 

• κατασκευή πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων, η παράλληλα σε αυτούς

δημιουργία διαμορφώσεων – αναπλάσεων μικρής κλίμακας, ειδικών &

ενεργειακών φωτισμών κλπ. συνοδευτικών εργασιών με έναρξη τον χώρο

στάθμευσης & υπαίθριων εκδηλώσεων στο Γρεβενίτη, έως τον αντίστοιχο χώρο

στάθμευσης στο θέατρο στο Καστράκι.

Τεχνική περιγραφή: 
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Απογραφή οδικού δικτύου 

Κατάταξη οδικού δικτύου 
κατά ΔΜΕΟ
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Απογραφή οδικού δικτύου 

Περιοχή απογραφής 
στάθμευσης 

Λειτουργική ιεράρχηση
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Απογραφή οδικού δικτύου 

Περιοχή απογραφής 
στάθμευσης 

Ύπαρξη διαχωριστικής 
νησίδας
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Κυκλοφοριακή 
οργάνωση

Απογραφή οδικού δικτύου 

Περιοχή απογραφής 
στάθμευσης 

Κυκλοφοριακή 
οργάνωση
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Απογραφή οδικού δικτύου 

Περιοχή απογραφής 
στάθμευσης 

Διαβάσεις πεζών

Σηματοδοτούμενοι
κόμβοι
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Απογραφή οδικού δικτύου 

Περιοχή απογραφής 
στάθμευσης 

Υπάρχουν οδικά τμήματα που διατρέχουν τον οικισμό δεν ανήκουν στο δημοτικό, αλλά 
αποτελούν κομμάτι είτε του εθνικού είτε του επαρχιακού δικτύου. 

Αδιάνοικτα τμήματα καταγράφονται στην περιοχή επέκτασης του οικισμού, ενώ 
στον παλαιό οικισμό τα κρισιμότερα αδιάνοικτα οδικά τμήματα εντοπίζονται στην 
περιοχή νοτίως του άξονα Ταλιαδούρη – Λαδά.

Φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδικού δικτύου – Σημαντικές κλίσεις στο 
βόρειο τμήμα του οικισμού

Η κατάσταση του οδοστρώματος κρίνεται στο βασικό δίκτυο ικανοποιητική και 
μόνο σημειακά στο τοπικό δίκτυο παρατηρείται κακή κατάσταση. 

Εντοπισμός πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης προηγούμενης περιόδου, οι 
οποίες δεν ισχύουν πια, αλλά δεν έχουν αφαιρεθεί.

Απουσία διαβάσεων για την ασφαλή κίνηση των πεζών στο μεγαλύτερο κομμάτι της 
περιοχής μελέτης. 
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Απογραφή στάθμευσης

Περιοχή απογραφής 
στάθμευσης 
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Απογραφή στάθμευσης

Πολεοδομικό κέντρο του οικισμού 

Ποσοστιαία  κατανομή  των  
παράνομα  σταθμευμένων  
οχημάτων  ανά κατηγορία

Προσφορά στην οδό 

(θέσεις) 

Ζήτηση στην οδό (θέσεις)  Περίσσεια / έλλειμμα 

στάθμευσης (θέσεις) * 

 Νόμιμα 

σταθμευμένα 

Παράνομα 

σταθμευμένα  

 

835 737 276 - 178 

 



24

Απογραφή στάθμευσης

Ποσοστιαία  κατανομή  των  
παράνομα  σταθμευμένων  
οχημάτων  ανά κατηγορία

Δημοσίας χρήσης χώροι 
στάθμευσης εκτός οδού
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Απογραφή στάθμευσης

Ποσοστιαία  κατανομή  των  
παράνομα  σταθμευμένων  
οχημάτων  ανά κατηγορία

Διαδρομές εναλλαγής 
στάθμευσης

Διαδρομή 2

Δείκτης ωραίας εναλλαγής = 
0,19

Δείκτης ωραίας εναλλαγής 
(παράνομα) = 0,10

Διαδρομή 1

Δείκτης ωραίας εναλλαγής = 
0,25

Δείκτης ωραίας εναλλαγής 
(παράνομα) = 0,18
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Απογραφή στάθμευσης

Ποσοστιαία  κατανομή  ων  
παράνομα  σταθμευμένων  
οχημάτων  ανά κατηγορία

Αρνητικό ισοζύγιο στάθμευσης – Δείκτης κατάληψης 121 % - Πολύ μικρός 
δείκτης εναλλαγής στάθμευσης 

Σημαντικό ποσοστό (24,6%) αποτελεί και η παράνομη στάθμευση επί του 
πεζοδρομίου με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ομαλή και ασφαλής 
πορεία των πεζών. 

Μικρός αριθμός θέσεων στάθμευσης προς χρήση ΑμεΑ. 

Τρεις (3) θέσεις φορτοεκφόρτωσης. 

Απουσία χώρων στάθμευσης δικύκλων και ποδηλάτων. 
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Καταγραφή & επεξεργασία 

κυκλοφοριακών φόρτων

• Είσοδοι – έξοδοι της περιοχής 
μελέτης / κόμβοι εντός της αμιγούς 
κεντρικής περιοχής 

Σημεία μέτρησης 
κυκλοφοριακών 

φόρτων σε κόμβους 
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Καταγραφή & επεξεργασία 

κυκλοφοριακών φόρτων
Κυκλοφοριακός φόρτος σε 

ΜΕΑ/ ώρα Γεωργ. Μπούσιου –
Επαρχιακή οδό

Κυκλοφοριακός φόρτος σε 
ΜΕΑ/ ώρα Αγ. Κοσμά – Αθ. 

Διάκου

Κυκλοφοριακός φόρτος σε 
ΜΕΑ/ ώρα Αθ. Διάκου – Μεγ. 

Αλεξάνδρου
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Καταγραφή & επεξεργασία 

κυκλοφοριακών φόρτων
Κυκλοφοριακός φόρτος σε 
ΜΕΑ/ ώρα 13ης Οκτωβρίου -

Ταλιαδούρη

Κυκλοφοριακός φόρτος σε ΜΕΑ/ 
ώρα Ταλιαδούρη – Ε.Ο. Γρεβενών 

– Κοζάνης (κυκλικός κόμβος)
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Καταγραφή & επεξεργασία 

κυκλοφοριακών φόρτων
Μέγιστος κυκλοφοριακός φόρτος σε ΜΕΑ/ώρα και ώρα αιχμής 

Κόμβος Βαθμός κορεσμού 

κύριας οδού 

Βαθμός κορεσμού 

δευτερεύουσας οδού  

Στάθμη 

εξυπηρέτησης 

Μπούσιου - Επαρχιακή οδός 0,07 0,01 Α 

Αγ. Κοσμά -Α θ. Διάκου 0,02 0,02 Α 

Μεγ. Αλεξάνδρου - Αθ. Διάκου 0,18 0,06 Α 

Ταλιαδούρη - 13ης Οκτωβρίου 0,18 0,26 Α 

Ταλιαδούρη – Μεγ. 

Αλεξάνδρου 

0.17 0.05 A 

 

Κόμβος Μέγιστος κυκλοφοριακός 

φόρτος 

Ώρα αιχμής 

13η Οκτωβρίου - Ταλιαδούρη 1.096 08.30-09.30 

Ταλιαδούρη – Ε.Ο. Γρεβενών – Κοζάνης  864 08.30-09.30 

Αθ. Διάκου – Μεγ. Αλεξάνδρου 752,97 18.00-19.00 

Γεργ. Μπούσιου – Επαρχιακή οδός 190,67 14.30-15.30 

Αγ. Κοσμά – Αθ. Διάκου 93,33 14.30-15.30 

 Ροή κορεσμού & Στάθμη εξυπηρέτησης ισόπεδων μη σηματοδοτούμενων
κόμβων με έλεγχο των προσβάσεων
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Καταγραφή & επεξεργασία 

κυκλοφοριακών φόρτων
Κυκλοφοριακός φόρτος σε 

ΜΕΑ/ ώρα Γεωργ. Μπούσιου –
Επαρχιακή οδό

Κυκλοφοριακός φόρτος σε 
ΜΕΑ/ ώρα Αγ. Κοσμά – Αθ. 

Διάκου

Κυκλοφοριακός φόρτος σε 
ΜΕΑ/ ώρα Αθ. Διάκου – Μεγ. 

Αλεξάνδρου
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Καταγραφή & επεξεργασία 

κυκλοφοριακών φόρτων
Κυκλοφοριακός φόρτος σε 

ΜΕΑ/ ώρα 13ης Οκτωβρίου –
Ταλιαδούρη

Κυκλοφοριακός φόρτος σε ΜΕΑ/ 
ώρα Ταλιαδούρη – Ε.Ο. Γρεβενών 

– Κοζάνης (κυκλικός κόμβος)
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Καταγραφή ατυχημάτων
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Καταγραφή ατυχημάτων



35

Χωρική κατανομή ατυχημάτων
Θέσεις οδικών τροχαίων 

ατυχημάτων με υλικές 
ζημιές, 2016
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Χωρική κατανομή ατυχημάτων
Θέσεις οδικών τροχαίων 

ατυχημάτων με υλικές 
ζημιές, 2017
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Χωρική κατανομή ατυχημάτων
Θέσεις οδικών τροχαίων 

ατυχημάτων με υλικές 
ζημιές, 2018
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Χωρική κατανομή ατυχημάτων
Θέσεις οδικών τροχαίων 
ατυχημάτων σωματικών 

βλαβών, 2016 -2018
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Χωρική κατανομή ατυχημάτων

Θέσεις οδικών τροχαίων 
ατυχημάτων με εμπλοκή 3 ή 
περισσοτέρων οχημάτων, 

2016 -2018
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Χωρική κατανομή ατυχημάτων

Η χωρική κατανομή των σημείων εμφάνισης των ατυχημάτων δεν 
μεταβάλλεται ουσιαστικά κατά το χρονικό διάστημα 2016-2018. 

Ατυχήματα εμφανίζονται σε μεγάλο τμήμα του δικτύου με τη 
μεγαλύτερη πυκνότητα συγκέντρωσης να καταγράφεται κατά μήκος 
του βασικού οδικού δικτύου. 

Χωρική κατανομή των ατυχημάτων με τραυματισμό πλησίον του 
κόμβου Ταλιαδούρη – Εθν. Αντιστάσεως επί της οδού Ταλιαδούρη. 

Τα οδικά ατυχήματα με εμπλοκή 3 ή και περισσοτέρων οχημάτων αυτά 
ακολουθούν τη γενικότερη χωρική κατανομή των ατυχημάτων
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Χωρική κατανομή ατυχημάτων
Θέσεις οδικών τροχαίων 

ατυχημάτων εντός ακτίνας 
200 μ. πέριξ σχολικών 

συγκροτημάτων, 2016 -2018
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Καταγραφή ατυχημάτων

Οδικά τμήματα μειωμένης 
οδικής ασφάλειας

• Οδός 13ης Οκτωβρίου

• Οδός Ειρήνης

• Οδός Ευαγγελίστριας

• Οδός Θεοδ, Ζιάκα

• Οδός Ταλιαδούρη

• Οδός Μεγ. Αλεξάνδρου

• Οδός Μακεδονομάχων

Κόμβοι μειωμένης οδικής 
ασφάλειας 

• Κόμβος 13ης Οκτωβρίου -
Θερμοπυλών

• Κόμβος 13ης Οκτωβρίου –
Ταλιαδούρη

• Κόμβος Ταλιαδούρη -
Ιπποκράτους
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Καταγραφή πεζοδρομίων και 

πεζοδρόμων
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Καταγραφή πεζοδρομίων
37 οδοί και 224 τμήματα πεζοδρομίων



45

Καταγραφή πεζοδρόμων

1. Γεωρ. Μπούσιου

2. Πεζόδρομοι γύρω από την Πλατεία Αιμιλιανού

3. Ευαγγελίστριας

4. Εθνικής Αντιστάσεως

5. Κωνσταντινουπόλεως

6. Παύλου Μελά (οτ 23)

7. Εμμανουήλ Παππά

8. Λέον. Σοφού

9. Παύλου Μελά (οτ 24,28)

Δεν υπάρχει οδηγός έλευσης τυφλών, 

το δάπεδο βρίσκεται σε καλή κατάσταση 

υπάρχουν ράμπες που δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές

Επάρκεια φωτισμού

Υπάρχουν εμπόδια (τραπεζοκαθίσμτα κλπ) που 
μειώνουν το ελεύθερο πλάτος 
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Καταγραφή ποδηλατοδρόμων

το ποδήλατο χρησιμοποιείται σε λιγότερο από το 4% των 
καθημερινών μετακινήσεων



47

Καταγραφή του συστήματος ΜΜΜ

Διαδρομές-στάσεις αστικών γραμμών ΚΤΕΛ

Γραμμή Δρομολόγια 

1. ΚΤΕΛ – Κυρακαλή - ΚΤΕΛ 08:00  9:15    

2. ΚΤΕΛ – Δοξάρας – Νεκροταφεία – Δοξάρας 

– ΚΤΕΛ 

(μη διαθέσιμα στοιχεία) 

3. ΚΤΕΛ -Νοσοκομείο – ΤΕΙ – Μυρσίνη – ΤΕΙ 

– Νοσοκομείο - ΚΤΕΛ 

09:45  12:00  14:00  16:45  17:15 

ΚΤΕΛ – ΤΕΙ ανά ώρα / πρώτο 08:45 - τελευταίο 

20:45 

ΚΤΕΛ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 06:45  08:30  10:30 
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Καταγραφή του συστήματος ΜΜΜ

Χωρική κάλυψη δικτύου αστικών συγκοινωνιών – ακτίνα 400 μ. 
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Καταγραφή του συστήματος ΜΜΜ

Επιβατική κίνηση αστικών γραμμών ΚΤΕΛ 
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Έρευνα μετακινήσεων

Πόσα οχήματα διαθέτει η οικογένεια/το 

νοικοκυριό σας
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Έρευνα μετακινήσεων

Που σταθμεύετε συνήθως στην πόλη των 

Γρεβενών
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Έρευνα μετακινήσεων

Βαθμός εξυπηρέτησης του συστήματος μεταφορών και 

των επιμέρους υποδομών του στην πόλη των Γρεβενών
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Έρευνα μετακινήσεων

Ποιο είναι το πιο συχνό μέσο 

που χρησιμοποιείτε
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Έρευνα μετακινήσεων

Πόσο συχνά πραγματοποιείτε την κάθε μετακίνηση;
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Έρευνα μετακινήσεων

Πόση είναι συνήθως η απόσταση που μετακινείστε
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Έρευνα μετακινήσεων

Πόση είναι η διάρκεια της μετακίνησής σας;
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Έρευνα μετακινήσεων

Πως μετακινούνται τα παιδιά σας προς/από το σχολείο σε 

μια τυπική εβδομάδα;
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1η Διαβούλευση

Νιώθετε ασφάλεια κατά τη μετακίνηση των παιδιών σας στο 

σχολείο;
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1η Διαβούλευση

εμπόδια για να μετακινηθείτε με ΙΧ εντός της πόλης των 

Γρεβενών
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1η Διαβούλευση

εμπόδια για να μετακινηθείτε με Δημόσιες Συγκοινωνίες 

τόσο εντός όσο και εκτός της πόλης των Γρεβενών
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1η Διαβούλευση

εμπόδια για να μετακινηθείτε πεζή εντός της πόλης των 

Γρεβενών
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1η Διαβούλευση

εμπόδια για να μετακινηθείτε με ποδήλατο εντός της πόλης 

των Γρεβενών
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1η Διαβούλευση

Άποψη για μέτρα βελτίωσης των συνθηκών κινητικότητας/προσβασιμότητας 

στην πόλη των Γρεβενών
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1η Διαβούλευση

Οδοί με σοβαρότερα προβλήματα

Κ. Ταλιαδούρη με 113 αναφορές, 

διασταύρωση 13ης Οκτωβρίου – Κ. Ταλιαδούρη στο 
ύψος των ΚΤΕΛ με 73 αναφορές 

13η Οκτωβρίου με 64 

Αγ. Κοσμά με 22 αναφορές 

Μ. Αλεξάνδρου με 20 αναφορές. 

Διασταυρώσεις με προβλήματα

13ης Οκτωβρίου – Βυζαντίου

13ης Οκτωβρίου – Θωμά Λαδά

13ης Οκτωβρίου – Κ. Παλαιολόγου

13ης Οκτωβρίου – Αγ. Αχιλλείου

Γ. Μπούσιου  - Αθ. Γκούμα

Μ. Αλεξάνδρου - Νίκης
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1η Διαβούλευση

προβλήματα
Κ. Ταλιαδούρη

• διπλοπαρκάρισμα

• υψηλές ταχύτητες

13ης Οκτωβρίου – Κ. Ταλιαδούρη (διασταύρωση ΚΤΕΛ)

• παραβάσεις προτεραιότητας

• ελλιπής σήμανση

• συμφόρηση τις ώρες αιχμής

• επικίνδυνες διαβάσεις πεζών

• μεγάλα οχήματα - ΚΤΕΛ
13η Οκτωβρίου

• διπλοπαρκάρισμα

• υψηλές ταχύτητες

• ελλιπής φωτισμός

Αγ. Κοσμά

• έλλειψη χώρων στάθμευσης ΙΧ

Μ. Αλεξάνδρου

• Έλλειψη χώρων στάθμευσης ΙΧ

Θ. Ζιάκα

• παράνομη στάθμευση (διπλή, σε πεζοδρόμια)

Θωμά Λαδά

• Στενός διπλής κατεύθυνσης

• Σταθμός ΚΤΕΛ
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1η Διαβούλευση

προβλήματα
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1η Διαβούλευση

Προτάσεις

Δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων

Αστυνόμευση 
παραβάσεων

Συχνή αστική 
συγκοινωνία με 

μικρά λεωφορεία 

Απομάκρυνση 
ΚΤΕΛ από αστικό 

ιστό

Απομάκρυνση 
λαϊκής από Κ. 
Ταλιαδούρη

Βελτίωση 
φωτισμού

Μεγαλύτερα 
πεζοδρόμια

Απελευθέρωση 
πεζοδρομίων από 

εμπόδια

Φωτεινοί 
σηματοδότες

Χώροι 
στάθμευσης
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Διαβούλευση φορέων

Συμπληρώθηκε

• ΚΤΕΛ Γρεβενών

• Σύλλογος ΑΜΕΑ

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δεν συμπληρώθηκε

• Επιμελητήριο Γρεβενών

• Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών

• Σωματείο ιδιοκτητών ταξί

• Ένωση ποδηλατιστών

• Αστυνομική Δ/νση Γρεβενών

• ΤΕΕ - ΤΔΜ 

• Αποκεντρωμένη Διοίκηση
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Διαβούλευση φορέων

εξυπηρέτηση του συστήματος μεταφορών

Υποδομές για μετακίνηση με ΙΧ: 1,75 στα 5

Δημόσιες Συγκοινωνίες: 2,25 στα 5

Υποδομές για μετακίνηση πεζή: 1,75 στα 5

Υποδομές για μετακίνηση με ποδήλατο: 1 στα 5
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Διαβούλευση φορέων

Προτεραιότητες μετακίνησης 10ετίας

1. την πρώτη θέση καταλαμβάνει η πεζή μετακίνηση, 

2. τη δεύτερη το ποδήλατο, 

3. την τρίτη θέση η δημόσια συγκοινωνία , 

4. τη τέταρτη θέση το Ι.Χ. αυτοκίνητο

Βελτίωση υποδομών πεζών, ποδηλάτων και ΑμεΑ 26,25€ 

Βελτίωση περιβάλλοντος (πράσινο, ελεύθεροι χώροι, αισθητικές παρεμβάσεις κλπ.) 22,5€ 

Βελτίωση Δημόσιας Συγκοινωνίας 18,75€ 

Βελτίωση οδικής ασφάλειας 11,25€ 

Ανάπτυξη υποδομών οχημάτων (δρόμοι, στάθμευση, κλπ.) 11,25€ 

Τεχνολογίες πληροφορικής (για ενημέρωση των πολιτών, διαδικτυακές εφαρμογές) 8,75€ 
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Δείκτες Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας 
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Δείκτες Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας 
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Δείκτες Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας 
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Ανάλυση SWOT
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Ανάλυση SWOT
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Ανάπτυξη σεναρίων μελλοντικής 

κατάστασης του συστήματος κινητικότητας

Διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων της μελλοντικής 
κατάστασης του συστήματος κινητικότητας της πόλης 

τωνΓρεβενών

expert papers , 
διαπεριφερειακ
ή εργαστήρια, 
Study visits, 

Καλές 
πρακτικές

Ανάλυση του 
υφιστάμενου 

θεσμικού 
πλαισίου και των 

υφιστάμενων 
συνθηκών

προσφοράς και 
ζήτησης για 
μετακινήσεις

Απόψεις, 
προσδοκίες και 

θέσεις των 
φορέων και 

κατοίκων της 
πόλης

Κατευθύνσεις 
πολιτικής και 

αρχές 
σχεδιασμού για 

την βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη 

και
κινητικότητα

• Ενδιάμεσοι χρονικοί ορίζοντες 
εξέτασης είναι ο βραχυπρόθεσμος 
3ετίας (2023) και ο μεσοπρόθεσμος 
5ετίας (2025). 

Χρονικός ορίζοντας: 
2030
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Ανάπτυξη σεναρίων μελλοντικής 

κατάστασης του συστήματος κινητικότητας

• Εξετάζει την εφαρμογή μόνο των έργων που βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή ή έχουν
προγραμματιστεί από το Δήμο ή άλλους υπερκείμενους φορείς σχεδιασμού, έχουν
εγκεκριμένη χρηματοδότηση και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε ορίζοντα δεκαετίας.

Σενάριο 0

• Το πρώτο εναλλακτικό σενάριο εξετάζει τη διασφάλιση της προσβασιμότητας με
επικέντρωση στην εξυπηρέτηση και διευκόλυνση πρωτίστως της χρήσης του Ι.Χ.

Σενάριο 1

• Το δεύτερο εναλλακτικό σενάριο εξετάζει την δραστική αλλαγή του συστήματος
κινητικότητας του οικισμού με την μεταστροφή της κατανομής των μετακινήσεων
υπέρ των μη-μηχανοκίνητων μέσων με παράλληλη υιοθέτηση δράσεων που
στοχεύουν στη συμπεριφορική αλλαγή των μετακινουμένων.

Σενάριο 2

• Το τρίτο εναλλακτικό σενάριο εξετάζει την αύξηση της προσφοράς δυνατοτήτων
μετακίνησης με δημόσια συγκοινωνία, παράλληλα με τη χρήση Ι.Χ. και την επίτευξη
μιας πιο ισόρροπης κατανομής των μετακινήσεων μεταξύ των μηχανοκίνητων και μη
μέσων.

Σενάριο 3
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Προκαταρκτική αξιολόγηση σεναρίων

Συμβατότητα με Σενάριο 0 Σενάριο 1 Σενάριο 2

Χωρικό-πολεοδομικό 

σχεδιασμό

Αναπτυξιακό σχεδιασμό

Προγραμματιζόμενα 

έργα

Οικονομία δημόσιων 

χρηματικών πόρων

Ενεργειακή 

αποδοτικότητα

Δημόσια Υγεία

Αποτελέσματα 

διαβούλευσης φορέων

Έρευνα απόψεων-

προτιμήσεων κατοίκων

Ανάλυση υπάρχουσας 

κατάστασης

Ενδοδημοτικές 

μετακινήσεις
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Επόμενα Βήματα

Ανάπτυξη ενός κοινού 
οράματος για την 

κινητικότητα

Προσδιορισμός 
προτεραιοτήτων για 

την κινητικότητα

Ανάπτυξη 
«ΕΞΥΠΝΩΝ» στόχων

Προσδιορισμός 
μέτρων αστικής 
κινητικότητας

Επισκόπηση καλών 
πρακτικών

Εξειδίκευση Σχεδίου 
Δράσης

Πλαίσιο 
παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του 
ΣΒΑΚ

Καθοδήγηση στο 
στάδιο έγκρισης και 

υιοθέτησης του ΣΒΑΚ



Ευχαριστούμε! 


