
Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας πεζών και ΑΜΕΑ 
 Διαμορφώσεις οδών ήπιας κυκλοφορίας 

• Περιγραφή: 
Το μέτρο αυτό αφορά τη διαμόρφωση, ενός δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας 

στην κεντρική περιοχή της Κατερίνης, με έμφαση σε εμπορικούς δρόμους και 

οδούς όπου δεν υπάρχει περιθώριο διαπλάτυνσης πεζοδρομίων ώστε να 

εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη κίνηση των ευαίσθητων χρηστών της οδού 

(πεζών, ΑΜΕΑ και ποδηλατιστών). Μια τέτοια παρέμβαση στοχεύει στην 

προώθηση της ήπιας κινητικότητας, ενώ παράλληλα δίνει κίνητρα οικονομικής 

ανάπτυξης των οδών αυτών και συμβάλει στην αισθητική βελτίωση της πόλης. 

Η υλοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης (σε 

σημεία που δεν υφίσταται), αλλαγή επιφάνειας κυκλοφορίας με κυβόλιθους ή 

παρόμοιο υλικό, κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό όπως φυτεύσεις, οδεύσεις 

τυφλών και ράμπες κίνησης ΑΜΕΑ, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης. 

• Ποιοτική εκτίμηση χρόνου υλοποίησης: Μέτριος 
• Ποιοτική εκτίμηση κόστους υλοποίησης: Μέτριο 
 

 Διαπλάτυνση/Αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρομίων - αναπλάσεις 
• Περιγραφή: 

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται και υπάρχει περιθώριο, προτείνεται 

διαπλάτυνση πεζοδρομίων σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες (εγχειρίδιο 

«Σχεδιάζοντας για όλους»). Αντίστοιχα σε περίπτωση που η υφιστάμενη 

υποδομή (ανεξάρτητα του πλάτους της) δεν διαθέτει καλή ποιότητα και 

συνέχεια, προτείνεται ανακατασκευή της. 

Τονίζεται ότι το τελικό αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων θα πρέπει να είναι 

πεζοδρόμια τα οποία να διαθέτουν επαρκές πλάτος, κατάλληλη ποιότητα και 

πλήρη εξοπλισμό ΑΜΕΑ, δηλαδή ράμπες και οδεύσεις τυφλών. Παράλληλα θα 

περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες σημάνσεις που να διευκολύνουν την 

κίνηση των πεζών (διαβάσεις, κάθετη σήμανση). Στην αρχή και στο τέλος των 

οδικών τμημάτων στα οποία θα διενεργούνται εργασίες στα πεζοδρόμια, θα 

υπάρχει διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στις ακμές των οικοδομικών 

τετραγώνων και εγκιβωτισμός (οριοθέτηση) των θέσεων στάθμευσης. 

• Ποιοτική εκτίμηση χρόνου υλοποίησης: 
• Ποιοτική εκτίμηση κόστους υλοποίησης: 
 

 

 



 Πεζοδρομήσεις οδών 
• Περιγραφή: 

Προτείνεται η υλοποίηση πεζοδρομήσεων βάσει του σχεδίου πόλης της 

Κατερίνης. Στόχος είναι η επέκταση του πολυσύχναστου δικτύου πεζοδρόμων 

της Κατερίνης. Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να αναδείξει ακόμα περισσότερο 

το κέντρο της πόλης και να βελτιώσει της προσβασιμότητα των πεζών. 

• Ποιοτική εκτίμηση χρόνου υλοποίησης: Μέτριος 
• Ποιοτική εκτίμηση κόστους υλοποίησης: Μέτριο 

 
 Κατάλληλη σήμανση (κάθετη και οριζόντια) και υποδομές πεζών και ΑΜΕΑ 

• Περιγραφή: 
Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν σημεία στα οποία παρατηρήθηκε υψηλή 

κυκλοφορία πεζών και ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς την ποιότητα ή το 

πλάτος της υποδομής, απουσιάζουν στοιχεία όπως σήμανση, διαβάσεις ή 

ράμπες ΑΜΕΑ και οδεύσεις τυφλών. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι παρεμβάσεις 

είναι σημειακές ή περιορισμένου μήκους. 

• Ποιοτική εκτίμηση χρόνου υλοποίησης: Σύντομος 
• Ποιοτική εκτίμηση κόστους υλοποίησης: Χαμηλό 


