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ΘΑ ΓΘΝΕΘ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Ο ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ; 

 

 Σα πεδνδξόκηα ζα απνδνζνύλ 

ζηε γεληθόηεξε θύξηα θνηλσληθή ρξήζε ηνπο κε ζπζηεκαηηθή 

απνζάξξπλζε ησλ ηδησηηθώλ πξνζνδνθόξσλ θαηαιήςεσλ θαη ζα 
δηεπξπλζνύλ ζε πξόηππε δηάζηαζε αληηπαξεξρνκέλσλ δηαβαηώλ 

(1,20 m). Εθόζνλ ην απνκέλνλ νδόζηξσκα ην επηηξέπεη, ν δξόκνο 
ζα παξακείλεη ζε γεληθή ρξήζε, αιιηώο ζα ραξαθηεξίδεηαη σο 

δηάδξνκνο αλάγθεο (αζζελνθόξσλ θαη ππξνζβεζηηθώλ ή ηαμί) θαη 
πνδειαζίαο.  

Τα πεδνδξόκηα ζα δηθηπσζνύλ ώζηε λα πξνζθέξνληαη γηα 
πεξίπαην, ηαρεία βάδηζε, θίλεζε ΑΛΕΑ, κεηέξαο κε παηδηθό ακαμάθη, 

λεαληθήο ζπληξνθηάο.  Οη ζρεδηαζκέλνη πεδόδξνκνη ζα απνθιεηζηνύλ 
ζηα νρήκαηα θαη ζα επηδησρζεί ε δηθηύσζή ηνπο. Οη δεπηεξεύνπζεο 

πξνζνδνθόξεο ρξήζεηο ηνπο ζα ηύρνπλ επαλαδηαπξαγκάηεπζεο κε 

ζηόρν ηελ επαλάιεςή ηνπο ζε πιαίζην παξνρήο ππεξεζηώλ πνηόηεηαο 
(π.ρ. θαηαζηεκάησλ πηζηνπνηεκέλεο πξεβεδάληθεο πγηεηλήο ή/θαη 

παξαδνζηαθήο εζηίαζεο).  
Τα λόηηα έσο θεληξηθά ηκήκαηα ηεο Κεσθόξνπ 

Εηξήλεο/Θσαλλίλσλ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν έξεπλαο θαη 
εξσηεκαηνινγίσλ κεηαμύ δηεξρνκέλσλ, παξνδίσλ θαη πεξηνίθσλ γηα 

ηελ θνηλσληθόηεξε ρξήζε ηνπ δξόκνπ απηνύ. Σην ρέξη ησλ 
πξεβεδάλσλ είλαη λα έρνπλ ην κεγαιύηεξν πεδόδξνκν ηεο Επξώπεο 

ζηελ πόιε ηνπο. Η έξεπλα ζα αλαηεζεί ζε αλεγλσξηζκέλνπο 
επηζηεκνληθνύο θνξείο θαη εξεπλεηέο ελώ ε δεκνηηθή θίλεζε 

«Δεκόζηνο ρώξνο Πξέβεδα - Κνύξνο - Ζάινγγν» ζα θξαηήζεη 
νπδέηεξε ζέζε.  



Θα επηδησρζεί επίζεο 1) άκεζα ε ιεηηνπξγηθή 

πνδειαηνδξόκεζε ηεο πόιεο πνπ ζα εμππεξεηεί ηελ παξαδνζηαθή 
πξεβεδάληθε δξαζηεξηόηεηα (π.ρ. ζπίηη-εξγαζία-ζπίηη) θαη 2) ε 

ελίζρπζε ησλ πνδειαηνδξόκσλ αλαςπρήο. 
Γεληθόηεξα, ζα αθνινπζεζεί πξόγξακκα βειηίσζεο ησλ 

πεδνδξνκίσλ ηεο πόιεο γηα ηε ιεηηνπξγηθή πξόζβαζε θαη δηέιεπζή 
ηνπο κε δηαπιάηπλζε θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πεδνδξνκίσλ, 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηλαθίδσλ, κείσζε θαη απνκάθξπλζε ησλ θάδσλ, 
πεξηπνίεζε (θιάδεκα) ησλ δέληξσλ, επαλεγθαηάζηαζε ησλ ζηύισλ 

θσηηζκνύ ώζηε λα κε εκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε ησλ πεδνπόξσλ.  
Θα αλαιεθζεί ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ εγθάξζησλ 

(θαζέησλ) δξόκσλ πξνο ηελ Κεσθόξν Εηξήλεο θαη πξνο ην ηζηνξηθό 
θέληξν κε θαλνληθά πεδνδξόκηα ζήκαλζε θαη ζεκαηνδόηεζε. Λε 

ελδερόκελν ηελ πιήξε πεδνδξόκεζε ελόο εγθάξζηνπ δξόκνπ πξνο ην 
ηζηνξηθό θέληξν γηα αζθαιή δηέιεπζε θαη πξόζβαζε ησλ θαηνίθσλ 

(π.ρ. Χξήζηνπ Ινληνύ).  

Θα αλαιεθζεί επίζεο ε θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ πξνο όια ηα 
ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα γηα αζθαιή πξόζβαζε ησλ καζεηώλ ζε απηά 

κε ζηόρν ηελ κείσζε ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο καζεηώλ. Πνηνο 
δελ μέξεη πσο νη πξνζβάζεηο ζηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα είλαη 

επηζθαιείο κε ζπλέπεηα ε δηαθίλεζε ησλ καζεηώλ λα γίλεηαη 
ζπλνδεία γνλέσλ, δειαδή κε απηνθίλεηα πνπ πξνθαινύλ 

κπνηηιηάξηζκα, εθλεπξηζκό, θαζπζηέξεζε ζηελ εξγαζία, ξύπαλζε, 
θαηαλάισζε θαπζίκσλ, ζπαηάιε;  
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