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Όραμα – κατεύθυνση ΣΒΑΚ
à αλλαγή των συμβατικών συνηθειών μετακινήσεων των κατοίκων
και επισκεπτών της πόλης του Ηρακλείου
à παράλληλη αλλαγή των υποδομών και των επιμέρους πολιτικών
και ρυθμίσεων
à ΣΤΟΧΟΣ: ο μετασχηματισμός της πόλης του Ηρακλείου σε μια
πόλη βιώσιμη, προσβάσιμη και έξυπνη αναφορικά με τον τομέα
των μετακινήσεων.
à Μια πόλη, όπου το αυτοκίνητο δεν θα είναι ο αποκλειστικός
τρόπος μετακίνησης, αντίθετα το κάθε μεταφορικό μέσο θα έχει
το χώρο και τον ρόλο που του αρμόζει, συγκροτώντας ένα ενιαίο
και λειτουργικό δίκτυο.
- οριοθετημένο και προστατευμένο κέντρο,
- σαφείς και προσβάσιμες περιφερειακές κεντρικότητες και
ήσυχες γειτονιές που συνδέονται με αποτελεσματική δημόσια
συγκοινωνία και ασφαλείς και ελκυστικές υποδομές για
περπάτημα, για ποδήλατο και για μετακινήσεις με μέσα κοινής
χρήσης
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7 αρχές ΣΒΑΚ Ηρακλείου
1) Δραστικός περιορισμός της χρήσης του ΙΧ για μικρού
μήκους μετακινήσεις (0-3χλμ),
2) Ισχυρό και προστατευμένο κέντρο προσβάσιμο κατά
προτεραιότητα σε Πεζούς / Ποδηλάτες/ Συγκοινωνία/
Πράσινα Μέσα,
3) Συνδεδεμένα περιφερειακά κέντρα και ήσυχες,
προσβάσιμες και ελκυστικές γειτονιές,
4) Ισχυρή δημόσια συγκοινωνία με προτεραιότητα στο
οδικό δίκτυο της πόλης,
5) Σύνδεση όλων των βασικών πόλων ενδιαφέροντος
και δημόσιων χώρων με ήπια μέσα μετακίνησης και
ενίσχυση ικανότητας διατροπικών μετακινήσεων,
6) Τροφοδοσία επιχειρήσεων με κανόνες και
συμπληρωματικότητα
7) Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων για το νέο
μοτίβο κινητικότητας και τις επιλογές μετακινήσεων
με ενσωμάτωση της τεχνολογίας.
3

Τι « βγάζει » ένα ΣΒΑΚ >> μέτρα
Μέτρα παρεμβάσεων υποδομών >> έργο, παρέμβαση | π.χ.
μία μονοδρόμηση, νέος περιφερειακός, ποδηλατόδρομος,
μονοπάτι, ανάπλαση, πεζοδρόμια, νέος κόμβος κ.α.
Μέτρα πολιτικής ή στρατηγικής >> προωθούν μία πολιτική για
την ενίσχυση ενός μέσου (π.χ. της Δημόσιας Συγκοινωνίας) |
π.χ. σχέδιο δράσης για προώθηση ποδηλάτου ή ΜΜΜ ή
οδικής ασφάλειας, ή ΚΙΝΗΤΡΑ για αλλαγή συμπεριφοράς (σε
επιχειρήσεις, ιδιώτες) κ.α.
Μέτρα διαχείρισης κινητικότητας, προμήθειες &
επικοινωνιακά >> επιχειρούν να επικοινωνήσουν τη
διαφορετική λογική που φέρνει ένα ΣΒΑΚ σε έναν τομέα | π.χ.
καμπάνια ενημέρωσης, υπηρεσία για τη διαχείριση της
κυκλοφορίας, έξυπνες υπηρεσίες, κοινής χρήσης ποδήλατα,
νέες στάσεις ΜΜΜ, τηλεματική, ίδρυση δημοτικής
συγκοινωνίας κ.α.
Κανονιστικά Μέτρα >> ρυθμίζουν ζητήματα μετακινήσεων στο
επίπεδο της πόλης | π.χ. εποχιακή πεζοδρόμηση, ωράριο
τροφοδοσίας, πεζόδρομος, ζώνη στάθμευσης κ.α.
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Οριστικός σχεδιασμός περιέχει…
Μέτρα & …
Γ) Σχέδιο Δράσης
• Ενδεικτικός προϋπολογισμός
• Πιθανές πηγές χρηματοδότησης
• Πιθανοί φορείς υλοποίησης των
προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης
• Ενδεικτικό

χρονοδιάγραμμα

υλοποίησής τους
Δ) Εφαρμογή σχεδίου δράσης
• Παρακολούθηση της εφαρμογής των
μέτρων
• Αξιολόγηση της υλοποίησής των
μέτρων
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Μ ε λ ε τ ή θ η κα ν / α ξι ολο γ ή θ η κα ν …
Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ε ς & σ τ ό χ ο ι σ χ ε τ ι κά μ ε :
1) Οδική ασφάλεια και συνθήκες κυκλοφορίας
2) Βιώσιµα µέσα µετακίνησης
3) Αστικό περιβάλλον
4) Εµπορευµατικές µεταφορές και επιχειρηµατικότητα
5)Ηλεκτροκίνηση
6) Λιµάνι
7) Αεροδρόµιο
8) Εναλλακτικός Τουρισµός

Λογική ανάπτυξης σεναρίων & πρώτων μέτρων
- Αναπτύσσονται 2 σενάρια: ΗΠΙΟ / συντηρητικό & ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ
- Κάθε σενάριο περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων που επιχειρούν να επιλύσουν
συγκεκριμένα προβλήματα
- Τα 2 σενάρια έχουν ΚΑΙ κοινά μέτρα. Το ριζοσπαστικό σενάριο έχει όλα τα μέτρα του
ΗΠΙΟΥ σεναρίου και ΕΠΙΠΛΕΟΝ μέτρα …
- Και για τα 2 σενάρια παρουσιάζονται θεματικές παρεμβάσεις στους παρακάτω
τομείς:
§ Νέα ιεράρχηση δικτύου με αποκλεισμό των διαμπερών ροών για τη μηχανοκίνητη
κυκλοφορία -/§ Περιοχές προστασίας | Π. Πόλη, περιφερειακά κέντρα, σχολεία, πλατείες (περιοχή
χαμηλών εκπομπών, σχολικοί δακτύλιοι, περιοχές ήπιας Κ.) -/§ Σαφής προώθηση της συγκοινωνίας με απόδοση χώρου και προτεραιότητας -/§ Ανακατανομή δημόσιου χώρου // Πράσινες διαδρομές à βελτίωση υποδομών για
περπάτημα και ποδήλατο ΚΑΙ σύνδεση χώρων κοινωνικοποίησης ΚΑΙ χώρων
πρασίνου -/§ Αναδιαμόρφωση διασταυρώσεων για ενίσχυση ΟΑ -/§ χώροι στάθμευσης και περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης -/§ ΣΚΠ και θέσεις ΦΗΟ
Οι λοιποί τομείς παρεμβάσεων (τροφοδοσία, νέες τεχνολογίες, κίνητρα κ.α.) εξειδικεύονται σε επόμενη φάση
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–πακέτα μέτρων & σχέδιο δράσης […]

Χρόνος εφαρμογής
Σταδιακή εφαρμογή
μέτρων ώστε να υπάρχει
προσαρμογή & χρόνος
ωρίμανσης
5 – ετία
10 – ετία
15 – ετία
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Α - Ήπιο
σενάριο |
συντηρητικό

Α - Ήπιο σενάριο | συντηρητικό
- Το ήπιο σενάριο επικεντρώνεται σε συντηρητικές παραδοχές ενίσχυσης της βιώσιμης
κινητικότητας.
- Παρουσιάζεται Νέα ιεράρχηση δικτύου με σημαντικό περιορισμό ΑΛΛΑ όχι
αποκλεισμό των διαμπερών ροών για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία
- Προτείνονται Περιοχές προστασίας | κέντρο, περιφερειακά κέντρα, σχολεία, πλατείες –
έμφαση στην Π. Πόλη και στις βασικές γειτονιές, δρόμοι έμπροσθεν σχολείων κ.α.
- Ήπια προώθηση της συγκοινωνίας με νέες συνδέσεις περιοχών χωρίς αποκλειστικό
χώρο και χωρίς ακτινικές συνδέσεις προς το κέντρο
- Προτείνονται οδοί για Ανακατανομή δημόσιου χώρου // Πράσινες διαδρομές à
βελτίωση υποδομών για περπάτημα και λίγες διαδρομές ποδηλατοδρόμων (42,05 km
πράσινων διαδρομών και 9,39 km διαδρομές ποδηλατοδρόμων)
- Προτείνεται η αναδιαμόρφωση 67 διασταυρώσεων για ενίσχυση ΟΑ -/- Προτείνονται 8 νέοι χώροι στάθμευσης γειτονιάς , 4 νέοι περιμετρικοί χώροι
στάθμευσης και 12 περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης -/- Προτείνονται 65 ΣΚΠ και 95 θέσεις ΦΗΟ
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A – ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Χαρτογραφική
απεικόνιση µέτρων
µε συνδυασµένες
θεµατικές
παρεµβάσεων:
Τελικός χρονικός ορίζοντας –
15ετία

Α- Ήπιο σενάριο | ιεράρχηση & διασταυρώσεις
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Α- Ήπιο σενάριο | ιεράρχηση & διασταυρώσεις >>
έμφαση στην Π. Πόλη
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Α- Ήπιο σενάριο | προστασία – ήπια – σχολεία
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Α- Ήπιο σενάριο | προστασία – ήπια – σχολεία >>
έμφαση στην Π. Πόλη
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Α - Ή π ι ο σ ε ν ά ρ ι ο | σ υγ κο ινω ν ί α - τα ξί
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Α- Ήπιο σενάριο | ανακατανομή ΔΧ σε δρόμους –
περπάτημα- ποδήλατο – ΣΚΠ
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Α- Ήπιο σενάριο | ανακατανομή ΔΧ σε δρόμους –
περπάτημα- ποδήλατο – ΣΚΠ >> έμφαση στην Π. Πόλη
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Α- Ήπιο σενάριο | στάθμευση & ηλεκτροκίνηση
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Α- Ήπιο σενάριο | στάθμευση & ηλεκτροκίνηση
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Β–
Ριζοσπαστικό
σενάριο

Β – Ρ ι ζ ο σ π α σ τ ι κό σ ε ν ά ρ ι ο | σ υ ν τ η ρ η τ ι κό
- Το ριζοσπαστικό σενάριο επικεντρώνεται σε συντηρητικές παραδοχές ενίσχυσης της
βιώσιμης κινητικότητας.
- Παρουσιάζεται Νέα ιεράρχηση δικτύου με αποκλεισμό των διαμπερών ροών για τη
μηχανοκίνητη κυκλοφορία
- Προτείνονται εκτεταμένες Περιοχές προστασίας | κέντρο, περιφερειακά κέντρα,
σχολεία, πλατείες
- Δραστική προώθηση της συγκοινωνίας με νέες συνδέσεις περιοχών ΚΑΙ με
λεωφορειολωρίδες
- Προτείνονται οδοί για Ανακατανομή δημόσιου χώρου // Πράσινες διαδρομές à
βελτίωση υποδομών για σαφή ενίσχυση περπατήματος και διαδρομές
ποδηλατοδρόμων (54,92 km πράσινων διαδρομών και 22,82 Km διαδρομές
ποδηλατοδρόμων)
- Προτείνεται η αναδιαμόρφωση 81 διασταυρώσεων για ενίσχυση ΟΑ -/- Προτείνονται 26 νέοι χώροι στάθμευσης γειτονιάς, 10 νέοι περιμετρικοί χώροι
στάθμευσης και 32 περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης -/- Προτείνονται 87 ΣΚΠ και 115 θέσεις ΦΗΟ
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Β – ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Χαρτογραφική
απεικόνιση µέτρων
µε συνδυασµένες
θεµατικές
παρεµβάσεων:
Τελικός χρονικός ορίζοντας –
15ετία
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Β- ΡΙΖΟ | ιεράρχηση & διασταυρώσεις >> έμφαση
στην Π. Πόλη
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Β - Ρ Ι ΖΟ | π ρ ο σ τασ ί α – ή π ι α – σ χολ ε ί α
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Β - ΡΙΖΟ | συγκοινωνία - ταξί
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Β- ΡΙΖΟ | ανακατανομή ΔΧ σε δρόμους – περπάτημαποδήλατο – ΣΚΠ
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Β- ΡΙΖΟ σενάριο | στάθμευση & ηλεκτροκίνηση
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Β – ΡΙΖΟ σενάριο | στάθμευση & ηλεκτροκίνηση
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Οριζόντια Μέτρα για οικισμούς και περιφέρεια 1/3
Αλλαγή/μείωση ορίων ταχύτητας στο οδικό δίκτυο

Σενάριο
Ήπιο

Ριζοσπαστικό

Χ

Χ

Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης κινητικότητας (ITS)

Χ

Ανάπτυξη σχεδίου κινητικότητας για επιχειρήσεις που απασχολούν
περισσότερους από 20 εργαζόμενους
Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας
Αναβάθμιση-Διαμόρφωση κόμβων εισόδου στους οικισμούς
Αναπλάσεις οδών
Σημειακές βελτιώσεις κόμβων με καινοτόμες ή συμβατικές
παρεμβάσεις (τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, κυκλικοί κόμβοι,
κτλ)
Βελτίωση ποιότητας οδικού περιβάλλοντος και προσβασιμότητας
Αναβάθμιση διαβάσεων (απλές, έξυπνες, υπερυψωμένες,
πολύχρωμες)
Κατασκευή περιφερειακών οδών περιμετρικά των οικισμών για την
αποφυγή διαμπερών ροών

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

(Μόνιμη ή παροδική) πεζοδρόμηση στα κέντρα των οικισμών
Πεζοδρομήσεις ή παροδικές πεζοδρομήσεις οδών έμπροσθεν των
εισόδων σχολικών συγκροτημάτων
Εγκατάσταση έξυπνου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων

Χ
Χ

Χ
Χ

Οριζόντια Μέτρα για οικισμούς και περιφέρεια 2/3
Αξιοποίηση συστήματος ταξί για συλλογικές μετακινήσεις με
δρομολόγια ανταποκρινόμενα στη ζήτηση
Επανασχεδιασμός των δρομολογίων δημόσιας συγκοινωνίας που
εξυπηρετούν περιοχές εντός του Δήμου (αξιοποίηση mini-bus)
Δημιουργία νέων εποχιακών διαδρομών Δημόσιας Συγκοινωνίας
προς οικισμούς και πόλους έλξης (παραλίες, αρχαιολογικούς
χώρους, χώρους ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αεροδρόμιο Ηρακλείου,
λιμάνι Ηρακλείου κτλ) ανάλογα με τη ζήτηση (on – demand) με
χρήση έξυπνης εφαρμογής
Ενσωμάτωση τουριστικών παρόχων και ξενοδόχων σε σχήματα
βιώσιμης μετακίνησης

Σενάριο
Ήπιο

Ριζοσπαστικό

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων κοινόχρηστων μέσων μετακίνησης
(car-sharing, car-pooling κτλ)
Αναβάθμιση υφιστάμενων ή εγκατάσταση νέων στάσεων λεωφορείων σε
έξυπνες και προστατευμένες εγκαταστάσεις
Εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής για εύκολη πληροφόρηση των
χρηστών

Χ

Χ

Χ

Χ

Κατασκευή χώρων park & ride με σκοπό την στήριξη νέων μορφών
βιώσιμης μετακίνησης εντός των οικισμών

Χ

Χ

Χ

Θέσπιση ωραρίων φορτοεκφορτώσεων

Χ

Απελευθέρωση κεντρικών περιοχών οικισμών από βαρέα οχήματα και
αντικατάσταση τους από μικρά και ευέλικτα στο πλαίσιο αστικών
εμπορευματικών μεταφορών
Αναβάθμιση χώρων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Χ

Χ

Δημιουργία περιοχών στάθμευσης που απευθύνονται σε επισκέπτες και
κατοίκους (εντός ή εκτός οδού)

Χ

Χ

Χ

Οριζόντια Μέτρα για οικισμούς και περιφέρεια 3/3
Δημιουργία θέσεων τροφοδοσίας
Δράσεις ανάπτυξης και προώθησης ποδηλατικού τουρισμού
Ανάδειξη και επέκταση περιπατητικών μονοπατιών
Δημιουργία διαδραστικών χαρτών για την ενημέρωση κατοίκων και
επισκεπτών για τις μετακινήσεις στην περιοχή, με πληροφορίες για
τις αποστάσεις και τους χρόνους μεταξύ σημαντικών πόλων έλξης,
τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, κ.α. με GIS
Ενίσχυση της πληροφοριακής σήμανσης

Σενάριο
Ήπιο

Ριζοσπαστικό

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Οριζόντια μέτρα // ανεξαρτήτως σεναρίου
Μελέτη σκοπιμότητας για τη λειτουργία μέσου σταθερής τροχιάς στο ΠΣΗ (tram, light
tram)
Διερεύνηση λειτουργίας MΣΤ για σύνδεση Ηρακλείου/ ΒΟΑΚ/ Νέου αεροδρομίου
Ολοκληρωμένες καμπάνιες και δράσεις προώθησης εναλλακτικού τουρισμού (με συμπ.
περιπατητικού και ποδηλατικού) – ενίσχυση τουριστικού προορισμού σε συνδυασμό με
ήπια μέσα (κρουαζιέρα & γαστρονομία & ποδήλατο, οινοτουριστικές διαδρομές &
περπάτημα/ ποδήλατο, αστική ξενάγηση & περπάτημα κ.α.)
Δημιουργία ζώνης χαμηλών εκπομπών αερίων ρύπων σε Π. Πόλη και Ν. Αλικαρνασσό
2023 - Αποκατάσταση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε όλα τα δημόσια και δημοτικά κτίρια &
καθοδήγηση αποκατάστασης προσβασιμότητας για επιχειρήσεις, γραφεία, χώρους
συνάθροισης κοινού
Κίνητρα σε επιχειρήσεις ή και ομάδες πολιτών που εκτελούν μεταφορές με ήπια μέσα
(ενδ. Μείωση σε δημοτικά τέλη)
Καμπάνιες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σε ειδικές ομάδες πολιτών για θέματα ΒΚ
(ενδ. Σε επαγγελματίες οδηγούς, οδηγούς που κάνουν τροφοδοσία ή delivery μικρών
δεμάτων και εστίασης, μαθητές- φοιτητές
Συστήματα παρακολούθησης κυκλοφορίας και πληροφόρησης για καθυστερήσεις… και
διαθεσιμότητα στάθμευσης (για όλα τα μέσα) σε κορεσμένες περιοχές
Διαμόρφωση on – demand συγκοινωνίας για οικισμούς
Δημιουργία πιλοτικών superblocks σε γειτονιές
Σχεδιασμός & λειτουργία διαδρόμου πεζών & ποδηλατοδρόμου εντός ζώνης λιμένα (ΧΖΛ)
του Ο.Λ.Η και σύνδεση με υφιστάμενα και προτεινόμενα δίκτυα Πεζού- Ποδηλάτη

Εμπλεκόμενοι/ συναρμόδιοι
φορείς
ΥΜΕ, Περιφ. Κρήτης, Δήμος
ΥΜΕ, Περιφ. Κρήτης, Δήμος

Δήμος, Υπ. Τουρισμού, ΕΟΤ κ.α.

Δήμος, Επιστ. Φορείς, Πάροχοι
τροφοδοσίας κ.α.
Δήμος, Επιμελητήριο, Εμπορ.
Σύλλογος, ΕΣΑΜΕΑ κ.α.
Δήμος, Επιμελητήριο,
Πανεπιστήμια κ.α.
Δήμος, Εμπορ. Σύλλογος,
Εμπορικό Επιμελητήριο κ.α.
Δήμος, Επιστ. Φορείς κ.α.
Δήμος, ΚΤΕΛ, Ταξι κ.α.
ΥΠΕΝ, Δήμος κ.α.
ΟΛΗ, Δήμος κ.α.
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Π.Μ. 1: Οδική
ασφάλεια και συνθήκες
κυκλοφορίας (1/2)
Διαχείριση κινητικότητας
• Εκτροπή διαμπερών ροών / υπερτοπικών
φόρτων από το κέντρο
• Ζώνες ήπιας κυκλοφορίας
• Μείωση ορίων ταχύτητας
• Εφαρμογή συστήματος Ελεγχόμενης
Στάθμευσης (ΣΕΣ) κατοίκων και επισκεπτών
• Εφαρμογή smart systems για το έλεγχο των
θέσεων του ΣΕΣ
• Αξιοποίηση εργαλείων με τη χρήση και νέων
τεχνολογιών για την παράνομη στάθμευση
• Ρύθμιση φωτεινών σηματοδοτών (Gating)
• Events Management για το Παγκρήτιο Στάδιο
και τους άλλους μεγάλους χώρους
συνάθροισης κοινού

Π.Μ. 1: Οδική ασφάλεια και
συνθήκες κυκλοφορίας (2/2)
Βελτίωση υποδομών
• Αξιοποίηση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης
εκτός οδού
• Κατασκευή και λειτουργία δημοτικών χώρων
στάθμευσης εκτός οδού
• Ενοποιημένη διαχείριση θέσεων στάθμευσης ΣΕΣ
και θέσεων χώρων στάθμευσης (και σε επιμέρους
γειτονιές- προάστια)
• Νόμιμη παρόδια στάθμευση με εγκιβωτισμό
θέσεων στάθμευσης
• Διακριτή χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για
ΑΜΕΑ
• Δημιουργία χώρων στάθμευσης δικύκλων (εντός
και εκτός κέντρου)
• Χωροθέτηση νέων χώρων στάθμευσης ταξί
(πιάτσες) και μεταβολές σε υφιστάμενους για
τήρηση ΚΟΚ
• Δημιουργία κυκλικών κόμβων ή και
αναδιαμόρφωση ισόπεδων κόμβων / αναβάθμιση
διασταυρώσεων με στόχο την ενίσχυση ΟΑ για
ευάλωτους χρήστες
• Νοσοκομεία: προσβασιμότητα, στάθμευση, ταξί,
έκτακτα περιστατικά

Π.Μ. 2: Βιώσιμα
μέσα (1/3)
Διαχείριση κινητικότητας
• Αναβάθμιση & Επέκταση της Αστικής Συγκοινωνίας
• Βελτίωση υπηρεσιών ΜΜΜ
• On demand λεωφορειακές γραμμές
Κίνητρα
• Κίνητρα για τη χρήση των ΜΜΜ
Πολιτικές προώθησης/ευαισθητοποίησης
• Αξιοποίηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής αγωγής/ επέκταση
δράσεων εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες αστικού
περιβάλλοντος
• Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα σχολεία
• Εκστρατεία ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για eco-driving
οδήγηση
• Ενημέρωση και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για
ευαισθητοποίηση πολιτών
• Ενημέρωση και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας για
ευαισθητοποίηση επαγγελματιών/ επιχειρηματιών και
ειδικών κατηγοριών χρηστών της οδού (π.χ. επαγγελματίες
οδηγοί- διανομείς κ.α.)
• Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Π.Μ. 2: Βιώσιμα
μέσα (2/3)
Βελτίωση υποδομών
• Πεζοδρομημένες περιοχές (Car –free zones) –
Επέκταση υφιστάμενων πεζοδρομήσεων
• Μετατροπή των οδών με υφιστάμενα
πεζοδρόμια πλάτους 0,90 μ. σε οδούς ήπιας
κυκλοφορίας ή πεζόδρομους (εφόσον δεν
υπάρχει η δυνατότητα διαπλάτυνσης)
• Αναδιαμόρφωση / ανακατασκευή/
διαπλάτυνση πεζοδρομίων
• Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων
κοινόχρηστων μέσων μετακίνησης (bike-sharing
system και car-sharing system)
• Χωροθέτηση χώρων στάθμευσης ποδηλάτων
και εν γένει μικροκινητικότητας
• Τοποθέτηση πεζοφάναρων
• Εφαρμογή σε όλα τα φανάρια σύγχρονων
συστημάτων για την προσβασιμότητα
/διέλευση ευάλωτων ομάδων
• Έξυπνες διαβάσεις

Π.Μ. 2: Βιώσιμα
μέσα (3/3)
Βελτίωση υποδομών
• Ανανέωση και Αντικατάσταση του στόλου
οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας
• Τηλεματική και σύνδεση με άλλα συστήματα
ΙΤS/ Smart Parking κ.α.
• Σύσταση νέων λεωφορειακών γραμμών&
δημιουργία λεωφορειολωρίδων με
αποκλειστικό διάδρομο
• Μελέτη Σκοπιμότητας λειτουργίας γραμμής
επίγειου Μέσου Σταθερής Τροχιάς (LTR ή ΤΡΑΜ)
• Σύνδεση των κεντρικών στάσεων ΜΜΜ με
ποδηλατοδρόμους με δυνατότητα Bike and ride
• Σχολεία: προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια
• Ειδικές ρυθμίσεις και σήμανση έξω από σχολεία,
αθλητικούς χώρους, κτίρια πρόνοιας,
Νοσοκομεία, κ.ά

Π.Μ. 3: Αστικό
περιβάλλον (1/2)
Διαχείριση κινητικότητας
• Ζώνη χαμηλών εκπομπών Ρύπων (LEZ)
• Ζώνες ήπιας κυκλοφορίας (επιμέρους
γειτονιές Π. Πόλης – Αγ. Τριάδα,
Λάκκος κ.α.)
• Ζώνες ήπιας κυκλοφορίας σε
επιμέρους προάστια (Αη Γιάννης,
Μεσαμπελιές, Θέρισος, Δειλινά κ.α.)

Π.Μ. 3: Αστικό
περιβάλλον (2/2)
Βελτίωση υποδομών
• Μετατροπή των οδών με υφιστάμενα πεζοδρόμια πλάτους
0,90 μ. σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομους
(εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα διαπλάτυνσης τους)
• ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ: Αναδιαμόρφωση / ανακατασκευή/
διαπλάτυνση πεζοδρομίων στο σύνολο των οδών του
Ιεραρχημένου Δικτύου και βασικών δρόμων γειτονιάς
(κεντρικών οδών προαστίων)
• Δημιουργία superblocks [ ενοποίηση ΟΤ με εσωτ.
Πεζόδρομους]
• Έξυπνες διαβάσεις (και/ ή πεζοφάναρα)
• Ολοκληρωμένο δίκτυο προσβάσιμων διαδρομών ήπιων
μορφών μετακίνησης & Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών
• Δημιουργία νέων πλατειών
• Δημιουργία πάρκων τσέπης
• Δημιουργία αστικών κερκίδων
• Δίκτυο ποδηλατοδρόμων
• Αύξηση πρασίνου (παρόδια & σε parklets & σε
αναδιαμόρφωση διασταυρώσεων)
• Λειτουργία Open Mall στο κέντρο της πόλης –
ενσωμάτωση επικείμενων αναπλάσεων με λοιπό δίκτυο
πράσινων

Π.Μ. 4: Εμπορευματικές
μεταφορές και
επιχειρηματικότητα
Διαχείριση κινητικότητας
• Απαγόρευση διέλευσης (και στάθμευσης) βαρέων
οχημάτων εντός συγκεκριμένων περιοχών
• Αυστηρό ωράριο εμπορικών φορτοεκφορτώσεων
• Περιοχή ελεύθερων φ/ε με πράσινα οχήματα (π.χ.
Π.Πόλη)
Βελτίωση υποδομών
• Χωροθέτηση αποκλειστικών χώρων προσωρινής
στάσης και στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση
• Χωροθέτηση και Διαμόρφωση αστικών κέντρων
διανομής εμπορευμάτων (ενδ. Σε Αλικαρνασό,
Λιμάνι, Παγκρήτιο)

Π.Μ. 5:
Ηλεκτροκίνηση
Δράσεις
• Κατάρτιση και εφαρμογή ΣΦΗΟ
• Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας
(ΣΔΑΕ) του Δήμου
• Εκπόνηση/ Ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου
Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) για τον Δήμο Ηρακλείου
• Εφαρμογή ζώνης χαμηλών εκπομπών σε Π. Πόλη κ.α.
Βελτίωση υποδομών
• Εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων
οχημάτων σε δημοτικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς
χώρους
• Αντικατάσταση των οχημάτων του Δήμου με οχήματα
χαμηλών εκπομπών
• Ανανέωση και Αντικατάσταση στόλου οχημάτων δημόσιας
συγκοινωνίας
• Καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης στον στόλο των πλοίων
του λιμένα

Π.Μ. 6: Λιμένας
Διαχείριση κινητικότητας
• Αύξηση του ποσοστού εξυπηρέτησης επιβατών
και εργαζόμενων από τα ΜΜΜ
• Άμεση σύνδεση (με γραμμές express MMM) με
Αεροδρόμιο, Αρχαιολογικό χώρο Κνωσού,
Μουσείο Ηρακλείου και Κέντρο Ηρακλείου
(Παλιά Πόλη)
• Δημιουργία δικτύου eco-buses εντός της
χερσαίας ζώνης του λιμένα για την εξυπηρέτηση
επιβατών, εργαζομένων, κλπ.
• Εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής
μελέτης για το Master Plan του Ο.Λ.Η
Βελτίωση υποδομών
• Σύνδεση δικτύου πράσινων διαδρομών με
Κρουαζιέρα
• Σχεδιασμός & λειτουργία διαδρόμου πεζών &
ποδηλατοδρόμου εντός ζώνης λιμένα (ΧΖΛ) του
Ο.Λ.Η και σύνδεση με υφιστάμενα και
προτεινόμενα δίκτυα Πεζού- Ποδηλάτη
• Καθιέρωση ηλεκτροκίνησης στον στόλο των
πλοίων του λιμένα

Π.Μ. 7: Αεροδρόμιο
Βελτίωση υποδομών
• Μετεγκατάσταση του αεροδρομίου
Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης»
• Επανασχεδιασμός χρήσεων γης στην
έκταση που θα απελευθερωθεί στην
Αλικαρνασσό με βάση το ΕΧΣ και με
έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα
• Σύνδεση των νέων χρήσεων με την
ευρύτερη περιοχή μέσω δικτύων
ήπιων μέσων μετακίνησης & ΜΜΜ
• [;] Λειτουργία Σιδηροδρομικής
γραμμής/ τραμ/ light tram [κ.α.] για τη
σύνδεση της πόλης του Ηρακλείου και
του λιμένα (ΟΛΗ) με τις νέες χρήσεις
της Δ.Ε Αλικαρνασσού (περιοχή
υφιστάμενου αεροδρομίου) και με το
νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι

Π.Μ. 8: Τουρισμός
Διαχείριση κινητικότητας
• Άμεση σύνδεση (με γραμμές express MMM) με
Αεροδρόμιο, Αρχαιολογικού χώρου, Κνωσού,
Μουσείο Ηρακλείου και Κέντρο Ηρακλείου
(Παλιά Πόλη)
• On demand λεωφορειακές γραμμές
Βελτίωση υποδομών
• Σύνδεση δικτύου πράσινων διαδρομών με
Κρουαζιέρα
• Πεζοδρομημένες Περιοχές (Car – free zones) –
Επέκταση υφιστάμενων πεζοδρομήσεων
• Λειτουργία Open Mall στο κέντρο της πόλης
• Υλοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων σε όλο τον
Δήμο με έμφαση ΠΣΗ
Δράσεις
• Ανάδειξη των πολλών πολιτιστικών,
αρχαιολογικών και ιστορικών σημείων της πόλης
του Ηρακλείου

ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου
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