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Όραμα – κατεύθυνση ΣΒΑΚ
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→ αλλαγή των υποδομών και των επιμέρους πολιτικών και ρυθμίσεων. Μέχρι 
το 2030 μείωση κατά 55% των αερίων του θερμοκηπίου. Το 2050 το 
εξωτερικό κόστος των μετακινήσεων θα καλύπτεται από τους χρήστες,

→ ριζική αλλαγή των συμβατικών συνηθειών μετακινήσεων των κατοίκων και 
επισκεπτών της πόλης του Ηρακλείου, 

→ ΣΤΟΧΟΣ: μετασχηματισμός της πόλης του Ηρακλείου σε μια πόλη βιώσιμη, 
προσβάσιμη, έξυπνη, ασφαλή και δίκαιη στον τομέα των μετακινήσεων. Το 
2050 μηδέν θάνατοι από τροχαία,

→ το αυτοκίνητο δεν θα είναι πια ο αποκλειστικός τρόπος μετακίνησης, 
αντίθετα το κάθε μεταφορικό μέσο θα έχει τον χώρο και τον ρόλο που του 
αρμόζει, συγκροτώντας ένα ενιαίο και λειτουργικό δίκτυο,

→ οριοθετημένο και προστατευμένο

από το αυτοκίνητο κέντρο, 

→ σαφείς, συμπαγείς και προσβάσιμες περιφερειακές

κεντρικότητες και ήσυχες γειτονιές που θα 

συνδέονται με δημόσια συγκοινωνία, περπάτημα,

ποδήλατο και μέσα κοινής χρήσης



7 αρχές του ΣΒΑΚ Ηρακλείου
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1) Δραστικός περιορισμός της χρήσης του ΙΧ για μικρού μήκους 
μετακινήσεις (0-3χλμ), μείωση της εξάρτησης από αυτό το 
μέσο.

2) Ισχυρό και προστατευμένο κέντρο, προσβάσιμο κατά 
προτεραιότητα από Πεζούς / Ποδηλάτες/ Συγκοινωνία/ 
Πράσινα Μέσα.

3) Ισχυρή και με προτεραιότητα δημόσια συγκοινωνία,

4) Σύνδεση όλων των βασικών πόλων ενδιαφέροντος και 
δημόσιων χώρων με ήπια μέσα και προώθηση επιλογών 
διατροπικών μετακινήσεων.

5) Τροφοδοσία επιχειρήσεων με κανόνες και 
συμπληρωματικότητα.

6) Ενσωμάτωση της τεχνολογίας και ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση όλων για τους νέους στόχους κινητικότητας.

7) 2050. Μηδενική παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου.
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Τι είναι οι προτεραιότητες?

Αποτελούν εξειδίκευση του οράματος σε 
επιμέρους θεματικές κατευθύνσεις και φάσεις 

υλοποίησης

Προτεραιότητες



Προτεραιότητες
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Περιβαλλοντικές

▪ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που 
αφορά στις μετακινήσεις

▪ Προστασία φυσικού και οικιστικού 
περιβάλλοντος

▪ Μείωση της ρύπανσης (ηχορύπανσης και 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης) και βελτίωση 
μικροκλίματος

Οικονομικές

▪ Εξασφάλιση λειτουργικότητας-
αποδοτικότητας συστήματος μεταφορών

▪ Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας

▪ Διαχείριση της εποχικότητας στις 
μετακινήσεις



▪ πιο συνειδητή και υπεύθυνη συμμετοχή των 
κατοίκων στους σχεδιασμούς

▪ πιο ελεύθερη προσπέλαση της πόλης για κάθε 

κατηγορία μετακινουμένων

▪ προνομιακή αντιμετώπιση σε μέσα και τρόπους 
μετακίνησης φιλικούς στο περιβάλλον, που 
περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας, τη 
ρύπανση και τον θόρυβο 

▪ πιο ευνοϊκές συνθήκες για κοινωνικές επαφές και 
αλληλεπιδράσεις στον δημόσιο χώρο

▪ πιο αποτελεσματική ένταξη των νέων 
τεχνολογιών στον εξοπλισμό για τη λειτουργία 
του Ηρακλείου

▪ Ένα Ηράκλειο πιο ασφαλής άρα με πιο έντονη 
ανθρώπινη παρουσία στον δρόμο

▪ οικονομικές δραστηριότητες πιο δυναμικές

Αναμενόμενα αποτελέσματα



Στόχοι Κοινωνικών Προτεραιοτήτων 1/2

Ενίσχυση συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των μετακινήσεων
•Εφαρμογή παραδοσιακών και καινοτόμων τρόπων συμμετοχής
κατοίκων και επισκεπτών στον κυκλοφοριακό, πολεοδομικό και
περιβαλλοντικό σχεδιασμό

•Αύξηση συμμετοχικών δράσεων για κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης

Ενσωμάτωση νέων και τεχνολογιών στο μεταφορικό σύστημα
• καινοτόμα συλλογικά μέσα και τρόποι μετακίνησης
(car-sharing, dockless bicycles κοινής χρήσης, e-scooters κ.λπ.)
• ανάπτυξη ευφυών συστημάτων (ITS) για την εντατικότερη και
πιο αποτελεσματική μετακίνηση των κατοίκων

Βελτίωση δημόσιας υγείας
•Ανάδειξη του περπατήματος και του ποδηλάτου
(ενεργή μετακίνηση) σε βασικούς τρόπους καθημερινής
μετακίνησης
•Αύξηση της ικανοποίησης των κατοίκων από την ποιότητα
του περιβάλλοντος

Βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες/Άρση κοινωνικών αποκλεισμών
•Αύξηση του διαθέσιμου χώρου των πεζών (πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, κ.α)
•Βελτίωση των υποδομών για τα εμποδιζόμενα άτομα (ράμπες ΑμεΑ, όδευση τυφλών, κ.α)
•Επέκταση δικτύου δημοτικής συγκοινωνίας και δημιουργία δρομολογίων On-Demand



Στόχοι Κοινωνικών Προτεραιοτήτων 2/2

Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων
μετακίνησης αντί του αυτοκινήτου

• Αύξηση περπατήματος, ποδηλάτου, δημοτικής συγκοινωνίας
• Αύξηση μετακινήσεων από/προς τη δουλειά
με ΜΜΜ, περπάτημα και ποδήλατο

• Αύξηση μετακινήσεων από/προς τις υποδομές εκπαίδευσης
με ΜΜΜ, περπάτημα και ποδήλατο

• Αναβάθμιση, προστασία και επέκταση δημόσιων χώρων

Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας

• Μείωση αριθμού τροχαίων συμβάντων.
Ανασχεδιασμός επικίνδυνων κόμβων

• Μείωση των ταχυτήτων
• Επέκταση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
• Δημιουργία χώρων park & ride
•Αύξηση του επιπέδου αντιληπτής οδικής ασφάλειας



Στόχοι Περιβαλλοντ ικών Προτεραιοτήτων

• Αύξηση του πρασίνου σε πεζοδρόμια, κεντρικές νησίδες,
πάρκα τσέπης, πλατείες κ.λπ.

• Απομάκρυνση της κυκλοφορίας από την περίμετρο
ανοικτών δημόσιων χώρων με μεγάλη επισκεψιμότητα

• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

• Προοδευτική αλλαγή της τεχνολογίας του
δημοτικού στόλου οχημάτων

• Μείωση του θορύβου από τις μετακινήσεις
• Μείωση διαμπερών ροών
• Θεσμοθέτηση τοπικών δρόμων σε ήπιας κυκλοφορίας
• Σχηματισμός περιοχών ήπιας κυκλοφορίας, με

εκτροπή των διαμπερών διελεύσεων οχημάτων
• Δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας γύρω από

σχολεία ώστε να αυξηθεί ο αριθμός μαθητών/τριών που
πηγαίνουν εκεί με περπάτημα και ποδήλατο

• Χάραξη πράσινων διαδρομών για περπάτημα και ποδήλατο,
που θα διέρχονται από εμβληματικά σημεία του Ηρακλείου
και του Δήμου

• Βελτίωση προσπελασιμότητας/βαδισιμότητας
• Αντικατάσταση υλικών επιφανειακής στρώσης δρόμων



Στόχοι Οικονομικών Προτεραιοτήτων 1/2

Εξασφάλιση λειτουργικότητας- αποδοτικότητας συστήματος μεταφορών
• Μείωση κόστους μεταφορών για τον δημοτικό στόλο οχημάτων
•Επίτευξη ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης του συστήματος
•Μείωση του κόστους μεταφορών για τους ιδιώτες μετακινούμενους με εναλλακτικά

μέσα μετακίνησης

Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
• Εγκατάσταση αποτελεσματικού και

συντονισμένου συστήματος τροφοδοσίας
με συνεργασία των επιχειρήσεων

• Αύξηση του αριθμού των τοπικών
επιχειρήσεων

• Αύξηση του αριθμού των
ποιοτικών επισκεπτών

• Προς μια πιο δυναμική οικονομία
στηριγμένη σε λιγότερο ενεργοβόρες
και πιο ανθρώπινες μετακινήσεις σε
ένα περιβάλλον πιο φιλικό



Στόχοι Οικονομικών Προτεραιοτήτων 2/2

Διαχείριση της εποχικότητας των μετακινήσεων
• Ανάπτυξη περιπατητικού/ποδηλατικού/θαλάσσιου τουρισμού
• Εμπλουτισμός του δήμου με σημαντικούς πόλους έλξης
• Επέκταση της παραθεριστικής περιόδου και ανάπτυξη

ειδικών διαδρομών ενδιαφέροντος



ΣΒΑΚ Δήμου Ηρακλείου

Σας ευχαριστώ


