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Γραφείο Μελετών & Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου: Κυκλοφοριακά/ Συγκοινωνιακά, Περιβαλλοντικά, Οικονομοτεχνικά,

Διαχείριση Έργων (Project Management), Ερευνητικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
με δ.τ. «ΜΣΜ CONSULTING»

Ασκληπιού 26-28, Τ.Κ. 10680, τηλ: 2103306742, fax: 2103606762, e-mail:  mmat@otenet.gr

▪ Ανάδοχος/ Μέλος της Ανάδοχης Σύμπραξης (14) ΣΒΑΚ Δήμων: Αθηναίων (έχει ολοκληρωθεί),

Πειραιά, Ηρακλείου Κρήτης, Αμαρουσίου (έχει ολοκληρωθεί), Χαλανδρίου (έχει ολοκληρωθεί),

Ελληνικού-Αργυρούπολης (έχει ολοκληρωθεί), Κηφισιάς (έχει ολοκληρωθεί), Δάφνης-Υμηττού,

Πεντέλης (έχει ολοκληρωθεί), Χαλκίδας, Ζωγράφου (έχει ολοκληρωθεί), Καρδίτσας, Θηβαίων,

Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη
▪ Σχεδιασμός δικτύων & εφαρμογών βιώσιμης κινητικότητας: Ποδηλατοδρόμων και «Πράσινων» Διαδρομών, Δημοτικής Συγκοινωνίας &

ΜΜΜ, Συστημάτων Ελεγχόμενης Στάθμευσης, κλπ.

▪ Εκπόνηση κυκλοφοριακών & συγκοινωνιακών μελετών για τις νέες επενδύσεις του MASTERPLAN του Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ Α.Ε.)

▪ Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, μελετών οδοποιίας και περιβαλλοντικής μελέτης για τον Νέο Κεντρικό Σταθμό Αθηνών Υπεραστικών

Λεωφορείων στον Ελαιώνα (2016 - 2019)

▪ Σύμβουλος επί των κυκλοφοριακών θεμάτων για τους Δήμους Κηφισιάς (14 χρόνια, 2000-2014), Υμηττού (2009-2010), Χαλανδρίου

(2013- σήμερα), Ελληνικού-Αργυρούπολης (2015- σήμερα)

▪ Πελατολόγιο: δημόσιοι φορείς και οργανισμοί (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Μεταφορών, ΟΣΕ, ΥΠΑ, ΟΑΣΑ, ΟΛΠ ΑΕ, Περιφέρειες, Νομαρχίες

και Δήμους της Επικράτειας), ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ (Αττική Οδός ΑΕ, Εγνατία Οδός ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

‘‘ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ’’), κα
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Παρουσιάζονται και αναλύονται τα ακόλουθα:

 Βασικά Στοιχεία & Πληροφορίες Περιοχής Παρέμβασης

 Δημογραφικά και Πληθυσμιακά Στοιχεία

 Θεσμικό Πλαίσιο – Χρήσεις Γης

 Οδικό Δίκτυο

 Δίκτυο ΜΜΜ

 Δίκτυο Πεζού & Ποδηλάτη

 Έρευνα Προέλευσης – Προορισμού & Χαρακτηριστικών των Μετακινήσεων

 Κυκλοφοριακοί Φόρτοι & Σύνθεση Κυκλοφορίας

 Τροχαία Συμβάντα

 Στοιχεία Οδικής Ασφάλειας

 Χαρακτηριστικά Στάθμευσης

 Ζητήματα Διαχείρισης Κινητικότητας & Κυκλοφορίας

 Δεδομένα Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 Ανάλυση Δεδομένων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών

 Υλοποιημένα, Προγραμματιζόμενα & εν Εξελίξει Έργα

 Περιβαλλοντικά Στοιχεία
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Ηράκλειο + Ν. Αλικαρνασσός + Γάζι & Αγ. Μαρίνα (Δήμου Μαλεβιζίου) =

Πολεοδομικό Συγκρότημα Ηρακλείου (ΠΣΗ)

Στο ΠΣΗ (εντός του Δήμου Ηρακλείου) οι χρήσεις γης εμφανίζονται αναμεμιγμένες:

❑ Εντός της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου κυριαρχούν οι διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητες, αλλά και
αναψυχή και εστίαση. Επίσης, υφίσταται και η κατοικία.

❑ Στην περιοχή εκτός των τειχών της Παλιάς Πόλης κυριαρχεί η χρήση της κατοικίας, αναμεμιγμένη με
διοικητικές, εμπορικές, επαγγελματικές και λοιπές χρήσεις.

❑ Κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων που διασχίζουν την πόλη (δακτύλιος των οδών Μίνωος -
Σμπώκου - Εθνικής Αντιστάσεως, 62 Μαρτύρων, Λ. Κνωσού, Λ. Δημοκρατίας, Λ. Ικάρου κα.), επικρατούν οι
κεντρικές λειτουργίες πόλης έναντι της κατοικίας, η οποία εμφανίζει τάσεις απομάκρυνσης από τις κεντρικές
οδούς.

❑ Νότια του ΒΟΑΚ (κατά μήκος του Ξηροπόταμου και του Γιόφυρου) κυριαρχούν οι βιοτεχνικές και βιομηχανικές
χρήσεις.

❑ Το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου καταλαμβάνεται κατά ένα μεγάλο μέρος από τις χερσαίες λιμενικές
εγκαταστάσεις του ΟΛΗ (από τον ενετικό λιμένα και ανατολικά), ενώ στο υπόλοιπο τμήμα (δυτικά και μέχρι τον
Γιόφυρο) κυριαρχούν οι δραστηριότητες εστίασης και αναψυχής.

❑ Στον υπολειπόμενο χώρο μεταξύ των εκβολών του Γιόφυρου και του Ξηροπόταμου βρίσκονται οι αθλητικές
εγκαταστάσεις του Παγκρήτιου Σταδίου.

(Μόνιμος πληθυσμός ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011:

173.993 κάτοικοι Δήμου Ηρακλείου → 140.730 κάτοικοι πόλης Ηρακλείου )
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 Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού: βρίσκεται στη δεύτερη (2η) θέση πανελλαδικά

σε επισκεψιμότητα μετά τον Παρθενώνα (3η η Αρχαία Αγορά)

 Ομοίως, το Μουσείο Ηρακλείου βρίσκεται στη δεύτερη (2η) θέση πανελλαδικά σε

επισκεψιμότητα μετά το Μουσείο της Ακρόπολης (3ο το Εθνικό Αρχαιολογικό

Αθηνών)
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Γράφημα 6: Πλάτη Οδοστρώματος Οδικού Δικτύου πόλης του Ηρακλείου

οι κατηγορίες οδικού δικτύου που κυριαρχούν είναι αυτές που 

αντιστοιχούν σε πλάτη οδοστρώματος 5,5-8m και 3-5,5m
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έγινε έλεγχος του πλάτους των πεζοδρομιών του ιεραρχημένου οδικού δικτύου, καθώς και των 

εμποδίων που ένας πεζός "συναντάει"

Το ιεραρχημένο οδικό δίκτυο, στο οποίο έγινε απογραφή των πεζοδρομίων, αφορά στις εξής κατηγορίες:

➢Ελεύθερη/ Ταχεία Λεωφόρος

➢Πρωτεύουσα Αρτηρία

➢Δευτερεύουσα Αρτηρία

➢Συλλεκτήρια Οδός

Πλάτος Πεζοδρομίου 
Πλήθος πεζοδρομίων 

(πλευρά Ο.Τ.) 
Ποσοστό (%) 

Χωρίς πεζοδρόμιο 249 20,0% 

0,01-1,00 μ. 251 20,2% 

1,01-1,50 μ. 351 28,3% 

1,51-2,00 μ. 242 19,5% 

2,01-2,50 μ. 71 5,7% 
> 2,50 μ. 78 6,3% 

Σύνολο 1.242 100,0% 

 

Πίνακας: Πλάτη Πεζοδρομίων για το σύνολο του ιεραρχημένου οδικού δικτύου
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Στο 19,7% των πεζοδρομίων του Ιεραρχημένου Οδικού Δικτύου υπάρχουν Οδεύσεις Τυφλών

Στο ΤΟΠΙΚΟ Οδικό Δίκτυο η κατάσταση σε σχέση με τα πεζοδρόμια είναι ακόμα χειρότερη: 

• απουσία πεζοδρομίων ή/ και 

• πολύ μικρά πλάτη, 

• ακόμη και σε περιοχές με μεγάλες ροές πεζών και πέριξ «ευαίσθητων» χρήσεων (πχ πέριξ 

σχολικών συγκροτημάτων)

• απουσία υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ (οδεύσεις τυφλών, ράμπες, κλπ)



ΔΗΜΟΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 Το οδικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου διακρίνεται σε:

◦ Α) Πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο (Νέα Εθνική Οδός Ηρακλείου – Χανίων &
Νέα Εθνική Οδός Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου)

◦ Β) Δευτερεύον εθνικό/ Επαρχιακό δίκτυο

 Το βασικό οδικό δίκτυο της πόλης του Ηρακλείου ιεραρχείται ως εξής:

◦ Ελεύθερη Λεωφόρος : Ν.Ε.Ο. Ε90 (ΒΟΑΚ)

◦ Πρωτεύουσα αρτηρία: τμήμα της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου

◦ Δευτερεύουσα αρτηρία: Γιαμαλάκη, 62 Μαρτύρων, Μίνωος, Ικάρου,
Νεάρχου, Δημοκρατίας, Εθνικής Αντιστάσεως, κ.λπ.

◦ Συλλεκτήρια αρτηρία: Γερωνυμάκη, Εμμανουήλ Ξάνθου, Γεωργίου
Παπανδρέου, Χριστομιχάλη Ξυλούρη, Σκουλά, κ.λπ.

◦ Συλλεκτήρια χωρίς χαρακτηρισμό (π.χ. Ηρακλή)
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 Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης»
◦ Βρίσκεται στη Νέα Αλικαρνασσό, 4 km από το κέντρο της πόλης – σε επαφή με την

περιοχή κατοικίας της Αλικαρνασσού

◦ 2ο μεγαλύτερο σε επιβατική κίνηση (2019)

◦ κυρίως επιβατική - τουριστική κίνηση,

◦ περιορισμένη εμπορευματική κίνηση

 Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης

◦ Μετεγκατάσταση του αεροδρομίου στο Καστέλλι στις εγκαταστάσεις
του στρατιωτικού αεροδρομίου

◦ Αναμένεται στις αρχές του 2025
▪ Συμβατική διάρκεια Περιόδου Μελέτης-Κατασκευής: έως (60) μήνες από την Ημερομηνία

Έναρξης Παραχώρησης (Φεβρουάριος 2020)

◦ (Σκέψεις και για σιδηροδρομική σύνδεση)
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 Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου (ΟΛΗ)

◦ Επιβατικό Λιμάνι (4ο μεγαλύτερο για το 2019)

o Πρόκειται για το δεύτερο λιμάνι, μετά του Πειραιά, που προσφέρει υπηρεσίες ως
λιμάνι αρχής και τέλους κρουαζιέρας (home port).

◦ Εμπορικό Λιμάνι (5ο μεγαλύτερο για το 2019)

◦ Τουριστικό Λιμάνι - Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών

◦ Αλιευτικό Καταφύγιο

◦ Μικρή Επισκευαστική Ζώνη

◦ …. αλλά και πόλος αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού για τους πολίτες
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 Τραμ - Ελαφρύ Μετρό (LRT)

◦ Εκπονήθηκε το 1999 "Μελέτη Σκοπιμότητας Συστήματος Ελαφρού
Μέσου Σταθερής Τροχιάς (ΕΜΣΤ) στην πόλη του Ηρακλείου"

◦ Δύο (2) Γραμμές:

 Γραμμή 1:"Αεροδρόμιο-Παγκρήτιο"

 Γραμμή 2:"Κνωσός-κέντρο Ηρακλείου (Λιμάνι)"

◦ (Προ)μελετήθηκαν διαδρομές - στάσεις - χρόνοι - επιβατική κίνηση

◦ Σκέψεις και για 3η διαδρομή, περιμετρικά του κέντρου
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Πηγή: Σελίδα Facebook "Τραμ Ηρακλείου Κρήτης-Heraklion Tram system"

https://www.facebook.com/tramheraklionCrete/

https://www.facebook.com/tramheraklionCrete/
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Συγκοινωνία (ΚΤΕΛ)

α) Υπεραστικά Λεωφορεία (πράσινα) του ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου Α.Ε,

β) Αστικά Λεωφορεία (μπλε), τοπική συγκοινωνία, εντός των ορίων των Ηρακλείου,
Γαζίου και Αλικαρνασσού

 Υπεραστική Συγκοινωνία (ΚΤΕΛ): Τα κύρια δρομολόγια των Υπεραστικών Λεωφορείων
από το Ηράκλειο:

◦ Ηράκλειο - Λασίθι

◦ Ηράκλειο - Ρέθυμνο - Χανιά

◦ και δρομολόγια εκτός Κρήτης ως εξής:

o Ηράκλειο-Λαμία-Λάρισα-Θεσσαλονίκη

o Ηράκλειο-Κόρινθος-Πάτρα-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Άρτα-Ιωάννινα

 Αστικό ΚΤΕΛ:

◦ εξυπηρετεί όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα του Ηρακλείου, τα προάστια, καθώς και
τα γύρω χωριά, σε μια ακτίνα 12 χλμ.

◦ Έχει είκοσι (20) αστικές γραμμές
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Αστικό ΚΤΕΛ:

◦ Ανεπαρκής κάλυψη στις περιοχές Καμίνια, σε μέρος της Θερίσου, στο Περιφερειακό
Κέντρο, στον Εσταυρωμένο, στον Άη Γιάννη Χωστό - Στειακού Μετόχι, στην Κορώνη,
στον Κάτω Κατσαμπά - Παπά Τίτου Μετόχι, και σε μέρος των Μεσαμπελιών

◦ κομβικές δραστηριότητες όπως το ΙΤΕ, ΠΑΓΝΗ, ΕΛΜΕΠΑ-πρώην ΤΕΙ, και ευρύτερα η
ζώνη Αμφιθέα, Εσταυρωμένος, Φοινικιά, ΤΕΙ, Πρώην ΚΑΤΤΕ, και ΒΙΠΕ
εξυπηρετούνται μόνο με διαδρομές που συνδέουν το κέντρο με κάποιες εξ
αυτών

◦ δεν υπάρχει ενοποιημένο εισιτήριο ως εκ τούτου ο συνδυασμός 2 ή
περισσότερων γραμμών έχει διπλάσια ή αντίστοιχα πολλαπλάσια τιμή με αποτέλεσμα
να αποφεύγεται εξ' ολοκλήρου
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 Το City Bus λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2018

 Δύο (2) γραμμές για το κέντρο της πόλης , κυκλικές:

◦ Γραμμή 1 (ΚΟΚΚΙΝΗ) → αφετηρία / τέρμα το Λιμάνι Ηρακλείου

◦ Γραμμή 2 (ΜΠΛΕ) → αφετηρία / τέρμα το Παγκρήτιο Στάδιο

 Δωρεάν

 Για την υποστήριξη των γραμμών αυτών ο Δήμος Ηρακλείου έχει αναπτύξει δύο
μεγάλους χώρους στάθμευσης, οι οποίοι λειτουργούν ως χώροι μετεπιβίβασης
park&ride. Βρίσκονται εκτός της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου:

◦ Εντός της περιοχής του ΟΛΗ

◦ Πέριξ του Παγκρητίου Σταδίου

► Προγραμματίζεται η δρομολόγηση της 3ης γραμμής με ηλεκτροκίνητο λεωφορείο για
εξυπηρέτηση των περιοχών νότια του κέντρου (προς Κνωσό)



ΔΗΜΟΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 Το οδικό δίκτυο της πόλης περιλαμβάνει μία αρκετά μεγάλη πεζοδρομημένη περιοχή, με
τις πεζοδρομημένες ζώνες:

◦ Παλιά Πόλη Ηρακλείου, Πλατεία Ελευθερίας, Βαλιδέ Τζαμί, Καγιαμπή κ.α. Σε αυτή την
περιοχή συναντάται το μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής κίνησης της πόλης αλλά και
πολλά εστιατόρια, μπαρ και άλλα καταστήματα εστίασης και αναψυχής.

◦ Πεζοδρομημένη περιοχή, χωρίς διέλευση οχημάτων, αποτελεί και το παραλιακό
μέτωπο, βόρεια της Λ. Σοφ. Βενιζέλου (Καράβολας).
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 Οι υποδομές για το ποδήλατο στο Ηράκλειο εξαντλούνται σε σημειακές παρεμβάσεις
στο παραλιακό δίκτυο και στη Λεωφόρο Κνωσού, ενώ πρόσφατα τοποθετήθηκαν
ποδηλατοστάσια σε σημεία του κέντρου της πόλης.

◦ Παραλιακός Ποδηλατόδρομος Καράβολα-Γιόφυρο, με διακριτή χάραξη δίπλα σε
πεζόδρομο, μήκους 1,2km.

◦ ο Ποδηλατόδρομος Λιμένα Ηρακλείου, επί του πεζοδρομίου, μήκους ~1,5km.

◦ ο Ποδηλατόδρομος Κνωσού, με Μονόδρομες λωρίδες ποδηλάτου (Cycle Lane)
εκατέρωθεν του οδοστρώματος, μήκους ~1,7km ανά κατεύθυνση, ο οποίος ωστόσο
είναι πρακτικά ανύπαρκτος καθώς είναι κατειλημμένος από παράνομα σταθμευμένα
οχήματα και κάδους απορριμμάτων.

◦ Επιπλέον, εντός ΠΣΗ -αλλά εκτός Περιοχής Παρέμβασης- εντοπίζεται και ο
Ποδηλατόδρομος Γαζίου, διαχωρισμένος με νησίδα από τη λωρίδα κίνησης οχημάτων,
μήκους ~775m.
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Έτη 2012-2017, στοιχεία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 Στον Δήμο Ηρακλείου κατά μέσο όρο καταγράφονται 108,67 τροχαία συμβάντα ανά έτος.

 Κατά μέσο όρο σε 17,83 συμβάντα ανά έτος, τουλάχιστον ένας άνθρωπος είτε χάνει τη ζωή του
είτε τραυματίζεται σοβαρά.

 Κατά μέσο όρο σε 12,33 συμβάντα ανά έτος, εμπλέκεται τουλάχιστον ένας πεζός. Στην πλειοψηφία
τους, αφορούν σε ελαφρύ τραυματισμό.

Έτη 2012-2017

Συνολικός 

αριθμός 

τροχαίων 

συμβάντων

Τροχαία 

συμβάντα με 

τουλάχιστον 

έναν θάνατο

Τροχαία συμβάντα με 

τουλάχιστον έναν 

σοβαρό τραυματισμό 

(χωρίς θάνατο)

Τροχαία συμβάντων με 

τουλάχιστον έναν ελαφρύ 

τραυματισμό (χωρίς θάνατο 

ή σοβαρό τραυματισμό)

Σύνολο 652 33 74 545

Ποσοστό επί του συνόλου 

τραυματισμών - θανάτων
5,06% 11,35% 83,59%

Συμβάντα/έτος 108,67 5,50 12,33 90,83
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Πηγή: Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου Κρήτης, Επεξεργασία: Ομάδα Έργου ΣΒΑΚ Ηρακλείου
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Πηγή: Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου Κρήτης, Επεξεργασία: Ομάδα Έργου ΣΒΑΚ Ηρακλείου
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 Η στάθμευση στην πόλη του Ηρακλείου γίνεται κατά κανόνα παρά την οδό σε μη οριοθετημένες
θέσεις. Οργανωμένοι χώροι στάθμευσης και ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης εντοπίζονται κυρίως
στο κέντρο της πόλης.

 Συγκεκριμένα, στον Δήμο Ηρακλείου έχουν χωροθετηθεί θέσεις στάθμευσης μονίμων κατοίκων
στην Παλιά Πόλη (από 9/6/2020). Το εντός τειχών κομμάτι της πόλης έχει χωριστεί σε 3 ζώνες:

◦ Α’ ζώνη με 160 θέσεις: καλύπτει το κεντρικό τμήμα μέχρι την Μποφόρ στα ανατολικά της, τη
Γιαμαλάκη στα δυτικά της, και μέχρι το παραλιακό μέτωπο στη βορεινή πλευρά

◦ Β’ ζώνη με 165 θέσεις: καλύπτει το δυτικό κομμάτι του κεντρικού Ηρακλείου, το κομμάτι
δηλαδή που εκτείνεται από τη Γιαμαλάκη δυτικά μέχρι τη Χανιώπορτα, και πιο νότια μέχρι την
Πλαστήρα και την Κυρίλλου Λουκάρεως

◦ Γ’ ζώνη με 49 θέσεις: καλύπτει γεωγραφικά το νοτιοανατολικό κομμάτι του κέντρου, δηλαδή
την περιοχή της Ανάληψης, της Βίγλας, μέχρι και τη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως

 Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Ηρακλείου έχει χωροθετήσει συνολικά 163 θέσεις στάθμευσης για
ΑΜΕΑ
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 Οργανωμένοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης εντοπίζονται:

◦ στην παλιά Λαχαναγορά,

◦ στον χώρο του εμπορικού κέντρου Τάλως (Καράβολας),

◦ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου,

◦ στον χώρο πλησίον των οδών Πετράκη - Εκάβης – Καμπέλλη

◦ στην οδό Βουρβάχων → P ΜΟΤΟ

 Ιδιωτικοί σταθμοί αυτοκινήτων εντοπίζονται:

 Οι χώροι επί των Τειχών που παλαιότερα λειτουργούσαν ως δημοτικοί χώροι
στάθμευσης έχουν καταργηθεί, αρκετοί εκ των οποίων χρησιμοποιούνται παράτυπα.

• στην οδό Πλαστήρα,

• στην οδό Γιαμαλάκη,

• στην οδό Μ. Καρδιωτίσσης,

• στην οδό Θησέως,

• στην οδό Αβέρωφ,

• στην οδό Κορωναίου,

• στην οδό Αρκολέοντος,

• στην οδό Μητσοτάκη,

• στην οδό Μιχελιδάκη

• εντός του ΟΛΗ Ηρακλείου.
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Οι απογραφές έλαβαν χώρα στις εξής ημερομηνίες και ώρες:
❑ Τρίτη 22/09/2020, 18:30-20:00: Λ. Μίνωος, Μάχης Κρήτης
❑ Τετάρτη 23/09/2020, 18:30-20:00: Λ. Αντιστάσεως, Σμπώκου, Λ. Παπαναστασίου
❑ Πέμπτη 24/09/2020, 09:30-13:00: Λ. 62 Μαρτύρων, Λ. Κνωσού, Λ. Ιωνίας, Μεραμβέλου

ΟΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΙΧ

ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΖΗΤΗΣΗ 

ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %

Λ. Κνωσού 0 0,0% 154 100,0% 154 100,0%

Λ. Παπαναστασίου 16 94,1% 1 5,9% 17 100,0%

Μεραμβέλου 7 63,6% 4 36,4% 11 100,0%

Μεραμβέλου 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0%

Λ. Αντιστάσεως 0 0,0% 56 100,0% 56 100,0%

Λ. Ιωνίας 17 42,5% 23 57,5% 40 100,0%

Σμπώκου 0 0,0% 18 100,0% 18 100,0%

Λ. 62 Μαρτύρων 29 49,2% 30 50,8% 59 100,0%

Λ. Μίνωος 39 60,9% 25 39,1% 64 100,0%

Λ. Μίνωος 36 72,0% 14 28,0% 50 100,0%

Μάχης Κρήτης 28 56,0% 22 44,0% 50 100,0%

ΣΥΝΟΛΟ 172 33,1% 348 66,9% 520 100,0%

ΟΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΖΗΤΗΣΗ 

ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %

Λ. Κνωσού 0 0,0% 63 100,0% 63 100,0%

Λ. Παπαναστασίου 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0%

Μεραμβέλου 3 42,9% 4 57,1% 7 100,0%

Μεραμβέλου 0 0,0% 3 100,0% 3 100,0%

Λ. Αντιστάσεως 0 0,0% 35 100,0% 35 100,0%

Λ. Ιωνίας 11 57,9% 8 42,1% 19 100,0%

Σμπώκου 0 0,0% 6 100,0% 6 100,0%

Λ. 62 Μαρτύρων 26 55,3% 21 44,7% 47 100,0%

Λ. Μίνωος 11 40,7% 16 59,3% 27 100,0%

Λ. Μίνωος 9 81,8% 2 18,2% 11 100,0%

Μάχης Κρήτης 23 74,2% 8 25,8% 31 100,0%

ΣΥΝΟΛΟ 89 34,9% 166 65,1% 255 100,0%

Πίνακας: Σύγκριση νόμιμης/παράνομης στάθμευσης 
Ι.Χ. στα εξεταζόμενα οδικά τμήματα

Πίνακας: Σύγκριση νόμιμης/παράνομης στάθμευσης 
δικύκλων στα εξεταζόμενα οδικά τμήματα



ΔΗΜΟΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 Πραγματοποιήθηκε έρευνα, από την ομάδα μελέτης, με ερωτηματολόγια που
απευθύνθηκαν στις παρακάτω ομάδες-στόχους:

✓κάτοικοι του Δήμου (973+ ερωτηματολόγια)

✓γονείς μαθητών των σχολείων της πόλης (254+ ερωτηματολόγια)

✓μαθητές των σχολείων της πόλης (207+ ερωτηματολόγια)

✓Ατομικό ερωτηματολόγιο μετακινήσεων Π-Π (274 ερωτηματολόγια)

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με την ανάρτηση των
ερωτηματολογίων στη σελίδα SMART CITY του Δήμου, σε άλλα κανάλια του
δήμου καθώς και στα μέσα του αναδόχου σχήματος αλλά και δια ζώσης σε
κρίσιμα σημεία της πόλης.
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Κάτοικοι του Δήμου (973):

 Κύριος τρόπος μετακίνησης:

◦ οδήγηση αυτοκινήτου/ μοτοσυκλέτας (41%),

◦ πεζή μετακίνηση (29%),

◦ χρήστης Δημόσιας Συγκοινωνίας/ Λεωφορείου (13%),

◦ συνεπιβάτης οχήματος (9%) και

◦ ποδηλάτης/ισσα (6%).

 Οι κάτοικοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις μετακινήσεις στον Δήμο Ηρακλείου (μέτρια
(35%), λίγο (34%), καθόλου (24%) ικανοποιημένοι)

 Το 91% διαθέτει τουλάχιστον 1 αυτοκίνητο, ενώ το 30% διαθέτει μηχανοκίνητο δίκυκλο

 Το 31% δήλωσε κάτοχος ποδηλάτου. Από αυτούς που δεν κατέχουν ποδήλατο, το 36,5%
προτίθεται να αγοράσει.
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Κάτοικοι του Δήμου (973):

 Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μετακινήσεις τους είναι:

◦ η κακή ποιότητα οδοστρώματος (21%),

◦ η έλλειψη θέσεων στάθμευσης (19%)

◦ τα προβλήματα στην κίνηση πεζού (μη ασφαλής 10%, όχι άνετη και ευχάριστη 12%,
έλλειψη σεβασμού στον πεζό από τους άλλους χρήστες 9%).

◦ η μικρή συχνότητα δρομολογίων δημόσιας συγκοινωνίας (9%) και

◦ η μη ασφαλής κίνηση του ποδηλάτη (8%).
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Γονείς μαθητών (254) των σχολείων του Δήμου:

 Κυριότερος τρόπος μετακίνησης του παιδιού από το σπίτι προς το σχολείο είναι:

◦ η χρήση αυτοκινήτου του γονέα (50%),

◦ ακολουθεί το βάδισμα (με συνοδεία γονέα 26%, με άλλα παιδιά 8%, μόνο του 8%).

 Χρόνος μετακίνησης του παιδιού από το σπίτι προς το σχολείο είναι έως 10 λεπτά σε
ποσοστό 69%

 Κυριότερος τρόπος μετακίνησης του παιδιού για την επιστροφή από το σχολείο προς το
σπίτι είναι η χρήση αυτοκινήτου γονέα (38%) και το βάδισμα είτε με συνοδεία γονέα
(29%) είτε με παρέα άλλα παιδιά (13%) είτε μόνο του (10%).

 Οι γονείς συνδυάζουν τη μετακίνηση του παιδιού με άλλους σκοπούς:

◦ κατά τη μετάβαση προς το σχολείο (65% των γονέων)

◦ κατά την επιστροφή από το σχολείο στο σπίτι (48% των γονέων)
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Μαθητές (207) του Δήμου:

 Κύριος τρόπος μετακίνησης για το σχολείο: πεζή μετακίνηση και ακολουθεί η
μετακίνηση με αυτοκίνητο

 Το 82% των μαθητών κάνουν συχνά βόλτα περπατώντας (εκτός σχολείου) από
καθημερινά έως 1 φορά την εβδομάδα.

 Στις δραστηριότητες που πηγαίνουν με τα πόδια:

◦ 112 μαθητές απάντησαν για αγορές αγαθών

◦ 101 μαθητές απάντησαν για εκπαίδευση (σχολείο, φροντιστήριο, ξένες γλώσσες)

◦ 94 μαθητές απάντησαν για αθλητισμό

◦ 136 μαθητές απάντησαν για αναψυχή/ διασκέδαση/ βόλτα με φίλους

◦ 19 μαθητές απάντησαν για άλλο σκοπό
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Μαθητές (207) του Δήμου:

 Οι περισσότεροι (65%) μαθητές δεν αισθάνονται ασφαλείς όταν περπατούν στον δρόμο
ή το πεζοδρόμιο (απάντησαν καθόλου 22% ή λίγο 43%)

 Οι μαθητές ρωτήθηκαν επίσης αν αισθάνονται ασφαλείς να περπατούν όταν νυχτώνει,
από πλευράς εγκληματικότητας. Οι περισσότεροι απάντησαν καθόλου (49%) ή λίγο
(35%)

 Το 63% των μαθητών έχει ποδήλατο:

◦ Η πλειοψηφία των μαθητών χρησιμοποιεί ποδήλατο καθημερινά (20%) έως 3 φορές
την εβδομάδα

◦ Το 65% διανύει απόσταση έως 5km με το ποδήλατο

 Οι μαθητές κατέχουν πατίνι ή skate ή άλλο μικρό μέσο μετακίνησης σε
ποσοστό 23%
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Έρευνα Προέλευσης-Προορισμού (Π-Π):

Πίνακας 1: Είδος στάθμευσης για την εργασία 

Που σταθμεύσατε (για όσους χρησιμοποίησαν 
όχημα); 

Αριθμός Απαντήσεων Ποσοστό Απαντήσεων 

Στο δρόμο 130 49,3% 

Σε οργανωμένο πάρκινγκ (ιδιωτικό ή δημόσιο) 43 21,9% 

Σε ανοιχτό χώρο (π.χ. ελεύθερο οικόπεδο, 
αλάνα κ.α.) 

41 10,0% 

Σε χώρο στάθμευσης της δραστηριότητας που 
πήγα για προσωπικούς λόγους 

19 9,5% 

Καμία απάντηση (ήμουν επιβάτης και δεν 
γνωρίζω που στάθμευσε ο οδηγός) 

9 6,0% 

Στο δρόμο σε θέση ελεγχόμενης στάθμευσης 5 3,5% 

Σύνολο 248 100,0% 
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• Αυθαίρετη Δόμηση/ Ζώνες εκτός Σχεδίου

• Πυκνοδομημένο Αστικό Περιβάλλον στην Πόλη

• Ανάγκη -έστω και εκ των υστέρων- για Ολιστικό Πολεοδομικό και Συγκοινωνιακό

Σχεδιασμό

• Πολύ μικρή χρήση ΜΜΜ – Κυριαρχία ΙΧ

• μετρήσεις σύνθεσης κυκλοφορίας στα όρια παλιάς και νέας πόλης (Κόμβος ΟΑΣΗ)

παρουσιάζουν υψηλότατα ποσοστά κίνησης με ΙΧ (περί το 65%), ενώ τα

μηχανοκίνητα δίκυκλα πρωταγωνιστούν όσο σε λίγα μέρη της Ελλάδας (±27%). Το

ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό κυκλοφορίας ποδηλάτων και λεωφορείων (1% και 2%

αντίστοιχα) αποδεικνύει την απόλυτη κυριαρχία της ιδιωτικής μετακίνησης

στην πόλη
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• Έντονα προβλήματα σε σχέση με τη στάθμευση, ιδιαίτερα στις

εμπορικές περιοχές του Ηρακλείου, στο κέντρο, στο παραλιακό

μέτωπο, κλπ.

• Περιοχές έντονης συνύπαρξης πεζών και οχημάτων
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Στα πεζοδρόμια συχνά:

• μόνιμα εμπόδια (στύλοι, κάδοι, στάσεις, δένδρα, κλπ) ή προσωρινά εμπόδια

(παράνομα σταθμευμένα οχήματα)

• αδιαμόρφωτα ή ανύπαρκτα

Συνέπεια:

• Αποθάρρυνση της πεζή μετακίνησης

• Αύξηση αριθμού ατυχημάτων/ μειωμένη οδική ασφάλεια

• Περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση

Πρόβλημα παράνομης στάθμευσης:

• παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων

• διπλοπαρκάρισμα

• παράνομη στάθμευση στις διασταυρώσεις οδών, κλπ
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Οδός Κονδυλάκη (συλλεκτήρια), έμπροσθεν νηπιαγωγείου

Τυπική τοπική οδός (έμπροσθεν Εφορίας)

Λ. Δημοκρατίας (προς Κνωσό)
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Πηγή: «Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 

2002/49/ΕΚ για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Ηρακλείου Κρήτης και Χανίων» (2012-2013)

Πίνακας: Π.Σ. Ηρακλείου: Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου 2013 –

Κατανομή πληθυσμού ανά ζώνη οδικού κυκλοφοριακού & αεροπορικού θορύβου

ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ 

ΘΟΡΥΒΟΥ (κάτοικοι & %)

dΒ(Α) Lden Lnight Lden Lnight 

< 45 365 7.081 0,30% 4,90%

45 -50 1.704 50.115 1,20% 34,60%

50 – 55 13.491 37.611 9,30% 26,00%

55 – 60 60.010 25.528 41,50% 17,60%

60 – 65 32.854 18.488 22,70% 12,80%

65 – 70 20.373 5.951 14,10% 4,10%

70 – 75 14.921 0 10,30% 0,00%

>75 1.056 0 0,70% 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε κατοίκους και 

% αναλογία ανά ζώνη θορύβου =
144.774 144.774 100,00% 100,00%
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Πηγή: «Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 

2002/49/ΕΚ για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Ηρακλείου Κρήτης και Χανίων» (2012-2013)
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Πηγή: «Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 

2002/49/ΕΚ για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Ηρακλείου Κρήτης και Χανίων» (2012-2013)
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Κλιματική Αλλαγή:
❖αλλαγή των καιρικών συνθηκών
❖άνοδος της στάθμης της θάλασσας
❖και άλλα ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα
και οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται, είναι αυτές που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή.
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1. Τέσσερεις στους πέντε Ευρωπαίους ζουν σε αστικές περιοχές

2. Στις πόλεις: πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, όμως και οικονομικοί μοχλοί και ο

τόπος για επιχειρηματικότητα και επενδύσεις

3. Οι αστικές μεταφορές: άμεσο αντίκτυπο στη ρύπανση του αέρα και το θόρυβο, όμως

θεμελιώδους σημασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

4. Μέχρι το 2030: 50%  ετήσιας επιβατικής κίνησης & 70%  ετήσιας εμπορευματικής

κίνησης

5. Μέχρι το 2050, ~ 1,2 δις περισσότερα αυτοκίνητα θα κινούνται στους δρόμους

6. Το ½ του παγκόσμιου πληθυσμού ανήκει σήμερα στη μεσαία τάξη, αλλάζοντας ριζικά

τον τρόπο ζωής & τις προσδοκίες για κινητικότητα



ΔΗΜΟΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

49

Η αέρια ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την

ανθρώπινη υγεία, προκαλώντας κατά μέσο όρο 400.000 πρόωρους

θανάτους ετησίως, στην Ευρώπη μόνο.

Η ηχορύπανση, που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία των

μηχανοκίνητων μέσων, αποτελεί την αιτία για περίπου 8.900

πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη κάθε χρόνο.
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❖Το συνολικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης για την οικονομία
των χωρών της Ε.Ε. εκτιμάται σε περισσότερο από 240 δισεκατομ. € ετησίως
ή περίπου στο 2% του ΑΕΠ της Ε.Ε.

❖Η χρήση του ποδηλάτου ισοδυναμεί με μείωση κατά 16 εκ. τόνους
ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά έτος, μόνο στην Ευρώπη.
Αυτή η μείωση αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές CO2 μίας ολόκληρης χώρας
(όπως η Κροατία). Από τη μείωση αυτή εξοικονομούνται έως 5,6 δισεκατομ. €
ετησίως.

❖Σύμφωνα με τα υφιστάμενα επίπεδα χρήσης του ποδηλάτου στην Ε.Ε., η
εξοικονόμηση καυσίμου φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια λίτρα ανά έτος, ποσό το
οποίο αντιστοιχεί στην κατανάλωση καυσίμων για το σύνολο των
οδικών μεταφορών μίας ολόκληρης χώρας, όπως η Ιρλανδία. Η αξία από
αυτήν την εξοικονόμηση καυσίμων ανέρχεται σχεδόν σε 4 δισεκατομ. €.
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Στόλος Οχημάτων στην Ελλάδα
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 Η παράνομη στάθμευση επιβαρύνει κατά 30% την κυκλοφορία

 Η στάθμευση «για πέντε λεπτά» μπορεί να πενταπλασιάσει την

κατανάλωση των ΙΧ που ακολουθούν, ενώ εκτοξεύονται και οι

εκπομπές ρύπων (έως και 79% αύξηση του μονοξειδίου του

άνθρακα)

 Το αυτοκίνητο καταλαμβάνει το 80% του Δημόσιου Χώρου,

ενώ είναι ακίνητο τις 22 από τις 24 ώρες την ημέρα

 Η πόλη πρέπει + ΜΠΟΡΕΙ να αλλάξει !
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Από Συμβατικά 
αυτοκίνητα

Από Ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα

Από αυτοκίνητα 
Χωρίς Οδηγό
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ΣΒΑΚ: Στρατηγικό Σχέδιο για το Σύστημα των Μεταφορών στην Πόλη

Κινητικότητα = Μεταφορά - Μετακίνηση - Προσβασιμότητα

Βιώσιμη = Περπάτημα, Ποδήλατο, Δημόσια Συγκοινωνία

(βιώσιμοι τρόποι μετακίνησης)

Η Βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτισμένης πόλης

Το Σύστημα των Μεταφορών σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες του ανθρώπου και

όχι του οχήματος

Το ΣΒΑΚ συντάσσεται με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες του ELTIS
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Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Ως Στρατηγικά Σχέδια, τα ΣΒΑΚ αποτελούν
χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση έργων και εκπόνησης μελετών
που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα.

Τα επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτούν
υποδομές, έργα και δράσεις που σχετίζονται με την κινητικότητα και τις
μεταφορές, μόνον αν ο Δήμος διαθέτει ΣΒΑΚ.

Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα στον Δήμο να απορροφήσει ευρωπαϊκούς/
κοινοτικούς πόρους και να τους αξιοποιήσει στην πόλη για έργα υποδομών,
αναπλάσεων, κλπ.
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 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Εργαλείο Σχεδιασμού

 Μακρόπνοος ορίζοντας εφαρμογής: 5ετία, 10ετία, 15+ετία

 Επιδιώκει την αύξηση (και όχι τη μείωση) των μετακινήσεων
αλλά … για ΟΛΟΥΣ … και με ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ

 Είναι υπέρ του πεζού, του ποδηλάτη και του επιβάτη των
ΜΜΜ και όχι εναντίον του ΙΧ
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Υποβάθμιση 
αστικού 

περιβάλλοντος

Αποξένωση
από την πόλη

Επιλογή ΙΧ

Βελτίωση 
αστικού 

περιβάλλοντος

Γνωριμία με 
την πόλη

Αύξηση 
Ενδιαφέροντος

Επιλογή 
ποδηλάτου, 

περπατήματος
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Συλλογικά μέσα μεταφοράς

Μη- μηχανοκίνητα μέσα

Συνδυασμένες μεταφορές

Οδική ασφάλεια

Διαχείριση κυκλοφορίας στάθμευσης

/ κινητικότητας

Ευφυή συστήματα μεταφορών

Κίνητρα / Αντικίνητρα

Πρόσβαση λιμένων / αεροδρομίων

Ηλεκτροκίνηση

Αντικείμενα της Βιώσιμης Κινητικότητας
(Πηγή: ΣΒΑΚ Δήμου Αθηναίων)

Βιοκλιματικός σχεδιασμός δημόσιου 
χώρου

Δίκτυο ελεύθερων, κοινόχρηστων 
χώρων

Δίκτυα πράσινων υποδομών / νερού
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