
Πακέτο μέτρων 1 (ΠΜ1):  

Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας της οδικής ασφάλειας 

 
Το πρώτο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας, τη μείωση των τροχαίων συμβάντων, την καθιέρωση συνθηκών ήπιας 

κυκλοφορίας στο αστικό περιβάλλον μέσω της ενίσχυσης των υποδομών και της 

διαμόρφωσης των επικίνδυνων κόμβων για την καλύτερη διαχείριση της 

κυκλοφορίας.  

Τα μέτρα αυτά είναι: 

Διαχείριση κινητικότητας 

1.1.1 Εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων από το κέντρο της πόλης (Παλιά 

Πόλη) και τις γειτονιές 

Το μέτρο αυτό αφορά σε ρυθμίσεις (κυκλοφοριακού χαρακτήρα) με στόχο την 

αποθάρρυνση διαμπερούς διέλευσης από το κέντρο πόλης του Ηρακλείου. Μπορεί 

να υλοποιηθεί με μονοδρομήσεις και αντιδρομήσεις οδών καθώς και να υποστηριχθεί 

από άλλα μέτρα (ενίσχυση ΜΜΜ, χώροι park’n’ride κ.α.). Ενδεικτικά στον παρακάτω 

χάρτη παρουσιάζεται η πρόταση διαχείρισης της εκτροπής των υπερτοπικών 

φόρτων από την Π. Πόλη και τις γειτονιές.  

 

Εικόνα 1. Εικόνα Εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών ροών από το κέντρο της γειτονιάς 



 

Εικόνα 2. Οδοί με περιορισμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά προτείνονται προς 
μονοδρόμηση για αποσυμφόρηση διαμπερούς κίνησης σε γειτονιές και απόδοση χώρου στις 

ενεργές μετακινήσεις. 

Σε αυτές προτείνονται κατά προτεραιότητα οι εξής λύσεις: μονοδρόμηση, οργάνωση 

στάθμευσης παρά την οδό εγκριβωτισμός- διαμόρφωση πεζοδρομίου εκατέρωθεν 

με ενσωμάτωση ποδηλατόδρομου ή λεωφορειολωρίδας, άλλες ρυθμίσεις που 

προβλέπονται από ΣΒΑΚ ή άλλη τοπικού χαρακτήρα μελέτη . 

Το ανάλογο μπορεί να εφαρμοστεί μέσα από εφαρμογή κυκλοφοριακών μελετών και 

σε γειτονιές της πόλης όπως Μασταμπά, Θέρισο κ.α.  



 

Εικόνα 3. Μασταμπάς & Δειλινά 

 

Εικόνα 4. Άη Γιάννης- Αλάτσατα, Μεσαμπελιές 



 

Εικόνα 5. Καμίνια 

Το μέτρο αυτό για να εφαρμοστεί απαιτείται η εκπόνηση αναλυτικής κυκλοφοριακής 

μελέτης όπου θα προβλέπονται σε συνδυασμό με τα παρακάτω μέτρα αναλυτικές 

πληροφορίες εφαρμογής.  

 

1.1.2 Νέα Ιεράρχηση του οδικού δικτύου και Ζώνες ήπιας κυκλοφορίας  

Το μέτρο αυτό αφορά αφενός σε νέα ιεράρχηση του δικτύου, η οποία από μόνη της 

αποτελεί απαραίτητο αλλά και βασικό μέτρο για την εφαρμογή του συνόλου των 

κανονιστικών, στρατηγικών και λοιπών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο 

του Σ.Β.Α.Κ., και αφετέρου σε ρυθμίσεις καθορισμού ζωνών ήπιας κυκλοφορίας σε 

περιοχές με αυξημένη παρουσία πεζών και ευάλωτων χρηστών του δικτύου.  

Η ιεράρχηση του δικτύου συνιστά, εν γένει, θεμελιώδες ζήτημα του πολεοδομικού 

και συγκοινωνιακού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα η αναδιοργάνωσή της να επιδρά 

καθοριστικά στην αποτελεσματικότητά του. Φυσικά, για την πλήρη επίτευξη του 

μέτρου αυτού, πρέπει να συνοδεύεται και από λοιπά μέτρα σχετιζόμενα με την 

ανάπτυξη δακτυλίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποτροπής της διαμπερούς ροής, 

περιοχές ήπιας κυκλοφορίας κ.λπ.Σε αυτό το μέτρο περιλαμβάνονται και κρίσιμες 

διανοίξεις νέων οδικών τμημάτων, με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία του δικτύου 

αλλά και την εξυπηρέτηση των μετακινούμενων. 

Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας ορίζεται η περιοχή που έχει χαρακτηριστεί και σημανθεί 

ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999, άρθρο 1. Οι 

ζώνες ήπιας κυκλοφορίας βοηθούν τόσο στην αύξηση του επιπέδου οδικής 

ασφάλειας όσο και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στον δημόσιο 

χώρο της πόλης. Η δημιουργία τέτοιου είδους ζωνών επιτυγχάνεται κυρίως με 

κυκλοφοριακά μέτρα που εμποδίζουν τις διαμπερείς ροές (π.χ. μονοδρομήσεις, 

πεζοδρομήσεις) ή με κατασκευαστικά μέτρα (π.χ. δημιουργία νησίδων, πεζοδρόμων) 

που κάνουν τη διέλευση των αυτοκινήτων αδύνατη. Συνήθως εφαρμόζονται σε 



γειτονιές με έμφαση σε περιοχές που περιλαμβάνουν σχολεία, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, μονάδες υγείας και πρόνοιας, εκκλησίες κ.α.  

 

Εικόνα 6. Οδός ήπιας κυκλοφορίας, Άμστερνταμ 

 

Οι ζώνες ήπιας κυκλοφορίας για την πόλη του Ηρακλείου θα περιλαμβάνουν 

γειτονιές σε όλο το ΠΣΗ και τους βασικούς οικισμούς του.  

Σε αυτές τις ζώνες εφαρμόζονται μέτρα , τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν με 

χαμηλού κόστους παρεμβάσεις, όπως η απλή σήμανση (οριζόντια ή κάθετη). Οι 

διαμπερείς ροές κατευθύνονται σε ανώτερες ιεραρχικά οδούς. Είναι ένα μέτρο 

εφικτό και δεν αναμένεται να προκληθούν σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις, 

καθώς δεν εμποδίζεται η πρόσβαση των αυτοκινήτων, απλά αλλάζουν οι πορείες 

τους.  

 



 

Εικόνα 7. ΝΕΟ ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ & Ιεράρχηση δικτύου 

 

Εικόνα 8. Ζώνες προστασίας – Ήπια Κυκλοφορία 

 

1.1.3 Μείωση των ορίων ταχύτητας 

Η μείωση των ορίων ταχύτητας είναι, άμεσα συνδεδεμένη με τη βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενώ πρόκειται για ένα μέτρο που, 



αναμφισβήτητα, θέτει σε προτεραιότητα τους ευάλωτους χρήστες της οδού (πεζοί, 

ποδηλάτες, ευάλωτες κατηγορίες μετακινούμενων όπως παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα 

με κινητικές δυσκολίες). Ταυτόχρονα, αρκετά είναι και τα περιβαλλοντικά της οφέλη 

στο αστικό περιβάλλον, αφού συμβάλει στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και της ηχορύπανσης.  

Η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική είτε σε 

συγκεκριμένες ζώνες υψηλού κινδύνου, όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα, είτε 

κατά μήκος μια ολόκληρης αστικής περιοχής. Η ταχύτητα που προτείνεται ανέρχεται 

στα 30χλμ/ώρα εντός του αστικού ιστού από το σύνηθες όριο των 50 χλμ/ώρα που 

εφαρμοζόταν μέχρι πρότινος. 

Σημειώνεται ότι αν και το συγκεκριμένο μέτρο πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα 

με κανονιστική απόφαση, ιδιαίτερη σημασία έχει και η αντίστοιχη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος κίνησης και η επιτήρησή του. Ο σχεδιασμός, δηλαδή, πρέπει να 

γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ευνοεί την ανάπτυξη μεγαλύτερων ταχυτήτων, 

το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με συμπληρωματικά μέτρα όπως στενές λωρίδες 

κυκλοφορίας, τοπική ανύψωση του οδοστρώματος, φύτευση κ.α. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι καθιστώντας τις συνθήκες κίνησης των οχημάτων λιγότερο ευνοϊκές είναι 

αρκετά πιθανή η στροφή σε άλλους, ηπιότερους, τρόπους μετακίνησης. 

 

Εικόνα 9. Ενδεικτική διαμόρφωση οδού για χαμηλό όριο ταχύτητας  

 

1.1.4 Εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) κατοίκων & επισκεπτών  

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου της στάθμευσης μπορεί να 

συνεισφέρει στην αποσυμφόρηση κεντρικών οδών ή περιοχών γειτονιάς από 

ιδιωτικά οχήματα, επιφέροντας με αυτόν τον τρόπο αλλαγές στη φιλοσοφία των 

μετακινήσεων και προάγοντας ένα ολοκληρωμένο, βιώσιμο και φιλικό προς το 

περιβάλλον σύστημα κινητικότητας.  

Στόχος είναι η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών αλλά και της καθημερινής 

ζωής των κατοίκων, παρέχοντας υποδομές που αναβαθμίζουν το αστικό 

περιβάλλον. Ταυτόχρονα μπορεί να διασφαλιστεί η στάθμευση των κατοίκων με την 

παροχή προνομίων ελεύθερης στάθμευσης σε συγκεκριμένα οδικά τμήματα, αλλά 

και η εξυπηρέτηση της βραχυχρόνιας στάθμευσης. Επιπρόσθετα, το μέτρο αυτό 

οδηγεί στην Ελεγχόμενη προσβασιμότητα οχημάτων στο κέντρο της πόλης και 

τελικά στην ενθάρρυνση για συνετή χρήση των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς 

όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το ποδήλατο. Επίσης, μία ορθή και δίκαιη 



τιμολόγηση μπορεί να αποφέρει ορισμένα έσοδα στον Δήμο, τα οποία πρέπει να 

διοχετευθούν σε έργα και παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας.  

Τονίζεται πως η ελεγχόμενη στάθμευση πρέπει να συνδυαστεί και με τη δημιουργία 

περιμετρικών χώρων στάθμευσης. Απαραίτητο στοιχείο του σχεδιασμού πρέπει να 

αποτελεί, επίσης η διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στο εν λόγω 

σύστημα αλλά και ο συνδυασμός με άλλα μέτρα στην κατεύθυνση των βιώσιμων 

μεταφορών (π.χ: Πρόβλεψη για χώρους στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης 

και χώρους στάθμευσης ή φόρτισης μοτοποδηλάτων). Έτσι ο Δήμος θα παρουσιάσει 

στους κατοίκους και τους επισκέπτες ένα ενιαίο και οργανωμένο πλαίσιο 

διαχείρισης στάθμευσης, που θα αυξήσει σημαντικά τη λειτουργικότητα του 

συστήματος μεταφορών. 

 

Εικόνα 10. Προτεινόμενοι οργανωμένοι Χώροι στάθμευσης εκτός οδού & περιοχές ΣΕΣ 

Τελικά, όπως φαίνεται και από τις παραπάνω απεικονίσεις, οι προτεινόμενες 

περιοχές ΣΕΣ χωροθετούνται σε άξονες αυξημένης εμπορικότητας ή ευρύτερα σε 

σημεια που υπάρχει μεγάλη ζήτηση για την καλύτερη διαχείρηση των διαθέσιμων 

χώρων. Πιο αναλυτικά, πρόκειται για το σύνολο της Παλιάς Πόλης, το βόρειο τμήμα 

της οδού Ικάρου στην Αλικαρνασσό καθώς και εκατέρωθεν ορισμένων αξόνων 

(μήκους περίπου 100μ.) σε διάφορες οδούς της πόλης που η ζήτηση είναι ιδιαίτερα 

αυξημένη (π.χ. Αντιστάσεως, Δημοκρατίας, Παπανδρέου, Κνωσού, Παπαναστασίου 

κ.α.) 

Σε γενικές γραμμές, επικεντρώνεται σε άξονες όπου προβλέπονται παρεμβάσεις 

ενίσχυσης άλλων μέσων (πχ Λεωφορειολωρίδες, δρόμοι για ενίσχυση πεζοδρομίων ή 

δρόμοι που εισάγονται ποδηλατόδρομοι), ή / και σε άξονες όπου σήμερα έχουμε 

υψηλή παραβατικότητα παράνομη παρά την οδό- σε διπλό στίχο κ.α. Επιπλέον, 

αρκετά βοηθητική θα ήταν και η εγκιβωτισμένη εφαρμογή του μέτρου σε σε περιοχές 



που έχουν ήδη θέσεις στάθμευσης παρά την οδό, μιας και στα σημεία αυτά είναι πιο 

ευνοϊκές οι συνθήκες. 

 

1.1.5 Εφαρμογή smart systems για τον έλεγχο των θέσεων στάθμευσης επισκεπτών/ 

κατοίκων σε όλη την έκταση εφαρμογής του ΣΕΣ και τους οργανωμένους χώρους 

στάθμευσης 

Με την ενσωμάτωση των έξυπνων τεχνολογιών στο σύστημα ελεγχόμενης 

στάθμευσης μπορεί να αυξηθεί δραστικά η αποτελεσματικότητά του. Με αυτήν, 

μπορεί να επιτευχθεί ακριβής αίσθηση και πρόβλεψη της πληρότητας του χώρου 

των αυτοκινήτων σε πραγματικό χρόνο και καθοδήγηση κατοίκων και επισκεπτών 

στο διαθέσιμο σημείο στάθμευσης.  

Συνεπώς βελτιστοποιείται η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων ενώ παράλληλα 

απλοποιείται αισθητά η εμπειρία στάθμευσης με αποτέλεσμα να εξοικονομείται 

χρόνος για τον οδηγό και φυσικά να μειώνονται οι εκπεμπόμενοι ρύποι. Αισθητά 

είναι και τα οφέλη στην ευρύτερη λειτουργία του συγκοινωνιακού συστήματος αφού 

με την αξιοποίηση των έξυπνων συστημάτων ενισχύεται η ελεύθερη ροή στην 

κυκλοφορία της πόλης.  

Με τη χρήση αντίστοιχων τεχνολογιών μπορούν να διατεθούν χρήσιμα στατιστικά 

δεδομένα για την κίνηση στο κέντρο της πόλης σε επίπεδο ωραρίου, ημερών και 

μηνών προτίμησης από τους πολίτες καθώς και δεδομένα για το μέσο χρόνο 

παραμονής. Με βάση τα δεδομένα αυτά η δημοτική αρχή αλλά και οι εμπορικές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης, μπορούν να κάνουν 

έξυπνες προωθητικές ενέργειες για την τόνωση της κίνησης ή την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των καταναλωτών στις ώρες αιχμής. 

Φυσικά, ιδιαίτερη χρήσιμη θα ήταν η εφαρμογή αντίστοιχων συστημάτων και στα 

υπόλοιπα μέσα μεταφοράς μέσω ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης. Πιο 

συγκεκριμένα, η παροχή αντίστοιχων τεχνολογιών για τη στάθμευση ποδηλάτων θα 

αποτελούσε μεγάλο κίνητρο και θα συνέβαλε στην καθιέρωσή του ως μεταφορικό 

μέσο. Σε γενικές γραμμές, η δημιουργία σταθμών μετεπιβίβασης όπου θα έχουν τη 

δυνατότητα οι οδηγοί να σταθμεύουν τα οχήματα τους και να συνεχίζουν τη 

μετακίνηση τους με πιο βιώσιμα μέσα σε συνδυασμό με τη δρομολόγηση 

προγράμματος ευφυούς στάθμευσης θα άλλαζε σημαντικά την εικόνα του 

συγκοινωνιακού συστήματος. 

Τέλος, τα ΣΕΣ έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται και να δια-λειτουργούν με την 

πλατφόρμα έξυπνης πόλης, προσφέροντας αφενός ανοιχτά δεδομένα για 

εκμετάλλευση από την κοινωνία, αφετέρου διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές 

και τομείς της έξυπνης πόλης (όπως π.χ. ο έξυπνος οδοφωτισμός ή διαχείριση της 

αστικής κινητικότητας πεζών και οχημάτων). 

 

1.1.6 Αξιοποίηση εργαλείων με τη χρήση και νέων τεχνολογιών για την αποτροπή της 

παράνομης στάθμευσης  

Τα έξυπνα συστήματα μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές και στον 

περιορισμό του φαινομένου παράνομης στάθμευσης. Με την τοποθέτηση 

κατάλληλων αισθητήρων σε σημεία που απαγορεύεται η στάθμευση επιτυγχάνεται 



η πληροφόρηση των οδηγών και περιορίζεται η παράνομη στάθμευση. Το μέτρο αυτό 

μπορεί να δράσει τόσο προειδοποιητικά προς τους οδηγούς όσο και βοηθητικά στον 

έλεγχο των παρανομιών από τα αρμόδια όργανα. Στην περίπτωση του Ηρακλείου 

μπορεί να επεκταθεί το πιλοτικό σύστημα που εφαρμόστηκε σε μεμονωμένα σημεία 

(διασταυρώσεις Χαρ. Τρικούπη, Έβανς κ.α.) στο σύνολο των κρίσιμων 

διασταυρώσεων που εντοπίζονται.  

 

1.1.7 Ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών, οι οποίοι διοχετεύουν κυκλοφοριακό 

φόρτο εντός του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου, έτσι ώστε να δημιουργείται 

ανάσχεση του όγκου της κυκλοφορίας πριν τη διέλευση στο κέντρο της πόλης 

(Gating) και να ενισχύεται η ομαλή διέλευση πεζών 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για τον περιορισμό του όγκου της κυκλοφορίας πριν το 

Κέντρο της πόλης σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός πράσινου κύματος 

κυκλοφορίας εντός του, στο οποίο θα διέρχονται τα οχήματα απρόσκοπτα με μικρή 

σχετικά ταχύτητα, π.χ. 25χλμ/ ώρα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται 

ασφαλέστερες συνθήκες κίνησης για τους πεζούς ενώ, ευρύτερα, διαμορφώνεται ένα 

φιλικότερο περιβάλλον κίνησης.  

Στο πλαίσιο ρύθμισης της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών, ιδιαίτερα 

σημαντική θα ήταν η εστίαση σε οδικά τμήματα με νησίδα, στα οποία υπάρχει 

φωτεινή σηματοδότηση(π.χ οδός Δημοκρατίας, Χαρ. Τρικούπη, 62 Μαρτύρων κ.α). 

Ζητούμενο είναι με το νέο πρόγραμμα σηματοδότησης να δοθεί περισσότερη έμφαση 

στην ομαλή διέλευση τω πεζών, θέτοντάς τους σε προτεραιότητα κατά τη διέλευσή 

τους από αντίστοιχα οδικά τμήματα. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα 

υπάρχει αναμονή για τους πεζούς σε νησίδες μικρότερες των 80cm. Στο πλαίσιο 

αυτό, διαίτερα χρήσιμη θα ήταν και η κατάργηση των κυκλικών σε ορισμένους 

κόμβους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα σημεία Μιν. Ασπίδα, Καζαντζίδη και Ικάρου, 

Ικάρου και Εθν. Αντιστάσεως κ.α. 

Ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου είναι η διασφάλιση 

της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ μέσω των κατάλληλων τεχνολογιών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην κατεύθυνση αυτή θα ήταν η αναβάθμιση των 

υφιστάμενων φωτεινών σηματοδοτών με την προσθήκη των απαραίτητων ηχητικών 

διατάξεων. 



 

Εικόνα 11. Σηματοδοτούμενοι Κόμβοι– αλλαγή προγράμματος για ενίσχυση ασφάλειας 
ΠΕΖΩΝ  

 

1.1.8 Events Management για το Παγκρήτιο Στάδιο και γήπεδο ΟΦΗ  

Αναμφισβήτητα, οι χώροι του Παγκρήτιου Σταδίου αλλά και του γηπέδου του ΟΦΗ 

αποτελούν σημαντικούς υπερτοπικούς πόλους για την πόλη του Ηρακλείου. Σε 

αυτούς, εκτός από αθλητικές διοργανώσεις φιλοξενούνται συχνά ποικίλες 

εκδηλώσεις με αποτέλεσμα το κυκλοφοριακό δίκτυο της περιοχής να επιβαρύνεται 

προσωρινά, για την εξυπηρέτηση του κοινού.  

Θεωρείται, λοιπόν, απαραίτητος ο σχεδιασμός των απαραίτητων έκτακτων μέτρων 

τα οποία θα τίθενται σε εφαρμογή σε αντίστοιχες περιπτώσεις, προκειμένου να μην 

παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου. Ενδεικτικά αυτό μπορεί 

να αφορά σε διενέργεια ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης, για εφαρμογή 

μέτρων όπως η προσωρινή αλλαγή του προγράμματος σηματοδότησης ή η θέσπιση 

έκτακτων δρομολογίων αστικής συγκοινωνίας από και προς την περιοχή για την 

εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων με άλλα μέσα.  

 

Βελτίωση υποδομών 

 

1.2.1 Αξιοποίηση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης εκτός οδού 

Η πόλη του Ηρακλείου διαθέτει ήδη χώρους δημόσιους χώρους στάθμευσης σε 

διάφορα κομβικά σημεία της όπως φαίνονται στον χάρτη που ακολουθεί. Ωστόσο, οι 

εν λόγω χώροι χρήζουν περαιτέρω αξιοποίησης στο πλαίσιο δημιουργίας ενός 

ισχυρού δικτύου χώρων στάθμευσης, ικανού να ανταπεξέρχεται στις διαρκώς 

αυξανόμενες ανάγκες της πόλης. Στους συγκεκριμένους χώρους απαιτείται να 



γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες εκσυγχρονισμού των διαθέσιμων υποδομών, λόγου 

χάριν με εισαγωγή έξυπνων συστημάτων όπως έχει ήδη αναλυθεί στα προηγούμενα, 

προκειμένου αυτές να γίνουν πιο λειτουργικές. Φυσικά, οι ενέργειες αυτές πρέπει 

να γίνουν με ήπιο τρόπο και να σέβονται τον ιστορικό χαρακτήρα της παλιάς πόλης. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ο χώρος στάθμευσης στα Τείχη, στον οποίο οι παρεμβάσεις 

που δύναται να υλοποιηθούν είναι σχετικά περιορισμένες μιας και σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να αλλοιωθεί η πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, κρίνεται 

ωστόσο απαραίτητο μέρος της Τάφρου να αξιοποιείται για σύντομη στάθμευση.  

 

Εικόνα 12. Υφιστάμενοι Δημοτικοί Χώροι Στάθμευσης (πηγή: Δήμος Ηρακλείου) 

 

1.2.2 Κατασκευή και λειτουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης εκτός οδού (parking) 

Λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν αναφερθεί και παραπάνω και δεδομένου του 

χαρακτήρα του ΠΣΗ (πυκνοδομημένο χωρίς πρόβλεψη για ΟΤ προς χρήση 

στάθμευσης), γίνεται αντιληπτή η ιδιαίτερη σημασία του εν λόγω μέτρου. Στην πόλη 

του Ηρακλείου το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού δυναμικού είναι αρκετά παλιό 

ενώ στην πλειοψηφία του δεν υπάρχει ο προβλεπόμενος χώρος στις πιλοτές για τη 

στάθμευση των κατοίκων πλησίον του τόπου διαμονής τους. Σε συνδυασμό με την 

έλλειψη ελεύθερων χώρων λόγω της αυθαίρετης δόμησης και το γεγονός ότι τα 

περισσότερα νοικοκυριά έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα από 1 οχήματα το 

πρόβλημα εύρεσης στάθμευσης εντείνεται ακόμα περισσότερο.  

Συνεπώς, η δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης στις γειτονιές για την εξυπηρέτηση 

των κατοίκων θεωρείται ένα από τα πιο κρίσιμα μέτρα. Ζητούμενο είναι η δημιουργία 

έστω 2 χώρων ανά πολεοδομική ενότητα. Παραδείγματος χάρη στην ΠΕ Πόρο 

προτείνονται θέσεις στη Νηρέως και στον Κρόνο, στον Μασταμπά πλησίον της 

Μνησικλή και στην πλατεία Νίκαιας, στις Μεσσαμπελιές στην Κακριδή – Ερυθραίας 

και την Ευμαθίου κ.α., όπως παρουσιάζονται στον χάρτη που ακολουθεί. Σημειώνεται 

ότι οι θέσεις είναι ενδεικτικές και δεν αφορούν αποκλειστικά στα σημεία 

προτεινόμενης χωροθέτησης αλλά αφορούν στην εξεύρεση χώρου σε ακτίνα εντός 

της ΠΕ που να καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες των περιοχών αυτών.  



 

Εικόνα 13. Στάθμευση - Οργανωμένοι Χώροι στάθμευσης εκτός οδού 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται και η δημιουργία χώρων Park-n-Ride, δηλαδή 

εγκαταστάσεων που επιτρέπουν συνδέσεις με τις δημόσιες συγκοινωνίες ή 

κοινόχρηστα ποδήλατα και δίνουν τη δυνατότητα στους επιβάτες και άλλους 

ανθρώπους που κατευθύνονται προς τα κέντρα της πόλης να αφήσουν τα οχήματα 

τους και να μεταφερθούν μέσω λεωφορείων, σιδηροδρομικών συστημάτων και 

carpool προσεγγίσεις για το υπόλοιπο του ταξιδιού τους. 

 

1.2.3 Διαμόρφωση νόμιμης παρόδιας στάθμευσης με εγκιβωτισμό θέσεων 

στάθμευσης 

Το εν λόγω μέτρο είναι καθοριστικό για μια πόλη με τόσο αυξημένη ζήτηση και 

περιορισμένο διαθέσιμο χώρο για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της κυκλοφορίας, 

αύξησης της οδικής ασφάλειας . Με τον εγκιβωτισμό θέσεων στάθμευσης (όπου 

επιτρέπεται), δηλαδή την οριοθέτησή τους σε εσοχές δίπλα στα πεζοδρόμια, 

εξασφαλίζονται νόμιμες θέσεις ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η αποτροπή 

στάθμευσης οχημάτων στις γωνίες των οδών και εξασφαλίζεται η ορατότητα των 

διασταυρώσεων προς όφελος της οδικής ασφάλειας. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της 

συνδυάζεται με τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίου (τουλάχιστον στα πρώτα 5,0μ), 

του εκάστοτε οδικού τμήματος.  

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται ο σχεδιασμός ευρύτερων αναπλάσεων οδών –

ενδεικτικά αναφέρονται 10 βασικές οδοί σε κάθε γειτονιά / Πολεοδομική Ενότητα-, 

με ιδιαίτερη έμφαση στους κόμβους και τα οδικά τμήματα που διαπιστώθηκε υψηλό 

ποσοστό παράνομης στάθμευσης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίστοιχων αναπλάσεων αποτελεί και η δημιουργία 

των πράσινων διαδρομών, στο πλαίσιο εξασφάλισης βιώσιμης διασύνδεσης 



σημαντικών οικισμών και πόλων έλξης της περιοχής με ενεργούς τρόπους 

μετακίνησης. Το εν λόγω προτεινόμενο δίκτυο παρουσιάζεται στην παρακάτω 

εικόνα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οδών που προτείνονται για αναπλάσεις είναι 

η οδός η Αναγεννήσεως - Κατσούλη, η Εθνομαρτύρων, η Κρασαδάκη, η Ηροδότου, 

Ατλαντίδος, Γερωνυμάκη κ.α. 

 
Εικόνα 14. Οδοί Αναγεννήσεως - Κατσούλη, Εθνομαρτύρων, Κρασαδάκη, Ηροδότου, 

Ατλαντίδος, Γερωνυμάκη κ.α. 

 

1.2.4 Διακριτή χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ 

Η εξασφάλιση ισότιμων ευκαιριών μετακίνησης και ενίσχυσης της προσβασιμότητας 

των εμποδιζόμενων ατόμων είναι, αναμφισβήτητα, βασικό μέλημα του αστικού 

σχεδιασμού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο σεβασμό στο δικαίωμα όλων στην 

πόλη και στο πλαίσιο αυτό η ισότιμη παρουσία των ΑΜΕΑ στο αστικό περιβάλλον.  

Έτσι, στο πλαίσιο των απαιτούμενων ειδικά σχεδιασμένων παρεμβάσεων 

εντάσσεται και η διασφάλιση των αντίστοιχων θέσεων στάθμευσης. Προτείνεται, 

λοιπόν, η διακριτή χωροθέτηση θέσεων στάθμευση για ΑΜΕΑ με έμφαση σε περιοχές 

μεγάλης ζήτησης (π.χ. εμπορίου και αναψυχής). Στόχος είναι οι θέσεις αυτές να 

φτάσουν το 5% των νόμιμων θέσεων στάθμευσης παρά την οδό.  

 

1.2.5 Δημιουργία χώρων στάθμευσης δικύκλων παρά την οδό 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έντονη στροφή στα δίκυκλα 

για τις καθημερινές μετακινήσεις εντός των αστικών κέντρων, η οποία οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην ευελιξία που παρουσιάζουν σε συνθήκες κυκλοφοριακού 

κορεσμού και στην αρκετά ευκολότερη στάθμευση τους. Καθώς, όμως, το πρόβλημα 

της έλλειψης χώρου στάθμευσης παραμένει, τα δίκυκλα λόγω της κατάληψης του 



διαθέσιμου νόμιμου χώρου από τα αυτοκίνητα, καταφεύγουν ως επί τω πλείστον 

στη λύση της παράνομης στάθμευσης στα πεζοδρόμια ή σε άλλα σημεία που 

παρεμποδίζουν την κυκλοφορία άλλων μετακινούμενων.  

Συνεπώς, η θεσμοθέτηση οργανωμένων χώρων στάθμευσης είναι απαραίτητη για να 

εξασφαλίζεται επαρκής χώρος και να απελευθερώνεται ζωτικός χώρος για τους 

πεζούς. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται σε κάθε ανάπλαση όπου θα 

προτείνονται νέες θέσεις στάθμευσης να προβλέπεται κατ’ ελάχιστον 5% της 

νόμιμης παρόδιας για τα δίκυκλα ιδίως σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα.  

 

1.2.6 Επαναχωροθέτηση χώρων αναμονής ΤΑΧΙ (πιάτσες) 

Αναμφισβήτητα, η ύπαρξη χώρων αναμονής ΤΑΧΙ είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για ένα 

αστικό κέντρο με ευρεία τουριστική αναγνώριση όπως το Ηράκλειο. Παρότι είναι 

αρκετά θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη αρκετοί διαθέσιμοι χώροι αναμονής σε 

βασικούς μεταφορικούς κόμβους για την εξυπηρέτηση τόσο των μόνιμων κατοίκων 

όσο και των επισκεπτών, όπως τα ΚΤΕΛ, το Πανεπιστήμιο κ.α., παρατηρούνται 

ακόμα σημαντικές ελλείψεις. Αυτές αφορούν τόσο σε παραβάσεις του ΚΟΚ ως προς 

τα σημεία που έχουν διαμορφωθεί οι υφιστάμενες θέσεις όσο και στην ανεπάρκειά 

τους να καλύψουν το σύνολο των ΠΕ.  

Πιο αναλυτικά, οι διαθέσιμοι χώροι αναμονής χωροθετούνται κυρίως σε γωνίες 

Οικοδομικών Τετραγώνων (Ενδ. Πιάτσα Δημοκρατίας έμπροσθεν 3ου ΓΕΛ), 

περιορίζοντας την ορατότητα των διερχόμενων οχημάτων και επιβαρύνοντας 

συνολικά τις κυκλοφοριακή κατάσταση του δικτύου. Ταυτόχρονα, εντοπίζονται σε 

μικρότερες αποστάσεις από τις προβλεπόμενες από τις στάσεις λεωφορίων ή από 

φωτεινούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα να εμποδίζουν τη λειτουργία τους. 

Επομένως, κρίνεται αναγκαία η επαναχωροθέτηση των υφιστάμενων χώρων 

αναμονής ΤΑΧΙ αλλά και η ενίσχυση του δικτύου με νέες, προκειμένου να 

εξυπηρετούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ανάγκες των μετακινούμενων τόσο 

εντός του κέντρου όσο και στις διάφορες γειτονιές τις πόλης. 



 

Εικόνα 15. Προσδιορισμός υφιστάμενων και προτεινόμενων χώρων αναμονής ΤΑΧΙ 

 

1.2.7 Προσδιορισμός χώρων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων  

Κατά αντιστοιχία με τα παραπάνω και δεδομένης της ευρείας τουριστικής 

ανάπτυξης την περιοχής, κρίνεται απαραίτητη η μέριμνα για ειδικούς χώρους 

στάθμευσης αποκλειστικά για τουριστικά λεωφορεία. Το μέτρο αυτό στοχεύει στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των επισκεπτών αλλά και στην αποφυγή 

περαιτέρω κυκλοφοριακών συμφορήσεων στο αστικό δίκτυο, οι οποίες είναι άμεση 

συνέπεεια της έλλειψης αντίστοιχων χώρων. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τους παρακάτω πόλους Λιμάνι, Παλιά Πόλη, Ενετ. 

Τείχη, Παραλιακό Μέτωπο, Κνωσός.  

 

1.2.8 Αναδιαμόρφωση διασταυρώσεων οδών  

Ο επανασχεδιασμός των διασταυρώσεων οδών είναι ένα μέτρο που μπορεί να 

αλλάξει ολοκληρωτικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες και την οδική ασφάλειά. Έτσι, 

επιχειρείται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε διάφορους ισόπεδους κόμβους και 

διασταυρώσεις της πόλης, στους οποίους καταγράφεται υψηλός αριθμός τροχαίων 

συμβάντων ή εντοπίζονται επισφαλή στοιχεία για την κίνηση ευάλωτων χρηστών ή 

εντοπίζεται άλλο ζήτημα (κακή γεωμετρία, μειωμένη ορατότητα κ.α.). Πιο 

συγκεκριμένα, προτείνεται είτε η δημιουργία κυκλικών κόμβων ή η ολική 

αναδιαμόρφωση των επικίνδυνων συμβολών. Έτσι, με την προβλεπόμενη βελτίωση 

των υποδομών μπορεί να επιτευχθεί η αύξηση του επιπέδου αντιληπτής οδικής 

ασφάλειας στις κρίσιμες περιοχές.  



 

Εικόνα 16. Ενδεικτικό παράδειγμα κατάλληλων αναδιαμορφώσεων κόμβων 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι για την πόλη του Ηρακλείου γίνεται η 

κατηγοριοποίηση των κόμβων σε τρεις ομάδες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι κόμβοι που είναι σχετικά «ώριμοι», οι οποίοι 

ονομάζονται Πράσινοι ή Προωθημένοι κόμβοι και υπάρχει ήδη σχεδιασμός ενίσχυσης 

της ΟΑ (π.χ. κόμβος Jumbo, κόμβος Χριστ. Ξυλούρη, Παναγίτσα Μασταμπά, 

Αρχελάου και Χαρ. Παπαδάκη, Κυκλικός Πλ. 18 Άγγλων: κατάργηση και δημιουργία – 

επέκταση πλατείας, στην παραλιακή Αχαιών: υπερυψωμένη διασταύρωση, ΟΑΣΗ 

(που έχει ήδη αποκατασταθεί με κυκλικό), Ιτάνου και Παπανδρέου κ.α.).  

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι κόμβοι εκείνοι χρειάζονται σχετικά απλές 

λύσεις αποκατάστασης. Σε αυτούς προωθείται από τον Δήμο προτάσεις σχεδιασμού 

όπως αναδιάταξη της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, αφαίρεση 

ρυμοτομούμενων ακινήτων, επιδιόρθωση συμβολής με χαμηλού κόστους 

παρεμβάσεις κ.α.. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κόμβοι στις συμβολές: Παπανδρέου και 



Δημοκρατίας (ενημέρωση Φ/Σ), Παπανδρέου και Μερκούρη (πλ. Νικαίας), 

Παπανδρέου και Ατλαντίδος, Ισαύρων και Ελευθέρνης κ.α.  

Τέλος, στην Τρίτη κατηγορία ανήκουν οι κρισιμότεροι κόμβοι για τους οποίους 

χρειάζονται δραστικότερες αλλαγές και συνεπώς απαιτείται η διενέργεια μιας 

σειράς μελετών συγκοινωνιακού, περιβαλλοντικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων κόμβων βρίσκοννται στις συμβολές Εβανς- 

Αβερωφ, Γεωγιάδου - Κνωσού, στο μεγαλύτερο μέρος της οδού Ικάρου και σε άλλες 

περιοχές του κέντρου. Επιπλέον, στη συμβολή Π.Μελά – Στρυμώνος, στα δυτικά ή 

και επί της Παπαναστασίου αλλά και σε αρκετά σημεία στις περιοχές του Πόρου, του 

Κατσαμπά, των Πατελών. 

Τα παραπάνω σημεία απεικονίζονται στον χάρτη που ακολουθεί: 

 

Εικόνα 17. Αναδιαμόρφωση ισόπεδων κόμβων, κατά προτεραιότητα σε διασταυρώσεις 
μειωμένης οδικής ασφάλειας (δημιουργία κυκλικών ή αναδιαμόρφωση συμβολής κ.α.) 

 

1.2.9 Ειδική μέριμνα πέριξ των Νοσοκομείων για προσβασιμότητα, στάθμευση, ταξί, 

έκτακτα περιστατικά. 

Υπερτοπικοί πόλοι ύψιστης σημασίας για τον Δήμο, εκτός του κεντρικού του 

πυρήνα, είναι τα δύο δημόσια νοσοκομεία (Βενιζέλειο, ΠΑΓΝΗ), τα οποία γίνονται 

καθημερινά αποδέκτες μεγάλου όγκου μετακινούμενων. Η ειδική μέριμνα για τις 

περιοχές αυτές με παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στη βέλτιστη προσβασιμότητά 

τους με οποιοδήποτε μέσο είναι επιτακτική για την ομαλή λειτουργία τους, μιας και 

η αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων που μπορεί να επιφέρει, ενδέχεται να είναι 

σωτήρια για κάποιους ανθρώπους. 

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση του ΠΑ.Γ.Ν.Η., το οποίο δέχεται καθημερινά και 

πλήθος φοιτητών (εγγύτητα Πανεπιστήμιο, ΙΤΕ), προτείνεται η διατήρηση των 



οργανωμένων χώρων στάθμευσης και η ανάπλαση των οδών στα πέριξ του 

νοσοκομείου αλλά και της Ιατρικής Σχολής, καθώς και η ενίσχυση των ΜΜΜ με νέες 

γραμμές express από επιπλέον σημεία του ΠΣΗ. Κύριο μέλημα της εν λόγω 

ανάπλασης είναι η δημιουργία πεζοδρομίων και λωρίδας ταχείας κίνησης (fast lane) 

στη διαδρομή προς το ΠΑΓΝΗ για την ανεμπόδιστη κίνηση οχημάτων ανάγκης και 

λεωφορείων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατάργηση του εναπομένοντος 

πλάτους του οδοστρώματος, το οποίο μέχρι στιγμής χρησιμοποιείται για παράνομη 

στάση- στάθμευση.  

 

Εικόνα 18. Ενδεικτικός σχεδιασμός παρεμβάσεων πέριξ ΠΑΓΝΗ 

Όσον αφορά στην περιοχή του Βενιζέλειου νοσοκομείου, για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των μετακινούμενων εκτός από τη διατήρηση των οργανωμένων 

χώρων στάθμευσης προτείνεται και η προσθήκη επιπλέον χώρων στα βόρειο- 

ανατολικά (με μέριμνα για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, ΕΠΗΟ). Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα 

σημαντική είναι και η ανάπλαση των οδών πέριξ του νοσοκομείου για την 

αποκατάσταση των πεζοδρομίων επί της Λ. Κνωσού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται 

και η δημιουργία λωρίδας ταχείας κίνησης(fast lane) στη διαδρομή προς Κνωσο - 

Βενιζέλειο για την κίνηση οχημάτων ανάγκης και λεωφορείων. Σε αυτήν θα μπορούσε 

να ενσωματωθεί και διαδρομή για την κίνηση ποδηλάτου σε μια κοινή λωρίδα 

συνύπαρξης διαφορετικών μεταφορικών μέσων (συνύπαρξη λεωφορείων, ταξί, 

ποδηλάτων).  



 

Εικόνα 19. Ενδεικτικός σχεδιασμός παρεμβάσεων πέριξ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

1.2.10 Λειτουργική και γεωμετρική αναβάθμιση οδών  

Η λειτουργική και γεωμετρική αναβάθμιση των οδών είναι καθοριστικό μέτρο για το 

ΣΒΑΚ Ηράκλειου. Συγκεκριμένα, μέσα από το εν λόγω μέτρο, επιχειρείται η 

αναδιάρθρωση κρίσιμων οδών του δικτύου όπως η Ευμαθίου, Παπ. Γαβαλά, 

Παραλιακή λεωφ. Βενιζέλου, Ικάρου κ.α.. Ουσιαστικά, πρόκειται για λύσεις 

γεωμετρικού χαρακτήρα όπως διαπλάτυνση πεζοδρομίων, μείωση πλάτους 

λωρίδων, βελτίωση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης, ή λειτουργικού όπως η 

αναβάθμιση των φωτεινών σηματοδοτών, κ.α. Υποστηρίζεται ότι με την ανάπτυξη 

αντίστοιχων χαρακτηριστικών του οδικού περιβάλλοντος θα ενισχυθεί η 

προσβασιμότητα και η ελκυστικότητα του δημοσίου χώρου. 

 

1.2.11 Διανοίξεις οδών 

Στο πλαίσιο βελτίωσης των μεταφορικών υποδομών για τη διαμόρφωση των 

κατάλληλων συνθηκών κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας προβλέπεται η διάνοιξη 

νέων οδικών αρτηριών. Αυτό στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων 

αλλά και στην αποσυμφόρηση του υφιστάμενου δικτύου. Φυσικά, για την υλοποίηση 

των διανοίξεων απαιτείται πολεοδομική διερεύνηση και κυκλοφοριακή ωρίμανση. 

Στην παραπάνω διερεύνηση και στις σχετικές μελέτες θα πρέπει να προσδιορίζεται 

και ο απαιτούμενος αστικός εξοπλισμός, η σήμανση και οι υποδομές 

προσβασιμότητας. 

Ενδεικτικά, οδικά τμήματα στα οποία προβλέπονται ΗΔΗ από τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό διανοίξεις εμφαίνονται στον παρακάτω χάρτη και αφορούν στις οδούς Π. 

Δέλτα, Δομαλάκη, Πολύξίγκη, Μπαντουβά, Διογένη, Χρυσοπηγής, Ιερολοχιτών κ.α.  



 

 

Εικόνα 20. Χωρικός εντοπισμός θέσεων διανοίξεων οδών 

 


