Πακέτο μέτρων 2 (ΠΜ2):
Προώθηση των βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης
Το δεύτερο πακέτο μέτρων στοχεύει στη μείωση της χρήσης του ΙΧ και την αύξηση
του μεριδίου των ταξιδιών εντός Δήμου με περπάτημα, ποδήλατο, Δημόσια
Συγκοινωνία και συλλογικών μέσων μεταφοράς γενικότερα. Τα επιλεγμένα μέτρα
είναι:
Διαχείριση κινητικότητας
2.1.1 Αναβάθμιση & Επέκταση της Αστικής Συγκοινωνίας
Αναμφισβήτητα, βασική παράμετρος για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας
είναι η ύπαρξη ενός ισχυρού δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών που θα εξυπηρετεί το
σύνολο των μετακινούμενων σε όλη την έκταση της περιοχής. Για την αλλαγή
μεταφορικών συνηθειών και τη στροφή στα μέσα μαζικής μεταφοράς βασικό κίνητρο
για τους μετακινούμενους είναι η αναβάθμιση και η επέκταση της αστικής
συγκοινωνίας προκειμένου να υπάρχει ένα κίνητρο μείωσης της χρήσης των Ι.Χ..
καθώς και ο δραστικός περιορισμός των ελευθεριών των ΙΧ.
Στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης των υφιστάμενων υποδομών προτείνεται η
διατήρηση των γραμμών Mini bus για τις μετακινήσεις εντός του αστικού ιστού και
η παράλληλη δημιουργία νέων γραμμών. Αυτές, προβλέπεται να εξυπηρετούν τη
σύνδεση μεταξύ γειτονιών (π.χ: Μασταμπάς – Δειλινά – 62 Μαρτύρων, Μεσαμπελιές
κ.α.) και όχι μόνο των γειτονιών με το κέντρο, ενώ προτείνεται να δημιουργηθούν
ειδικές λωρίδες συνύπαρξης λεωφορείων, ποδηλάτων, ταξί και οχημάτων έκτακτης
ανάγκης σε ορισμένα τμήματα του δικτύου (Λ. 62 Μαρτύρων, Ικάρου κ.α.).
Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα χρήσιμο για την αποσυμφόρηση του δικτύου θα ήταν η
εφαρμογή διαδρομών express, οι οποίες παρέχουν γρήγορες και ασφαλείς
μετακινήσεις μέσω του Β.Ο.Α.Κ. από τον κόμβο Παπαναστασίου προς ΠΑΓΝΗ – ΙΤΕ
(εξυπηρέτηση πανεπιστημίων και νοσοκομείου).
Τα παραπάνω απεικονίζονται στον συνδυαστικό χάρτη που ακολουθεί:

Εικόνα 1. Χάρτης ενίσχυσης ΜΜΜ

2.1.2 Βελτίωση υπηρεσιών ΜΜΜ
Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Μ.Μ.Μ.
βασική παράμετρος είναι η ενσωμάτωση των ευφυών συστημάτων τεχνολογιών (ITS)
σε αυτές. Η αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών μπορεί να κάνει
τις δημόσιες μεταφορές ασφαλέστερες, αποδοτικότερες και πιο βιώσιμες
αυξάνοντας κατά πολύ την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των ιδιωτικών μέσων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίστοιχων συστημάτων με ευρεία εφαρμογή στον
κλάδο των Μ.Μ.Μ. είναι τα συστήματα τηλεματικής, τα οποία ήδη εφαρμόζονται
μερικώς στην πόλη του Ηρακλείου. Στην προκειμένη περίπτωση προτείνεται η
εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής σε όλες τις στάσεις της δημόσιας
συγκοινωνίας (παλιές και νέες) καθώς και η ανάπτυξη σχετικής εφαρμογής για
εύκολη πληροφόρηση των χρηστών και συσχετισμό με τη διαθεσιμότητα
στάθμευσης ή μετεπιβίβασης σε ποδήλατο/ κοινόχρηστο ποδήλατο/ ΕΠΗΟ κ.α..
Ταυτόχρονα, προτείνεται η καθιέρωση ενιαίου εισιτηρίου χρονικής διάρκειας 60’ για
το σύνολο των μετακινήσεων.
2.1.3 On demand λεωφορειακές γραμμές
Η μεταφορά που ανταποκρίνεται στη ζήτηση (DRT), γνωστή και ως ευέλικτη
υπηρεσία μεταφοράς είναι μια μορφή κοινής ιδιωτικής ή δημόσιας μεταφοράς όπου
τα οχήματα αλλάζουν τις διαδρομές του κάθε ταξιδιού με βάση συγκεκριμένη
ζήτηση χωρίς να χρησιμοποιούν σταθερή διαδρομή ή δρομολόγια με σταθερό
χρονοδιάγραμμα. Αυτά τα οχήματα τυπικά παραλαμβάνουν και αποβιβάζουν

επιβάτες σε τοποθεσίες ανάλογα με τις ανάγκες των επιβατών και μπορούν να
περιλαμβάνουν ταξί, λεωφορεία ή άλλα οχήματα.
Ένας από τους πιο διαδεδομένους τύπους μεταφορών που ανταποκρίνονται στη
ζήτηση (DRT) είναι η παροχή υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών σε περιοχές με
χαμηλή ζήτηση επιβατών, όπου η τακτική συγκοινωνία με λεωφορεία δεν θεωρείται
οικονομικά βιώσιμη, όπως αγροτικές και περιαστικές περιοχές (οικισμοί). Μπορεί
επίσης να παρέχονται υπηρεσίες για συγκεκριμένους τύπους επιβατών. Συνεπώς
είναι ένα μέτρο που συμβάλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας για τους
ευάλωτους χρήστες και στην άρση κοινωνικών αποκλεισμών στη μετακίνηση.

Τελικά, η λύση μιας on-demand (βασισμένη στη ζήτηση) διαχείρισης των διαδρομών
της δημόσιας συγκοινωνίας, θα συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της
λειτουργικότητας του μεταφορικού συστήματος του Δήμου Ηρακλείου ενώ θα
συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πιο απομακρυσμένων περιοχών του
Δήμου (οικισμοί δορυφόροι). Χαρακτηριστικά παραδείγματα οικισμών στους
οποίους θα μπορούσε να εφαρμοστεί είναι αυτά των Βασιλειών, του Αγίου Βλάσση,
του Σκαλανίου, των Βουτών και των Σταυρακίων. Επιπλέον, θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για την εποχιακή πύκνωση δρομολογίων δημόσιας συγκοινωνίας σε
σημαντικές διαδρομές.
Μια ακόμα ιδιαίτερα σημαντική εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μετακινούμενων κατά τη
διοργάνωση διάφορων κοινωνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως γάμοι,
βαφτίσεις, πανηγύρια, συναυλίες κ.α. Η σύνδεση της πόλης του Ηρακλείου με τις
περιοχές που διοργανώνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα μπορούσε να
αποδειχθεί σωτήρια μιας και θα συνέβαλλε στην εξάλειψη φαινομένων οδήγησης
υπό την επήρεια αλκοόλ που συχνά έχει τραγική κατάληξη.
2.1.4 Οριστική διερεύνηση για τη Λειτουργία Γραμμής επίγειου Μέσου Σταθερής
Τροχιάς (Ελαφρύ Μετρό – LRT ή ΤΡΑΜ) για σύνδεση κρίσιμων πόλων
Αναμφισβήτητα, εξέχοντα ρόλο μεταξύ των δημόσιων μέσων μεταφοράς που
στοχεύουν στην καλή ποιότητα του περιβάλλοντος, στη μείωση της ρύπανσης και
της κυκλοφοριακής συμφόρησης, αλλά και στην άμεση εξυπηρέτηση των ανθρώπων
μέσω της γρήγορης σύνδεση των περιοχών βρίσκονται τα μέσα σταθερής τροχιάς.
Μεταξύ αυτών και στην κατηγορία των ελαφρών σιδηροδρομικών Μ.Μ.Μ. που
ενδείκνυνται για την περιοχή του Ηρακλείου βρίσκεται το ΤΡΑΜ αλλά και η εξέλιξή
του, ο ελαφρύς σιδηρόδρομος ή η ελαφριά σιδηροδρομική διαδρομή (LRT). Η
τελευταία, είναι μια μορφή αστικής σιδηροδρομικής διαμετακόμισης που

χρησιμοποιεί τροχαίο υλικό παρόμοιο με ένα τραμ, με μεγαλύτερη χωρητικότητα και
συχνότητα, όσον αφορά στον χρόνο διέλευσης στις στάσεις και συχνά με
αποκλειστικό δικαίωμα διέλευσης.
Πρόκειται, δηλαδή, για εναλλακτικά μέσα μετακίνησης, που έχουν την ικανότητα να
μεταφέρουν καθημερινά μεγάλο τμήμα του πληθυσμού από διαφορετικά σημεία της
πόλης, του κέντρου ή των προαστίων της ακολουθώντας μια ανεξάρτητη πορεία,
χωρίς την εμπλοκή τους με την υπόλοιπη κυκλοφορία της πόλης. Για τον λόγο αυτό
η ενσωμάτωσή τους στο μεταφορικό δίκτυο της πόλης του Ηρακλείου κρίνεται
ιδιαίτερα σημαντική αφού μπορεί να συμβάλει στη δυναμική προώθηση της
δημόσιας συγκοινωνίας και να αυξήσει την προσπελασιμότητα της περιοχής με
βιώσιμα μέσα μετακίνησης γενικότερα.
Σημειώνεται ότι στο παρελθόν έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια μελέτη χάραξης
αντίστοιχων μέσων σταθερής τροχιάς, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα που
ακολουθεί, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Εικόνα 2. Παλαιότερη Προτεινόμενη Χάραξη δικτύου ελαφρύ σιδηροδρόμου

Με βάση την παλαιότερα πρόταση και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα
προτείνεται η διερεύνηση της σκοπιμότητας για ένα νέο δίκτυο σταθερής τροχιάς
για τον Δήμου του Ηρακλείου, το οποίο θα αποβλέπει στη σύνδεση κρίσιμων πόλων
όπως είναι το Παγκρήτιο Στάδιο (και η ευρύτερη περιοχή του Γαζίου), η Κνωσός, το
Αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» κ.α., όπως απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη.

Εικόνα 3.

Ενδεικτική χάραξη διαδρομών ΜΣΤ για διερεύνηση

Για την υλοποίησή της χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση καθώς και η εκπόνηση μιας
σειράς μελετών όπως η μελέτη σκοπιμότητας και εφαρμογής.
2.1.5 Εφαρμογή συστήματος ΜΑΑS
Η «Κινητικότητα ως Υπηρεσία» (Μobility-as-a-Service/MaaS) αποτελεί μια ευφυή,
ανθρωποκεντρική υπηρεσία η οποία συγκεντρώνει υπηρεσίες κινητικότητας από
διάφορους παρόχους μεταφορών και παρέχει στους τελικούς χρήστες πρόσβαση σε
αυτές μέσω μιας ενοποιημένης πλατφόρμας.

Ουσιαστικά, με τη χρήση των Έξυπνων Συστημάτων Μεταφορών (ITS) και των
τεχνολογιών που αυτά παρέχουν/ επιτρέπουν στους χρήστες ανεμπόδιστη
κινητικότητα, προσωποποιημένη πληροφόρηση για τις διαθέσιμες επιλογές
κινητικότητας και προσβασιμότητα σε περισσότερες υπηρεσίες κινητικότητας.
Αναφορικά με τις επιχειρήσεις, μια υπηρεσία MaaS δύναται να συμβάλει στην
είσοδος/διείσδυση σε νέες αγορές, στην αύξηση μεριδίου αγοράς και φυσικά να
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

παροχής μεταφορικού έργου. Συνολικά, η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να οδηγήσει στη
βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του δικτύου ΜΜΜ και στην προώθηση
καινοτόμων μέσων και υπηρεσιών όπως είναι η κοινή χρήση αυτοκινήτων /
ποδηλάτων (bike-sharing, car sharing),η υπηρεσία μεταφοράς με μίσθωση οχήματος
(Ride hailing), η υπηρεσία συνεπιβατισμού (car pooling) και η ευρύτερη χρήση
βιώσιμων μεταφορικών μέσων όπως είναι τα scooters.
Σε γενικές γραμμές, μια πόλη σαν το Ηράκλειο με τόσο έντονη τουριστική ανάπτυξη,
οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών, οι οποίες
χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε όλο τον κόσμο.
Βελτίωση υποδομών
2.2.1 Πεζοδρομημένες Περιοχές (Car free zones) – Επέκταση των υφιστάμενων
πεζοδρομήσεων
Τo συγκεκριμένο μέτρο περιλαμβάνει έργα-παρεμβάσεις που στόχο έχουν να
βελτιώσουν την οδική ασφάλεια του πεζού και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Επιδιώκεται, λοιπόν, μέσω της επέκτασης του δικτύου πεζοδρόμων η βελτίωση της
προσβασιμότητας και η απόδοση περισσότερου ελεύθερου χώρου κίνησης πεζών σε
διάφορα σημεία της πόλης του Ηρακλείου.
Αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση της ελκυστικότητας του περπατήματος αλλά και της
ανταγωνιστικότητας βιώσιμων τρόπων μεταφοράς έναντι του αυτοκινήτου, με
συνέπεια της μείωσης της χρήσης των ΙΧ για μετακινήσεις εντός του αστικού ιστού.
Με τον τρόπο αυτό και την απομάκρυνση των αυτοκινήτων από τον κεντρικό
πυρήνα της πόλης θα αναβαθμιστεί συνολικά η αισθητική της και θα δημιουργηθεί
ένα ποιοτικότερο περιβάλλον.
Στη λογική αυτή, προτείνεται η σταδιακή διαμόρφωση μίας car-free και πλήρως
πεζοδρομημένης Παλιάς Πόλης, όπου θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων μόνο σε
κατοίκους, σε οχήματα τροφοδοσίας και σε μεμονωμένα λεωφορεία. Στην
κατεύθυνση αυτή και σύμφωνα με μια σειρά αντίστοιχων μελετών, κειμένων και
δράσεων προτείνεται η διατήρηση της υφιστάμενης κυκλοφορίας εντός της Παλιάς
Πόλης στις συλλεκτήριες οδούς (Αβερωφ, Αγ. Μηνά, Γιαμαλάκη, Καλοκαιρινού κ.ο.κ.)
έως ότου ολοκληρωθεί η διαμόρφωσή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας και τελικά
περιορισμένης κίνησης.
Σταδιακά παρόμοιες τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν και στις υπόλοιπες γειτονιές
του Δήμου, δημιουργώντας έτσι μια ζώνη προστασίας γι’ αυτές. Ενδεικτικά, ως μια
γειτονιά που θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος των εν λόγω επεκτάσεων είναι αυτή
της Αλικαρνασσού και πιο συγκεκριμένα το τμήμα εκατέρωθεν της ή γύρω από τα
σχολεία στην οδό Ερμή.
Παρακάτω ακολουθούν εικόνες ενδεικτικών λύσεων πεζοδρόμησης αστικών
κέντρων τόσο από τη χώρα μας όσο και από το εξωτερικό.

Εικόνα 4. Το παράδειγμα της Αθήνας (Θησείο και Περιοχή στο εμπορικό τρίγωνο)

Εικόνα 5. Πεζοδρομημένη περιοχή στο Άμστερνταμ

Εικόνα 6. Πεζοδρόμηση στο Coenties Slip, Νέα Υόρκη

2.2.2 Μετατροπή οδών χαμηλού πλάτους (<6μ) με υφιστάμενα πεζοδρόμια πλάτους
μικρότερου των 0,90μ. (και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα διαπλάτυνσης) σε
δρόμους ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομους.
Το υφιστάμενο δίκτυο κίνησης του Ηρακλείου είχε δημιουργηθεί ως έχει για να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες άλλων εποχών. Απόρροια αυτού είναι πλέον, που οι
ανάγκες μετακίνησης είναι ολοένα και αυξανόμενες, οι διαθέσιμες υποδομές να είναι
σε πολλά σημεία ανεπαρκείς ή μη λειτουργικές αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνες για
την ταυτόχρονη κίνηση πεζών και οχημάτων.
Όπως έχει ήδη τονιστεί, βασικό μέλημα του σχεδιασμού του ΣΒΑΚ είναι η διασφάλιση
του απαιτούμενο ελεύθερου χώρου για την ασφαλή κίνηση των πεζών. Έτσι, σε
περιπτώσεις που τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών δεν επιτρέπουν τη
διαπλάτυνση των υπάρχοντων πεζοδρομίων, για την επίτευξη αυτού προτείνεται η
μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομους, δηλαδή σε δρόμους
με προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται να
γίνουν και οι κατάλληλες διαμορφώσεις ώστε να εξασφαλίζεται εκτός από τη χρήση
του πεζόδρομου, η διέλευση των οχημάτων με χαμηλή ταχύτητα ή και η στάθμευση.

Εικόνα 7. Ενδεικτικά οδοί κάτω των 6μ. όπου προβλέπεται η ενοποίηση
οδοστρώματος και η οπτική διαφοροποίηση του διαδρόμου κίνησης πεζών στην περιοχή
Αγ. Τριάδας

2.2.3 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ:
πεζοδρομίων

Αναδιαμόρφωση/

ανακατασκευή/

διαπλάτυνση

των

Η αύξηση της χρήσης της ενεργούς μετακίνησης είναι βασική επιδίωξη των ΣΒΑΚ.
Στη λογική αυτή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαμόρφωση των κατάλληλων
συνθηκών στον περιβάλλον κίνησης ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος χώρος
για ασφαλείς και ανεμπόδιστες μετακινήσεις. Για την πεζή μετακίνηση, απαραίτητη
υποδομή είναι τα πεζοδρόμια. Για τον λόγο αυτό βασική μέριμνα του σχεδιασμού
είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών κίνησης σε αυτά, η οποία μπορεί να
επιτευχθεί με έργα δημιουργίας, αναδιαμόρφωσης, ανακατασκευής ή και
διαπλάτυνσής τους, όπου αυτή είναι δυνατή.
Οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν μείζονα θέματα για την επίτευξη της οδικής
ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των πεζών και γίνονται με ιδιαίτερη έμφαση στη
διασφάλιση της προσβασιμότητας των ευπαθών ομάδων και των Ατόμων Μειωμένης
Κινητικότητας (ηλικιωμένοι, παιδιά, ΑμΕΑ, κλπ). Πρόκειται για ιδιαίτερα κρίσιμα
μέτρα παρέμβασης σε επίπεδο υποδομών, ενώ η εφαρμογή τους είναι οικονομικά
ρεαλιστική με την προϋπόθεση της προσεκτικής εφαρμογής σε κομβικούς δρόμους
μέσω έργων ανάπλασης. Η υλοποίησή τους αν και ενδέχεται να απαιτεί αυξημένο
χρόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, διασφαλίζει με δεδομένους τους πόρους την
αποτελεσματικότητα πολλών παράλληλων μέτρων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό των πράσινων διαδρομών που προτείνονται,
οι οποίες αποτελούν σημαντικό παράγοντα, τόσο για την προώθηση της βιώσιμης
κινητικότητας, όσο και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, συμβάλλουν
στην ανάδειξη σημαντικών πόλων έλξης αλλά και των περιοχών από τις οποίες
διέρχονται. Η υλοποίησή τους προβλέπει την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων οι

οποίες θέτουν σε προτεραιότητα τις ενεργές μετακινήσεις όπως αυτά που έχουν
αναφερθεί στα προηγούμενα.
Τελικά προκύπτουν οι εξής κατηγορίες παρεμβάσεων:
-Ενδεικτικές οδοί στις οποίες προβλέπονται ήπιες παρεμβάσεις στα υφιστάμενα
πεζοδρόμια
όπως
αποκαταστάσεις
πλάτους
ή
εξοπλισμού
ΑΜΕΑ,
αφαίρεση/μετακίνηση εμποδίων κ.α.

Εικόνα 8. Χάρτης εντοπισμού οδών για ήπιες παρεμβάσεις

-Ενδεικτικές οδοί όπου προτείνεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών
ώστε να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές, να γίνει η αποκατάσταση των
ανισοσταθμιών και του εξοπλισμού ΑΜΕΑ ή/και αφαίρεση ή μετακίνηση εμποδίων

Εικόνα 9. Χάρτης εντοπισμού οδών για αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών

-Ενδεικτικές οδοί στις οποίες προβλέπεται η πλήρης ανάπτυξη πεζοδρομίων και
πρόβλεψη για απαραίτητο εξοπλισμό ΑΜΕΑ (ενδεικτικά ονόματα οδών)

Εικόνα 10. Χάρτης εντοπισμού οδών για ανάπτυξη πεζοδρομίων

2.2.4 Εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στο σύνολο των δημοτικών κτιρίων
και υπηρεσιών κοινώς ωφέλειας σύμφωνα με το ΝΟΚ, 2012
Ως προς το θέμα της προσβασιμότητας, εκτός από το Τεύχος των Οδηγιών
«Σχεδιάζοντας για όλους», το βασικό νομοθετικό πλαίσιο καθορίζεται από την
Απόφαση Υπ. ΠΕ.Κ.Α. 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για
την κυκλοφορία πεζών» ΦΕΚ 2621/Β/31.12.2009 και τις σχετικές με αυτήν Εγκυκλίους,
υπάρχουν επίσης νεότερες νομοθεσίες, όπως ο ΝΟΚ του 2012, που προβλέπουν
καθολική προσβασιμότητα σε κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος μέχρι το 2022
υποχρεωτικά, αλλιώς αυτά θα θεωρούνται αυθαίρετα.
Το μέτρο αυτό αφορά, ουσιαστικά, στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για
ενίσχυση της προσβασιμότητας και τις ίσες ευκαιρίες μετακίνησης και
εξυπηρέτησης των ατόμων με μειωμένες κινητικές ικανότητες. Στο πλαίσιο αυτό
προβλέπεται η προσθήκη ραμπών, διαβάσεων- κλασικών ή καινοτόμων στις
εισόδους των κτηρίων αλλά και διορθώσεις στην κατάσταση του εξοπλισμού τους
όπως είναι η ύπαρξη οδεύσεων τυφλών, ανελκυστήρα ή ειδικής ράμπας μεταφοράς
κ.α., όπου κρίνεται απαραίτητο.
2.2.5 Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων κοινόχρηστων μέσων μετακίνησης (bike
sharing system, micromobility sharing και car-sharing system)
Λόγω των πολλών αιτιών που σχετίζονται με την υπέρμετρη χρήση των ΙΧ
αυτοκινήτων, πάρα πολλές πόλεις σε παγκόσμιο επίπεδο προσπαθούν να
προωθήσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις κινητικότητας. Η αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών (gps, ηλεκτροκίνηση, έξυπνες εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, κτλ)
είναι καθοριστική για την προώθηση των κοινόχρηστων μετακινήσεων (car-pooling,

car-sharing, dockless bicycles, dockless scooters κ.α.). Επιπλέον, η αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση της αστικής κινητικότητας και την ενημέρωση
των πολιτών μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στο μεταφορικό σύστημα
αυξάνοντας παράλληλα την αξιοπιστία του και τη χρήση συλλογικών μέσων
μεταφοράς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεσπόζει η χρήση κοινόχρηστων
μέσων μετακίνησης όπως ποδηλατικά συστήματα χωρίς βάση στήριξης (dockless
bicycle sharing system). Αυτά τα συστήματα, όπως υποδηλώνει το όνομα, δεν
χρειάζονται κάποιον σταθμό σύνδεσης, χαρακτηριστικό το οποίο μερικές φορές θα
μπορούσε να περιορίσει τον αριθμό των ποδηλάτων μιας πόλης. Τα ποδήλατα χωρίς
βάση μπορούν να εντοπιστούν και να ξεκλειδωθούν χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή
έξυπνου τηλεφώνου, ενώ μπορούν να σταθμεύσουν σε μια καθορισμένη περιοχή
μέσα στην πόλη ή κατά μήκος του πεζοδρομίου.
Επιπλέον, τονίζεται, ότι ιδιαίτερα σημαντική είναι και η προώθηση των λύσεων
διαμοιρασμού οχημάτων ή κοινόχρηστων μετακινήσεων. Για τον περιορισμό των
ατομικών μετακινήσεων καθοριστική απαιτείται ένα σύστημα συντονισμού
διαδρομών καθώς και ενεργή συμμετοχή του κοινού.

Εικόνα 11. Ενδεικτικά συστήματα μετακίνησης με μέσα κοινής χρήσης

2.2.6 Τοποθέτηση πεζοφάναρων σε κρίσιμα σημεία πλησίον σχολείων
Η υλοποίηση ήπιων παρεμβάσεων καθώς και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποτελούν
αποτελεσματικούς τρόπους για την άμεση διαμόρφωση ήπιων συνθηκών
μετακίνησης και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, κυρίως των ευάλωτων
χρηστών. Η σημασία του έργου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη όταν πρόκειται για περιοχές
σχολικών συγκροτημάτων, όπου η παρουσία μαθητών είναι έντονη. Στο πλαίσιό τους
προτείνεται η τοποθέτηση πρόσθετου αστικού εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα
φωτεινών σηματοδοτών για την κίνηση πεζών, προκειμένου να διασφαλίζεται η
ομαλή πρόσβαση των σχολικών εγκαταστάσεων από τους μαθητές. Το μέτρο αυτό
ενδείκνυται μιας και δεν επιφέρει έντονες επιβαρύνσεις ή αλλαγές στις
κυκλοφοριακές συνθήκες, όπως ενδεχομένως θα έκανε μια πεζοδρόμηση, και έχει
ευρεία κοινωνική αποδοχή. Φυσικά, ιδιαίτερη χρήσιμη θα ήταν η εφαρμογή έξυπνων
τεχνολογιών για τη μέγιστη προστασία των μαθητών.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες οργανώνονται στο πλαίσιο μιας
ευρύτερης προσπάθειας προστασίας κρίσιμων σημείων, όπως είναι τα σχολεία.
2.2.7 Εφαρμογή σε όλα τα φανάρια σύγχρονων
προσβασιμότητα/ διέλευση ευάλωτων ομάδων

συστημάτων

για

την

Τα μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα την
ισότιμη προσβασιμότητα του δικτύου για όλους τους χρήστες και δει για τους
έχοντες ευαισθησία ή περιορισμό σε θέματα κινητικότητας. Πλέον, ο συνδυασμός
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών εφαρμοσμένων στον τομέα των
μεταφορών έχει ως στόχο να καταστήσει την κυκλοφορία ατόμων ή εμπορευμάτων
αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη. Συνεπώς η χρήση αντίστοιχων
συστημάτων, εξοπλισμένων με όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση των
ευάλωτων ομάδων (όπως λόγου χάριν ηχητική προειδοποίηση ή αντίστροφη
μέτρηση) θα αναβαθμίσει αισθητά τη λειτουργικότητα του δικτύου. Κρίνεται
σκόπιμη η αναβάθμιση του συνόλου των ΦΣ με ηχητική διάταξη για άτομα με
περιορισμένη όραση, η αναβάθμιση του συνόλου των νησίδων αναμονής σε
προσβάσιμες και η αναβάθμιση της λειτουργίας τους για απρόσκοπτη διέλευση
πεζών και ευάλωτων χρηστών, χωρίς επικίνδυνη αναμονή στο μέσον του
καταστρώματος των οδών.

2.2.8 Πύκνωση διαβάσεων πεζών και εφαρμογή έξυπνων διαβάσεων
Οι διαβάσεις πεζών αποτελούν ένα μέσο για την εύκολη και ασφαλή κίνηση των
πεζών και πρέπει να στοχεύουν στις ανάγκες των χρηστών, ιδίως όσων
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην κίνηση. Ως διάβαση πεζών
χαρακτηρίζεται το τμήμα του οδοστρώματος που ορίζεται με ειδική σήμανση ή
διαγράμμιση ή σηματοδότηση για τη διάβαση των πεζών (Ν.2696/1999 «Κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999).
Σε περίπτωση που η ροή των οχημάτων είναι χαμηλή, οι πεζοί μπορούν να περνούν
από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο ελεύθερα. Όταν όμως η ροή το επιβάλλει, τότε οι
διαβάσεις πρέπει να χωροθετούνται εκτός από τις διασταυρώσεις και σε κρίσιμα
σημεία, όπως κοντά σε στάσεις δημόσιας συγκοινωνίας, και σε μεγάλη συχνότητα
(πυκνά), ώστε να γίνεται η πόλη φιλική και ασφαλής για τον πεζό.
Τα τελευταία χρόνια, όπου η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στον κλάδο των
μεταφορών έχει επιφέρει πολλές καινοτόμες και δραστικές λύσεις, η λύση των
έξυπνων διαβάσεων εφαρμόζεται όλο και περισσότερο. Πρόκειται για διαβάσεις που,
μεταξύ των άλλων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, έχουν τη δυνατότητα
μεταβαλλόμενου φωτισμού ανάλογα με τις υποδείξεις των φαναριών ενώ ειδικός
πομπός μπορεί να μεταδίδει ηχητικά και παλμικά σήματα στις εφαρμογές των
κινητών, των πολιτών με προβλήματα όρασης και ακοής. Συνεπώς, με την
τοποθέτησή τους στον Δήμο είναι δυνατόν να επιλυθούν σημαντικά προβλήματα
προσβασιμότητας ενώ προβλέπεται η συνολικότερη βελτίωση των συνθηκών
μετακίνησης των πεζών. Ανάλογα μπορούν να χωροθετούνται διαβάσεις πεζών με
ειδικό φωτισμό και προειδοποίηση για τους εποχούμενους χρήστες της οδού.

2.2.9 Ανανέωση και Αντικατάσταση στόλου οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας, με
νέας τεχνολογίας - μη ρυπογόνα / μη θορυβώδη
Με δεδομένη την ανάγκη του περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από
τις μεταφορές τίθεται στο επίκεντρο, η αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων
με νέα, φιλικότερα προς το περιβάλλον είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Ο γηρασμένος
στόλος των υπάρχοντων αστικών συγκοινωνιών επηρεάζει άμεσα τη
λειτουργικότητά τους, ενώ δημιουργεί πολλαπλές οχλήσεις τόσο στο αστικό
περιβάλλον όσο και στους κατοίκους.
Με τη χρήση οχημάτων που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και εναλλακτικές
μορφές καυσίμων, αναμένεται να αλλάξει ολοκληρωτικά η εικόνα της δημόσιας
συγκοινωνίας στην πόλη του Ηρακλείου. Φυσικά, στο πλαίσιο αυτό, σταδιακά,
στόχος είναι η στροφή στην ηλεκτροκίνηση και η πλήρης αποσύνδεση του δημοτικού
στόλου από ρυπογόνα οχήματα.
2.2.10 Τηλεματική
Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
των μέσων μαζικής μεταφοράς, ιδιαίτερης σημασίας είναι η εγκατάσταση
συστήματος τηλεματικής για την εύκολη και την άμεση πληροφόρηση των χρηστών
σε πραγματικό χρόνο. Για τον Δήμο Ηρακλείου, που ήδη λειτουργεί σε ένα μέρος των
αστικών συγκοινωνιών, στόχος είναι η εξάπλωσή του στο σύνολο του δικτύου και
ανάπτυξη σχετικής εφαρμογής, τους έχει αναφερθεί και στην ανάλυση του μέτρου
2.1.2.
2.2.11 Δημιουργία λεωφορειολωρίδων & Εξασφάλισης της ορθής λειτουργείας τους
με κοινή χρήση για ποδήλατο και ΤΑΧΙ
Οι Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων (ΑΛΛ) αποσκοπούν στη βελτίωση των
κυκλοφοριακών συνθηκών κίνησης των ΜΜΜ μέσω του διαχωρισμού τους από την
υπόλοιπη κυκλοφορία για τη διασφάλιση προτεραιότητάς τους έναντι της λοιπής
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Τα οφέλη από την εφαρμογή τους είναι πολλαπλά
όπως η αύξηση της μέσης ταχύτητας λεωφορείου, η βελτίωση συχνότητας και
αξιοπιστίας προγραμματισμένων δρομολογίων, η μεγαλύτερη άνεση των επιβατών,
η μείωση του κόστους λειτουργίας των λεωφορείων κ.α.
Ωστόσο σε περιπτώσεις όπου το βασικό οδικό δίκτυο έχει περιορισμένη γεωμετρία
(όπως στην πόλη του Ηρακλείου), η αποκλειστική χρήση οδών δεν είναι πάντα
εφικτή. Έτσι, σε περιπτώσεις όπου τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών δεν το
επιτρέπουν, ιδανική λύση για τη δημιουργία χώρων αφιερωμένων σε βιώσιμα μέσα
μεταφοράς είναι αυτή της συνύπαρξής τους σε ζώνες μεικτής χρήσης. Προτείνεται,
λοιπόν, η δημιουργία λωρίδων κίνησης βιώσιμων μέσων, δηλαδή ουσιαστικά
λεωφορειολωρίδων που θα χρησιμοποιούνται και από ποδήλατα και ταξί. Φυσικά,
για να συμβεί αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία τους και να υπάρχει
σεβασμός μεταξύ των χρηστών. Αυτό, μπορεί σε ένα βαθμό να επιτευχθεί με τη λήψη
των κατάλληλων μέτρων όπως είναι ο καθορισμός ορίου ταχύτητας.

Η ορθή εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων συνύπαρξης μπορεί να οδηγήσει στη
βελτίωση της ασφάλειας των μετακινούμενων, καθώς δημιουργούνται συνθήκες
ομαλής ροής και απουσία στάθμευσης παρά την οδό και μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον περιορισμό των ΙΧ και τη μείωση του χρόνου
μετακίνησης των λεωφορείων.

Εικόνα 12. Ενδεικτική εικόνα διαμόρφωσης μεικτών λωρίδων για λεωφορεία, ταξί και
ποδήλατα

Εικόνα 13. Προτεινόμενος σχεδιασμός ενίσχυσης ΜΜΜ

2.2.12 Λειτουργία Γραμμής επίγειου Μέσου Σταθερής Τροχιάς (Ελαφρύ Μετρό – LRT ή
ΤΡΑΜ)
Όπως έχει ήδη αναλυθεί στην ανάλυση του μέτρου 2.1.4, η ένταξη μέσων σταθερής
τροχιάς θα συμβάλλει στη δυναμική προώθηση της δημόσιας συγκοινωνίας και θα
αυξήσει την προσπελασιμότητα της περιοχής με βιώσιμα μέσα μετακίνησης
γενικότερα. Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες μελέτες και
προσδιοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις, η έναρξη των
διαδικασιών κατασκευής της εν λόγω γραμμής είναι ύψιστης σημασίας για την
εξυπηρέτηση των μετακινούμενων.
2.2.13 Υλοποίηση Δικτύου ποδηλατόδρομων σε όλο τον Δήμο με έμφαση το ΠΣΗ
Η μελέτη και η κατασκευή ποδηλατικών υποδομών-διαδρομών αποσκοπεί στη
διευκόλυνση των μετακινήσεων των κατοίκων με τη χρήση του ποδήλατου,
ανεξαρτήτως ή σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Η ένταξη του
ποδήλατου στο δίκτυο των αστικών μετακινήσεων και ο σχεδιασμός του δικτύου του
θα πρέπει να διέπεται από βασικές αρχές: η οδική ασφάλεια, η συνοχή και η
συντομία/αμεσότητα (ΦΕΚ 1053/Β/14.04.2016).
Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ασφαλών ποδηλατικών υποδομών είναι
σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλες πιθανές εναλλαγές του αστικού
περιβάλλοντος (πλήθος χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, ποικίλα γεωμετρικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές διασταυρώσεις) και να σχεδιάζονται
κατάλληλες ασφαλείς και άνετες υποδομές μετάβασης από έναν τύπο υποδομής
ποδηλάτων σε άλλον.
Ακολουθούν
ποδηλάτου:

κάποιες

ενδεικτικές

εικόνες

τυπολογίας

διαδρομών

Εικόνα 14. Ενδεικτικές τυπολογίες αστικών διαδρομών ποδηλάτου

δικτύου

Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, όπου υπάρχουν ήδη κάποιες υφιστάμενες
υποδομές για την κίνηση του ποδηλάτου, είναι άμεση ανάγκη η δημιουργία ενός και
ενιαίου δικτύου κίνησης που θα εξασφαλίζει τη βέλτιστη ποδηλατική εμπειρία στον
χρήστη και θα αποτελέσει πραγματικό κίνητρο για την εξάπλωση του μέσου. Μέτρα
όπως η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων σε βάρος του οδοστρώματος, μπορεί να
υπηρετήσουν με αυξημένη ρεαλιστικότητα το σύνολο των προτεραιοτήτων στην
κατεύθυνση αυτή.
Αξίζει να αναφερθεί ότι για το συγκεκριμένο δίκτυο θεωρείται κρίσιμη η εστίαση στο
Πολεοδομικό Συγκρότημα του Ηρακλείου, όπου εντοπίζονται αυξημένες ανάγκες και
λόγω της έντονης τουριστικής του ανάπτυξης. Άλλωστε, η ποδηλατική παιδεία των
επισκεπτών μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς τους ντόπιους και να
δημιουργήσει περαιτέρω κίνητρα για την εξάπλωση του μέσου. Επιπλέον, τονίζεται
ότι για την ασφαλή κίνηση του μέσου και τη διασφάλιση της συνέχειας του δικτύου,
σημαντική είναι η συμβολή των πράσινων διαδρομών αλλά και οι λωρίδες
συνύπαρξης λεωφορείων, ταξί και ποδηλάτων σε όλη την έκταση του Δήμου.
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τη βέλτιστη, την ασφαλέστερη αλλά
και την αποτελεσματικότερη χρήση του ποδηλάτου, εκτός από τη δημιουργία του
δικτύου κίνησης εξίσου σημαντικός είναι και ο εξοπλισμός του με τις απαιτούμενες
υποδομές όπως είναι οι θέσεις στάθμευσης, η απαραίτητη σήμανση (κατακόρυφη
και οριζόντια), οι κατάλληλοι φωτεινοί σηματοδότες κ.α.. Στην κατεύθυνση αυτή, οι
έξυπνες τεχνολογίες μπορούν να δώσουν λύσεις σε πολλά ζητήματα κινητικότητας,
όπως έχει ήδη αναλυθεί στα παραπάνω. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία για την
προώθηση του ποδηλάτου και την ουσιαστική ένταξή του στο μεταφορικό σύστημα
του Δήμου, βαρύνουσας σημασίας είναι και η επαναλειτουργία του συστήματος
κοινόχρηστων ποδηλάτων με τον κατάλληλο επανασχεδιασμό για την καλύτερη
κάλυψη των αναγκών των χρηστών.

Εικόνα 15. Παραδείγματα υποδομής για στάθμευση ποδηλάτου

Το σύνολο των παραπάνω μέτρων αποτυπώνονται χωρικά στον χάρτη που
ακολουθεί.

Εικόνα 16. Χάρτης προτεινόμενων υποδομών για κυκλοφορία, στάθμευση ποδηλάτων
και χώρων κοινοχρήστων ποδηλάτων

2.2.14 Σύνδεση των κεντρικών στάσεων ΜΜΜ με ποδηλατοδρόμους και δυνατότητα
Bike and ride
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτύου βιώσιμων μεταφορών,
ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η δημιουργία συνεργειών μεταξύ των συγκεκριμένων μέσων.
Αυτό, μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία κόμβων συνδυασμένων μετακινήσεων
στους οποίους ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών
βιώσιμων μέσων το κατάλληλο για να συνεχίσει το ταξίδι του ανάλογα με τις ανάγκες
του. Στη λογική αυτή προτείνεται η δημιουργία εγκαταστάσεων bike and ride, δηλαδή
σημείων επικοινωνίας του δικτύου κίνησης ποδηλάτων με τα μέσα μαζικής
μεταφοράς, στα οποία ο μετακινούμενος θα έχει τη δυνατότητα να σταθμεύσει το
ποδήλατό του και να συνεχίσει την πορεία του με κάποιο άλλο μέσο.

Γενικότερα, οι εγκαταστάσεις park/bike and ride βασίζονται στη λογική της
σύνδεσης διαφορετικών μέσων για την κίνηση στην πόλη με απώτερο σκοπό την
ενδυνάμωση των Μ.Μ.Μ., των κοινόχρηστων μέσων και των υπηρεσιών
διαμοιρασμού και τελικά τη μείωση της χρήσης των Ι.Χ.
2.2.15 Σχολεία: σχολικοί δακτύλιοι για οδική ασφάλεια
Το μέτρο αυτό αφορά στην ενίσχυση της προστασίας των περιοχών γύρω από τα
σχολεία της πόλης με τη δημιουργία ενός δακτυλίου προστασίας. Περιλαμβάνει
πεζοδρομήσεις οδικών τμημάτων, παρεμβάσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας,
πύκνωση των διαβάσεων πεζών, αναπλάσεις για βελτίωση βαδισιμότητας περιοχής
και άλλα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας (σαμαράκια, υπερυψωμένες διαβάσειςδιασταυρώσεις, οφιοειδής διάταξη, διαβάσεις με φιδάκι κατεύθυνσης κ.α.). Η
πρόταση που απεικονίζεται στον χάρτη που ακολουθεί προβλέπει συνολικές
παρεμβάσεις γύρω από 79 εγκαταστάσεις σχολικών συγκροτημάτων στο πλαίσιο
ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών.

Εικόνα 17. Χάρτης εντοπισμού περιοχών προστασίας

Κίνητρα
2.3.1 Κίνητρα για τη χρήση των ΜΜΜ και ποδηλάτου
Λόγω του πλήθους των προβλημάτων που συνδέονται με την υπερβολική χρήση των
ΙΧ αυτοκινήτων, οι οποίες γίνονται αισθητές όχι μόνο από τους οδηγούς των
αυτοκινήτων αλλά από την κοινωνία στο σύνολο της, υπάρχουν ειδικές ομάδες
πληθυσμού οι οποίες σκέφτονται τη λύση των βιώσιμων εναλλακτικών μετακίνησης
για να κάνουν καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες.
Γι `αυτό τον λόγο οι δημοτικές αρχές σκέφτονται την ανάπτυξη πολιτικών κινήτρων,
με διευκολύνσεις ή επιβραβεύσεις προς τις πληθυσμιακές ομάδες που βασίζονται
στη βιώσιμη κινητικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Βαρκελώνης, η
οποία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κουλτούρας διαχείρισης των ζητημάτων
κινητικότητας που θέτει στο επίκεντρο το περιβάλλον και τον πεζό, καλεί τους
κατοίκους της να κάνουν μια «οικολογική» ανταλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, δίνει τη
δυνατότητα σε όποιο πολίτη έχει στην κατοχή του βενζινοκίνητο αυτοκίνητο να
λάβει ένα δωρεάν πάσο τριών ετών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρκεί να βάλει
στην άκρη το δικό του όχημα.
Ευρύτερα, στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές αντίστοιχες πρωτοβουλίες με σκοπό τη
μείωση των εκπομπών του άνθρακα.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, είναι επιτακτική ανάγκη η υιοθέτηση αντίστοιχων
πολιτικών και στον Δήμο Ηρακλείου για την αλλαγή των μεταφορικών συνηθειών και
την ουσιαστική ένταξη των Μ.Μ.Μ. στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μια καλή πρακτική θα ήταν η δημιουργία ηλεκτρονικής
εφαρμογής για τα Μ.Μ.Μ. στην οποία θα υπάρχει η δυνατότητα συλλογής πόντων
για εξαργύρωση είτε στα ίδια τα μέσα είτε σε άλλες δραστηριότητες του Δήμου ή
των επιχειρήσεων που δυνητικά μπορούν να συνεργαστούν. Σε γενικές γραμμές, τα
κίνητρα αυτά μπορούν να έχουν επίσης τη μορφή δωρεάν εισιτηρίων σε δεδομένες
γραμμές, επιδότηση- δωρεάν κάρτα μετακινήσεων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού,
συνδυαστικές εκπτώσεις σε αγορές τοπικών καταστημάτων με επίδειξη μηνιαίας/
ετήσιας κάρτας κ.α.
Πολιτικές προώθησης/ευαισθητοποίησης
2.4.1 Αξιοποίηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και μαθήματα σε πραγματικές
συνθήκες στο δρόμο
Ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση οδηγικής κουλτούρας είναι η εκμάθηση της
σωστής οδικής συμπεριφοράς από μικρή ηλικία. Στην κατεύθυνση αυτή σημαντικός
είναι ο ρόλος των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής ή και των μαθημάτων σε
πραγματικό αστικό περιβάλλον όπου τα παιδιά υιοθετώντας εναλλάξ το ρόλο του
οδηγού και του πεζού διδάσκονται βιωματικά βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας
αλλά και πώς να έχουν σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά.
Η αξιοποίηση του πάρκου του Δήμου είναι ύψιστης σημασίας μιας και μέσω αυτού
μπορεί να καλλιεργηθεί και μια νοοτροπία πιο φιλική προς τα βιώσιμα μέσα
μεταφοράς η οποία είναι ικανή να αλλάξει τις επικρατούσες μεταφορικές συνήθειες.

Έτσι, θεωρείται χρήσιμη η συνέχιση των συστηματικών επισκέψεων των σχολείων
σε αυτό με ιδιαίτερη έμφαση στην κίνησή τους ως πεζοί και ποδηλάτες και η
διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων και παιχνιδιών. Σημειώνεται ότι ταυτόχρονα
καλό θα ήταν να οργανώνονται και οι αντίστοιχες επισκέψεις σε πραγματικό οδικό
περιβάλλον προκειμένου οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν σε
πραγματικές συνθήκες όσα έμαθαν.
2.4.2 Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα σχολεία και στους
επαγγελματίες οδηγούς
Η εμπλοκή των κατοίκων και κυρίως των νέων ατόμων της περιοχής προβλέπεται
να συνεισφέρει με κρίσιμο τρόπο στην εφαρμογή των μέτρων του ΣΒΑΚ. Η
ευαισθητοποίηση των πολιτών και η προώθηση των αρχών της βιώσιμης
κινητικότητας θα πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο, ώστε να επιτευχθεί η
υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας μετακινήσεων.
Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η εμπλοκή των επαγγελματιών οδηγών
προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα οδικής ασφάλειας, να κατανοήσουν τη
σημασία υιοθέτησης μιας πιο βιώσιμης οδηγικής συμπεριφοράς και ειδικότερων
μέτρων που μπορούν να αλλάξουν τις συνθήκες συμφόρησης στην πόλη ή να
ενημερωθούν για τη χρήση εναλλακτικών μέσων για επαγγελματικές μετακινήσεις
αλλά και να μεταφέρουν την εμπειρία τηςτους παρευρισκόμενους.
Συνεπώς, η διοργάνωση διαδραστικών εκδηλώσεων και ομιλιών σε σχολεία,
επαγγελματίες οδηγούς αλλά και επιχειρήσεις που βρίσκονται στον Δήμο είναι
ιδιαίτερα σημαντικές για την προώθηση των βιώσιμων μετακινήσεων, ζητημάτων
προσβασιμότητας και ασφαλούς οδήγησης και τελικά για την επιτυχή εφαρμογή του
ΣΒΑΚ.
2.4.3 Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για οδική ασφάλεια κα– eco driving οδήγηση
Η σητηςία της ενημέρωσης του κοινού για ζητήματα που τηςονται της οδικής
συτηςιφοράς, όπως είναι η οδική ασφάλεια ή η οικολογική οδήγηση, είναι ένα από τα
βασικότερα βήματα για την αποτελεσματικότητα του ΣΒΑΚ. Είναι γεγονός ότι μέσα
από τη συζήτηση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών μπορεί να διαμορφωθεί
ουσιαστικά βιώσιμη συνείδηση, κάτι που θα αντικατοπτριστεί άμεσα και στη
συμπεριφορά των πολιτών.
2.4.4 Ενημέρωση και προώθηση
ευαισθητοποίηση των πολιτών

της

βιώσιμης

κινητικότητας

για

την

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός και η εμπλοκή του κοινού γενικότερα αποτελούν μία
σύγχρονη προσέγγιση γύρω από τα ζητήματα του πολεοδομικού, κυκλοφοριακού και
περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Πλέον, οι μελετητές και οι δημοτικές αρχές, οφείλουν
να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη και τους ενδεχόμενους προβληματισμούς και
προτάσεις των πολιτών με σκοπό τη διαμόρφωση σχεδίων με ευρεία αποδοχή, που
κατ’ επέκταση θα σημάνει και την ευκολότερη υλοποίησή τους.

Στη λογική αυτή, κρίνεται αναγκαίο πως τα νέα σχέδια και δει το ΣΒΑΚ, πρέπει να
άπτονται και ζητημάτων ενημέρωσης/πληροφόρησης, καθώς η συμμετοχή αλλά και
γενικότερα η διευκόλυνση της ζωής στην πόλη, προϋποθέτει μία άρτια και πλήρη
ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τα βήματα προς το μέλλον.
Για τον λόγο αυτό θεωρείται κρίσιμη η δημιουργία ενός πλάνου ενημέρωσης των
πολιτών που θα βασίζεται σε εξατομικευμένο μάρκετινγκ των μετακινήσεων με
βάση τις ανάγκες των πολιτών, προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους.
2.4.5 Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο
σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων
προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη
περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιό της
είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση
βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση
εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους.
Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», κατά τη
διάρκεια της οποίας καθορίζονται ειδικές αστικές ζώνες όπου επιτρέπεται η
κυκλοφορία μόνο για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνίες.
Κάθε χρόνο, η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» εστιάζει σε διαφορετικά
θέματα που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.
Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των τοπικών αρχών ως προς την αλλαγή των
συμπεριφορών και συνηθειών μετακίνησης των δημοτών με ανάπτυξη βιώσιμων
τοπικών σχεδίων κινητικότητας. Στόχος είναι η ανάδειξη του αστικού περιβάλλοντος
εξασφαλίζοντας άριστη κυκλοφοριακή σύνδεση με ταυτόχρονη εξοικονόμηση
ενέργειας, χρήση καθαρότερης ενέργειας, ορθολογική διαχείριση του υπάρχοντος
μεταφορικού δικτύου, εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης – τόνωση της
ζωτικότητας των πόλεων, ενίσχυση των κοινωνικών συναλλαγών και δημιουργία
ποιοτικής «ατμόσφαιρας» στις πόλεις με λιγότερη ατμοσφαιρική και ακουστική
ρύπανση.
Στη λογική αυτή, η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου σε αυτή μπορεί να πλαισιώσει
τον γενικό στόχο για βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της ποιότητας ζωής
των πολιτών, με λιγότερο αυτοκίνητο και περισσότερο περπάτημα και ποδήλατο
στην πόλη, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση σε θέματα ασφάλειας, μέσων μαζικής
μεταφοράς και ενίσχυσης της υγείας. Για την επιτυχή διεξαγωγή της κρίνεται
απαραίτητη η συνδρομή βασικών φορέων και πολιτών για τη συνδυαστική
υλοποίηση και προβολή σχετικών υποδομών.

