
Πακέτο μέτρων 3 (ΠΜ3):  

Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργίας αστικού 

περιβάλλοντος 

 
Το τρίτο πακέτο μέτρων αφορά σε παρεμβάσεις μικρού κυρίως κόστους για τη 

βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, τη μείωση της ρύπανσης και 

του αστικού θορύβου εντός Δήμου Ηρακλείου και την αύξηση του δημόσιου χώρου 

και των χώρων πρασίνων. Τα προτεινόμενα αυτά μέτρα είναι:  

Διαχείριση κινητικότητας  

3.1.1. Ζώνη χαμηλών εκπομπών Ρύπων (LEZ) 

Το μέτρο αυτό στοχεύει στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, που 

προκαλλούνται από τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, όπως αστικός θόρυβος και 

ατμοσφαιρική ρύπανση. Εφαρμόζεται σε μια περιοχή στο κέντρο της πόλης για ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της ημέρας (πχ από της 7 π.μ. μέχρι της 7 μ.μ) και 

κατά τη διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος μπορούν να 

εισέρχονται στη συγκεκριμένη κεντρική περιοχή μόνο οχήματα μηδενικών και πολύ 

χαμηλών εκπομπών εκπομπών. Συνοπτικά μπορεί να ειπωθεί πως πρόκειται για ένα 

σύνολο μέτρων που επιχειρεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία της πόλης μέσα από 

παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Οι ρύποι που εκπέμπονται από τα 

μηχανοκίνητα οχήματα είναι ζημιογόνοι τόσο για το περιβάλλον όσο και για την 

υγεία των κατοίκων. Άρα, η δημιουργία ζωνών με περιορισμούς εισόδου ρυπογόνων 

οχημάτων θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των σχετικών επιπτώσεων. 

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής 

του μέτρου. 



 

Εικόνα 1. Εντοπισμός περιοχών εφαρμογής Ζ.Χ.Ε. 

3.1.2 Ζώνες ήπιας κυκλοφορίας  

Η σημασία μέτρων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση «ήπιας κυκλοφορίας» έχει γίνει 

ήδη γνωστή από το μέτρο 1.1.2 και συνολικά έχει περιγραφεί στα παραπάνω. 

Στοχεύοντας στην ασφαλή διακίνηση ευάλωτων χρηστών (πεζών/ποδηλατών) και 

συνεπώς τη μείωση ελαχιστοποίηση ή και αποτροπή των ατυχημάτων, το εν λόγω 

μέτρο δεν θα μπορούσε να παραληφθεί στην προσπάθεια αναβάθμισης της 

ποιότητας κτηςτης λειτουργίας του αστικού περιβάλλοντος. 

 

Βελτίωση υποδομών 

 

3.2.1 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 

Η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών κίνησης στο δίκτυο του Δήμου είναι 

βασικό στοιχείο για τη διαμόρφωση ενός φιλικού περιβάλλοντος για τον 

μετακινούμενο που θα ευνοεί τις ενεργές μετακινήσεις. Παρεμβάσεις όπως αυτή, η 

οποία αναλύεται διεξοδικά στο μέτρο 2.2.2, είναι απαραίτητες για τη μέγιστη οδική 

ασφάλεια των μετακινούμενων και μπορούν να συνεισφέρουν δραστικά στην 

επίτευξη των στόχων του ΣΒΑΚ. 

 

3.2.2 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ : Αναδιαμόρφωση/ ανακατασκευή/ διαπλάτυνση των 

πεζοδρομίων 

Στο πλαίσιο βελτίωσης των υποδομών του δικτύου κίνησης του Δήμου με σκοπό την 

ευρύτερη ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, τα έργα 



που εστιάζουν στο δίκτυο κίνησης πεζών είναι μείζονος σημασίας. Στη λογική αυτή, 

η σημασία των αναπλάσεων των πεζοδρομίων κάθε περιοχής ανάλογα με τις 

ανάγκες που υπάρχουν, θεωρείται κρίσιμη για την περπατησιμότητά της. Η σημασία 

αντίστοιχων παρεμβάσεων αναλύεται στο μέτρο 2.2.3. 

 

3.2.3 Δημιουργία superblocks 

Τα superblocks, εφαρμόστηκαν ευρέως στη Βαρκελώνη για τον περιορισμό της 

κυκλοφορίας σε μια σειρά από δρόμους, μειώνοντας δραστικά τη ρύπανση και 

μετατρέποντας τους μικρότερους δρόμους σε «χώρους του πολίτη» για τον 

πολιτισμό, την ψυχαγωγία και την κοινότητα. Το σχέδιο που εφαρμόστηκε εκεί 

αποτελούνταν από τη δημιουργία μεγάλων superilles μέσα από μια σειρά σταδιακών 

παρεμβάσεων που είχαν ως στόχο να μετατρέψουν την υπάρχουσα υποδομή, 

ξεκινώντας με τη διαχείριση της κυκλοφορίας καθώς και την τροποποίηση οδικών 

πινακίδων και διαδρομών λεωφορείων. Σημειώνεται ότι τα Superblocks είναι 

μικρότερα από τις γειτονιές, αλλά μεγαλύτερα από τα συμβατικά οικοδομικά 

τετράγωνα.  

Βασικό ζητούμενο της εν λόγω παρέμβασης είναι ο σταδιακός περιορισμός της 

κυκλοφορίας αυτοκινήτων, δίκυκλων, φορτηγών μόνο στις περιμέτρους των 

Superblocks, με εξαίρεση τους κατοίκους και τα οχήματα τροφοδοσίας, στους 

οποίους θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις στους ενδιάμεσους δρόμους σε πολύ 

μειωμένη ταχύτητα με ενδεικτική αυτή των 10 χλμ/ώρα (συνήθως το όριο ταχύτητας 

σε όλη την πόλη είναι 50 χλμ/ώρα, και 30 χλμ/ώρα σε συγκεκριμένες περιοχές).  

Συνεπώς, για τον Δήμο του Ηρακλείου η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα μπορούσε 

να αλλάξει ριζικά τις εικόνες των γειτονιών και να αναζωογονήσει συνολικά το 

αστικό περιβάλλον δημιουργώντας, παράλληλα, ευκαιρίες κοινωνικοποίησης στην 

πόλη. Για την εφαρμογή του απαιτείται πολεοδομική διερεύνηση των επιμέρους 

γειτονιών.  



 

Εικόνα 2. Εικόνα από ένας φιλικός προς τους πεζούς δρόμος στη γειτονιά Gracia. 

 

3.2.4 Ολοκληρωμένο δίκτυο προσβάσιμων διαδρομών ήπιων μορφών μετακίνησης & 

Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών 

Η εξασφάλιση της ανεμπόδιστης κίνησης στο εσωτερικό του Δήμου με ενεργούς 

τρόπους μετακίνησης προϋποθέτει και τη δημιουργία των κατάλληλων δικτύων, τα 

οποία θα είναι εξοπλισμένα με τις αντίστοιχες υποδομές. Ζητούμενο είναι ο 

μετακινούμενος να έχει την ευκαιρία ελεύθερης και μη διακοπτόμενης μετακίνησης 

με ήπιες μορφές μετακίνησης στον Δήμο, προκειμένου να ελαττώσει τη χρήση του 

ΙΧ. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερα χρήσιμη θα ήταν η δημιουργία ενός δικτύου για τη 

διασύνδεση σημαντικών πόλων έλξης της ευρύτερης περιοχής όπως είναι οι 

πράσινες διαδρομές, οι περιπατητικές διαδρομές, οι πεζόδρομοι κτλ.. Σε αυτές 

μπορούν να εφαρμόζονται λύσεις συνύπαρξης (όπως κοινή χρήση λωρίδων) ή να 

δημιουργούνται διαδρομές αποκλειστικής κίνησης για κάθε μέσο όπου αυτό 

επιτρέπεται με βάση τα υφιστάμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 

Στην περίπτωση του Ηρακλείου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχαν οι Πράσινες 

Διαδρομές με πολιτισμικό χαρακτήρα. Πρόκειται για μια δράση που στοχεύει στην 

ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του 

πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος της 



περιοχή, στο πλαίσιο της προαγωγής της βιώσιμης ανάπτυξης. Συνολικά, 

προβλέπονται περίπου 55km νέων υποδομών. 

  

 

 

Εικόνα 3. Παραδείγματα τυπολογίας πράσινων διαδρομών 

 

Ενδεκτικά, παρουσιάζονται ορισμένες διατομές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

για την υλοποίηση πράσινων διαδρομών με ενσωμάτωση ικανοποιητικών 

πεζοδρομίων και ποδηλατικών υποδομών: 



 

Εικόνα 4. Παραδείγματα μελλοντικών διατομών για τις οδούς Θερίσου και Κονδυλάκη 

 

3.2.5 Ανάπλαση κεντρικών οδών 

Η ανάπλαση και αναδιαμόρφωση τόσο στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδικών 

συνδέσμων και κόμβων όσο και στις διαθέσιμες υποδομές έχει ιδιαίτερη σημασία για 

τη λειτουργικότητα του δικτύου. Προτεραιότητα είναι η εφαρμογή τους στις 

κεντρικές οδικές αρτηρίες της περιοχής, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών 

κυκλοφορίας και του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε αυτό, αλλά και της 

ενσωμάτωσης υποδομών βιώσιμης κινητικότητας. Οι οδοί υπό ανάπλαση 

παρουσιάζονται στα προηγούμενα και επόμενα μέτρα και αφορούν τις πράσινες 

διαδρομές, τις διαδρομές για ενσωμάτωση ποδηλάτου κ.α. 

 

Εικόνα 5. Παραδείγματα μελλοντικών διατομών για τις οδούς Δημοκρατίας και 
Ηροδότου  



3.2.6 Δημιουργία νέων Πλατειών – ανάδειξη χώρων συνάντησης σε γειτονιές  

Για τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος κίνησης και τη διαμόρφωση 

συνθηκών που ενισχύουν το ενδιαφέρον των πολιτών για τον ίδιο τον χώρο της 

πόλης βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ελεύθερων χώρων στις γειτονιές για τους 

ίδιους τους κατοίκους. Ζητούμενο είναι η δημιουργία κοινόχρηστων και ελεύθερων 

χώροι που θα αποδίδονται στο κοινό, δηλαδή νέες πλατείες για την πόλη οι οποίες 

θα λειτουργήσουν ως νέα σημεία αναφοράς/στάσης/συνάντησης ή περισυλλογής. 

Εκεί οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν, καταργώντας τον 

απρόσωπο χαρακτήρα που έχουν πλέον οι περισσότερες αστικές γειτονιές και 

συντελώντας στην ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά τεκτενόμενα της γειτονιάς. 

Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται και η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της 

ευρύτερης περιοχής. 

 

Εικόνα 6. Χάρτης προτεινόμενων χώρων κοινωνικοποίησης σε συνδυασμό με το 
δίκτυο ποδηλάτου  

 

3.2.7 Δημιουργία πάρκων τσέπης 

Η αξιοποίηση χώρων μικρής έκτασης για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων πρασίνου 

σε πυκνοδομημένες περιοχές του Δήμου αποτελεί βασική προτεραιότητα για την 

αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Ειδική μέριμνα μέσω αυτού του μέτρου 

δίνεται και σε περιοχές εκτός του ιστορικού κέντρου, συμβάλλοντας στην ευρύτερη 

βελτίωση του αστικού συνόλου. Τα πάρκα τσέπης μπορούν να συμβάλλουν στην 

εξυγίανση των αστικών περιοχών και στην επανοργάνωση του αστικού και 

κοινωνικού ιστού σε επίπεδο γειτονιάς. Τα πάρκα τσέπης συνδυάζονται με τους 

χώρους κοινωνικοποίησης (βλ. μέτρο άνωθεν).  



  

Εικόνα 7. Παράδειγμα πάρκων τσέπης στον Δήμο Αθηναίων  

 

3.2.8 Δημιουργία αστικών κερκίδων για διαχείριση αναγλύφου  

Με την τοποθέτηση αστικών κερκίδων δημιουργούνται επιπλέον σημεία συνάντησης 

της πόλης σε ένα χώρο ανοικτό, ελεύθερο, φιλικό σε όλες τις ηλικίες και 

προσφέροντας παράλληλα χώρο για παιχνίδι και δημόσιες εκδηλώσεις. Λαμβάνοντας 

υπόψη όσα έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα μέτρα, η αξία των ελεύθερων χώρων 

είναι καθοριστική στη σύγχρονη αστική καθημερινότητα αφού δίνουν μια ανάσα 

στην αποπνικτική κατάσταση που έχει επιφέρει η άναρχη δόμηση και η 

πυκνοκατοίκηση. Έτσι, και στις αστικές περιοχές του δήμου Ηρακλείου η δημιουργία 

τέτοιων χώρων θα είχε μεγάλη σημασία για την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου 

των κατοίκων. Αστικές κερκίδες μπορούν να διαμορφώνονται σε περιπτώσεις 

έντονου αναγλύφου με δημιουργία κλιμάκων που λειτουργούν ως δημόσιοι χώροι 

(βλ. περίπτωση σκάλας πλησίον Χημείου).  

 

3.2.9 Αύξηση αστικού πρασίνου 

Το παρόν μέτρο στοχεύει στην αξιοποίηση του δημόσιου χώρου για τη βελτίωση της 

ποιότητας του αστικού τοπίου και αύξηση του πρασίνου της πόλης. Δίνεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και στην ανάδειξη των 

διαφόρων περιοχών. Συνολικά πρόκειται για ένα μέτρο που επιχειρεί να αλλάξει τη 

φυσιογνωμία της πόλης μέσα από παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

(απελευθέρωση δημόσιου χώρου και προσθήκη πρασίνου). 

Στο πλαίσιο ηπιότερων παρεμβάσεων που στοχεύουν στη δημιουργία μικρών χώρων 

αστικού πρασίνου και στην ανάπτυξη περιορισμένων κοινοχρήστων χώρων 

χρησιμοποιούνται τα Parklets. Πρόκειται για μια παρέμβαση ικανή να επεκτείνει τον 

ελεύθερο χώρο για τους πεζούς εις βάρος των θέσεων στάθμευσης, βασικά πρόκειται 

για επέκταση του πεζοδρομίου καταλαμβάνοντας παλιές γειτονικές θέσεις 

στάθμευσης. Ο στόχος τους είναι να ανακτήσουν χώρο για τους πεζούς και να 

επεκτείνουν τις περιοχές πρασίνου μέσα στην πόλη. 

Τα parklets μπορεί να είναι προσωρινές λύσεις, για παράδειγμα για μια εκδήλωση, ή 

μόνιμες. Αν και η αρχική τους χρήση είναι δημόσια, έχουν υπάρξει παρόμοιες δράσεις 

για τις βεράντες των καφέ και των εστιατορίων.  



Αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί ως δημόσιοι χώροι έτσι ώστε οι πολίτες 

να μπορούν να απολαμβάνουν την πόλη, συνήθως σε αστικούς χώρους όπου είναι 

δύσκολο να δημιουργηθούν πάρκα ή κήποι. Αυτοί οι χώροι φέρνουν μεγάλα οφέλη 

στην κοινωνία, όπως η βελτιστοποίηση της κινητικότητας σε υπερφορτωμένα 

πεζοδρόμια, η αύξηση των εσόδων από τις κοντινές επιχειρήσεις ή η βελτίωση της 

ποιότητας του αστικού τοπίου 

 

Εικόνα 8. Παράδειγμα από εγκατάσταση Parklet του εξωτερικού 

 

3.2.10 Λειτουργία Open Mall στο κέντρο της πόλης 

Τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (Open Mall) στοχεύουν στην ενίσχυση και τόνωση 

της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και 

ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και 

τουριστική δυναμική, όπως είναι και το Ηράκλειο. 

Όφελος της δράσης αυτής είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν, η τόνωση της τοπικής αγοράς και, κατά συνέπεια, 

η δημιουργία ενός ελκυστικού προορισμού για αγορές, διασκέδαση και πολιτισμό. 

Για τη λειτουργία του Open Mall είναι απαραίτητες οι παρεμβάσεις που θα 

εξασφαλίσουν την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων 

και που θα προσελκύουν κατοίκους και επισκέπτες. Οι παρεμβάσεις αυτές θα 

περιλαμβάνουν ανακατασκευές πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, φυτεύσεις και 

τοποθετήσεις αστικού εξοπλισμού, αλλά και εγκαταστάσεις καινοτόμων ευφυών και 

φιλικών στη χρήση συστημάτων και εφαρμογών. 

 


